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Od powstania Przyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Bawełna” w Łodzi, przemianowanej następnie na Robotni-
czą Spółdzielnię Mieszkaniową „Bawełna”, minęło 63 lata.

W 2022 r. zapowiadane są podwyżki właściwie wszystkich 
mediów dostarczanych do mieszkań. Niestety, mimo koń-
czącego się roku, konkretów jest niewiele.

NAKŁAD 9000 

egzemplarzy

Wszystkie wydania grudniowe naszej 
Gazety, od chwili jej powstania, poświęcone były, 
w przeważającej części, obchodom kolejnych 
urodzin Naszej Spółdzielni. Tradycja corocz-
nych 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 remon-
tami bardzo wielu ulic oraz dużymi opadami 
śniegu. Kolejnymi wyjątkami, to ubiegły oraz 
bieżący rok z powodu pandemii koronawirusa. 
W dniu 7 grudnia br. spotkaliśmy się więc tylko 
w bardzo wąskim gronie, życzyliśmy na odległość 
P.T. Wszystkim Członkom i osobom blisko zwią-
zanym z RSM „Bawełna” dużo, dużo zdrowia 
oraz odsłoniliśmy nasz kalendarz na 2022 rok.

A kiedy się obchodzi rodzinne uroczysto-
ści? Kiedy panuje w niej zgoda, kiedy dobrze się 
dzieje i jest dobra atmosfera. W naszej „Baweł-
nie” nigdy jej nie brakowało i nigdy nie bra-
kowało życzliwości. Zawsze szanowano historię 
Spółdzielni; tworzono i podtrzymywano tradycję; 
doceniano pracę i osiągnięcia załogi oraz szero-
kiego grona społeczników. Pracowano na dobrą 
opinię. RSM „Bawełna” to brzmiało i brzmi 
nadal dumnie. Szanowano i nadal respektuje się 
również oponentów. Nie stosowano nigdy nieczy-
stych chwytów. Bo jak w każdej dobrej rodzinie, 
możemy się kłócić, możemy nie akceptować pew-
nych rozwiązań, ale zawsze musimy rozmawiać 
i starać się zrozumieć drugą stronę. I to nam się 
udawało, bo zawsze mieliśmy na uwadze dobro 
wszystkich naszych członków. Traktowaliśmy 
to jako wartość nadrzędną nad naszymi indy-
widualnymi zapatrywaniami. Przekazywaliśmy 
i pokazujemy jak ważne są nasze doświadczenia, 
nasze osiągnięcia, jak ważna jest tradycja; a jeśli 
popełniamy błędy, to je szybko naprawiamy.

Te ostatnie kilkanaście zdań przekazuję 
ponownie „ściągając” je z poprzednich grudnio-
wych wydań n/Gazety. Są one zawsze aktualne 
i godne ciągłego przypominania i powtarzania.

A koreluje z tym przesłanie do Czytelników 
Redakcji czasopisma „Charaktery” z Nr.12/2021 
i 1/2022, które poniżej załączam.

„Kiedy chcemy kogoś obdarować, a osoba 
naszego podarunku nie przyjmie – z kim zostanie 
taki niechciany prezent? Pozostanie on z dar-
czyńcą – odpowiecie zapewne. I jest to słuszna 
odpowiedź. Kiedy ktoś próbuje obdarować Cię 
swoją złością, frustracją czy przykrymi sło-
wami – a Ty tego „daru” nie przyjmiesz – z kim 
zostanie ta złość, frustracja czy przykre słowa. 
I znów słusznie jest odpowiedzieć – z darczyńcą. 
Ale kiedy dajemy czy otrzymujemy dar, który jest 
znakiem miłości, i kiedy dar ten zostanie przy-
jęty, pozostaje on nie tylko przy obdarowanym, 
ale mnoży się i wypełnia też serca darczyńcy. 
Tak rodzi się cud.

Zbliża się czas świąt. Dla jednych to czas 
spotkań z bliskimi, dla innych być może czas 
bliższego spotkania z samym sobą. Jak byśmy 
nie świętowali, czy przy wspólnym stole, czy 
w ciszy własnego pokoju i wymoszczonego 
fotela – każdemu z nas życzymy, abyśmy mieli 
odwagę stanąć po swojej stronie i przyjmować 
te prezenty, słowa, spojrzenia czy gesty, które 
niosą radość. Abyśmy mieli odwagę okazać 
innym dobro, nie kalkulując, czy je docenią czy 
nie… Życzymy nam wszystkim radości właśnie 
i ukojenia. Niech się spełni cud wzajemnego 
obdarowywania się”.

Cieszmy się i radujmy wspólnie, że jeste-
śmy w naszej dużej spółdzielczej rodzinie. Życzę 
Wszystkim z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego 2022 Roku wiele miłości, radości, roz-
sądku i uśmiechu, a przede wszystkim zdrowia, 
zdrowia i jeszcze raz zdrowia oraz …wielu cudów!

 Sylwester Pokorski

Moim zdaniem  W 1958 r. pracownicy Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. Juliana Marchlewskiego przy ul. Ogrodowej 17, 
korzystając z nowej polityki mieszkaniowej państwa, podjęli decyzję o powołaniu spółdzielni mieszkaniowej. 
Statut spółdzielni podpisało wówczas 81 osób, powołując Przyzakładową Spółdzielnię Mieszkaniową „Bawełna”.

Życzenia urodzinowe nadesłane do sekretariatu Spółdzielni.

Święta, Święta, 
Święta… poznajcie 
historię Rudolfa 
Czerwononosego.
Tekst nie tylko dla dzieci 
drukujemy na str. 11.

7 grudnia minęły 63 lata funkcjonowania RSM „Bawełna”. Z uwagi na sytuację pandemiczną urodziny, już drugi rok z rzędu, 
nie były obchodzone. Nie było, jak stało się już tradycją, spotkania z  gośćmi, z  najstarszymi mieszkańcami Spółdzielni. 
O urodzinach naszej Spółdzielni nie zapomniały jednak zaprzyjaźnione z nami spółdzielnie, firmy oraz sympatycy Bawełny. 

Jak co roku do sekretariatu Spółdzielni wpłynęło szereg życzeń świątecznych i urodzinowych, gratulacji i  wyrazów uznania 
za dotychczasowe działania i podziękowania za chęć dzielenia się z innymi doświadczeniami spółdzielczymi. Za wszystkie nade-
słane kartki urodzinowe bardzo dziękujemy. 

Jak minął ten dzień w Spółdzielni piszemy na stronie 9. K.Sz.

Spokojnych, ciepłych i rodzinnych 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz zdrowia i spełnienia marzeń 
w Nowym Roku 

życzą:
Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy 

RSM „Bawełna”

Uwaga! Z tym numerem Gazety, jak co roku, przekazujemy kalen-
darz biurkowy na 2022 r. z numerami telefonów, które przydatne 
będą przy bieżącym kontaktowaniu się z naszą Spółdzielnią.
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Balkon przyjazny 
przyrodzie

W bieżącym numerze naszej Gazety dru-
kujemy wiadomość, jaką na skrzynkę 

elektroniczną redakcji nadesłała p. Katarzyna. Bardzo nam się pomysł 
spodobał. Zachęcamy do przeczytania i być może skorzystania z propo-
nowanych przez naszą mieszkankę działań. Choć jeśli chodzi o kompo
stownik czy domek dla pszczół, dla dobra współmieszkańców bloku, 
jednak odradzamy takie zagospodarowanie balkonu.

„Dzień dobry,
Odnosząc się do tegorocznego konkursu na najładniej oświetlony 

balkon proponuję przeprowadzić konkurs na balkon najbardziej przyjazny 
przyrodzie.

Ja zimą co roku wieszam karmnik i sypię pestki dyni oraz słonecz-
nika. Sikorki mnie licznie odwiedzają, może w innych częściach Łodzi 
skorzystałaby też inne małe ptaki. 

Wiosną sądzę i sieję rośliny miododajne i inne, przyjazne owadom. 
Dzięki temu niemal przeć cały rok staram się pomagać przyrodzie.

Niewielkie rozmiary balkonu nie pozwalają mi myśleć 

o kompostowniku, domku dla pszczół, czy zbieraniu deszczówki, 
a są to równie dobre rozwiązania proekologiczne.

 Pozdrawiam Katarzyna”

Czyż pomysł nie jest godny naśladowania? Być może inni z Państwa 
też mogliby podzielić się z nami swoimi uwagami czy obserwacjami 

ciekawych zjawisk nie tylko z zakresu proekologii. Prosimy o nadsyła-
nie krótkich tekstów lub zdjęć, które będziemy zamieszczać w Gazecie. 
Zastrzegamy sobie jednak prawo wyboru nadsyłanych materiałów.  K.Sz.

Listy

Troska o planetę jest naszym obowiązkiem.  
Dobrze, że ta ważna kwestia  

staje się coraz częściej widoczna  
w naszych codziennych działaniach.

RSM Bawełna – ,,Mój dom” – pismo Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna”. Redaktor Naczelny Sylwester Pokorski, redaktorki: Katarzyna Szczepaniak 
i Izabela Gwardys. Adres redakcji 93120 Łódź, ul. Przybyszewskiego 163, pok. 117. Telefon 42 6416333, w. 35, email: mojdom@rsmbawelna.pl. Skład i łamanie: 
Agencja Wydawnicza PAJPress. Ogłoszenia przyjmują: redakcja  w godz. 8.0015.00 – Łódź, ul. Przybyszewskiego 163, pok. 117, ADM „Słowiańskie” Łódź, ul. Piasta 
Kołodzieja 21, ADM „Sienkiewiczowskie” Łódź, ul. Skrzetuskiego 12, ADM „Żubardź” – „Koziny” Łódź, ul. Klonowa 39, ADM „Zbiorcza” Łódź, ul. Zbiorcza 17. 
Wszystkie ADMy ogłoszenia przyjmują w godzinach 800  1700. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Rozpowszechnianie wszelkich materiałów redakcyj-
nych bez zgody Wydawcy jest zabronione. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Druk: PolskaPress.

W listopadzie 2021 r. po-
siedzenia Zarządu odbyły 
się w dniach 4 i 17. Na po-
siedzeniach tych Zarząd 
podjął decyzje m.in. w na-
stępujących sprawach:

Sprawy członkowsko
mieszkaniowe
Wg stanu na 31 października 
2021 r. Spółdzielnia zrzeszała 
10.179 członków. W listopadzie 
2021 r. przyjęto w poczet człon-
ków Spółdzielni 5 osób, które 
posiadają odrębną własność lokalu 
w zasobach Spółdzielni i wystąpiły 
o członkostwo. Ponadto do rejestru 
członków wpisano 17 osób, które 
nabyły członkostwo z mocy prawa, 
a skreślono z rejestru członków 
Spółdzielni 27 osób, których człon-
kostwo ustało. Wśród osób skreślo-
nych z rejestru członków w listo-
padzie 2021 r. był członek Rady 
Osiedla „Żubardź” – pan Andrzej 
Smolarek, którego mandat w Radzie 
Osiedla wygasł wraz z ustaniem 
członkostwa w Spółdzielni.
 Odmówiono zawarcia umowy 
z synem zmarłego członka Spółdzielni 
o ustanowienie spółdzielczego loka-
torskiego prawa do lokalu po zmar-
łym m.in. z uwagi na nadmierny 
upływ terminu, w jakim uprawniony 
powinien zgłosić swoje roszczenie 
o zawarcie umowy.

Sprawy terenowo prawne
Postanowiono przedstawić właś-
cicielom nieruchomości zabudo-
wanej budynkami nr 227 i nr 228 
przy ul. Bolesława Szczodrego 5 
i 3 w Łodzi w osiedlu „Sło-
wiańskie” do podjęcia w trybie 

indywidualnego zbierania gło-
sów uchwałę w sprawie wyraże-
nia zgody dla RSM „Bawełna” 
jako zarządcy nieruchomości 
na udostępnienie części wspólnych 
ww. nieruchomości, tj. gruntu pod 
przebudowę sieci gazowej Spółce 
PSG Sp. z o.o. Spółdzielnia będąca 
współwłaścicielem nieruchomości 
głosowała za podjęciem powyższej 
uchwały.

Sprawy remontowe i gzm
Podjęto decyzję o refundacji czę-
ści kosztów wymiany okien we 
własnym zakresie przez lokatorów 
w dwóch mieszkaniach w osiedlu 
„Żubardź” i w jednym w osiedlu 
„Zbiorcza”.

Z uwagi na upływ okresu 
legalizacyjnego dla ciepłomierzy 
zamontowanych w zasobach Spół-
dzielni w budynkach przy ul. Tata-
rakowej 15, przy ul. Bolesława 
Szczodrego 6, przy ul. Ketlinga 7, 
24, 26, przy ul. Zagłoby 14, 16, 18, 
20 i przy ul. Kmicica 2, 2a, 2b, 4, 
4a, 4b, 4c, 6 postanowiono powie-
rzyć firmie ista Polska Sp. z o.o. 
wykonanie wymiany legalizacyj-
nej tychże ciepłomierzy (łącznie 
około 360 szt.) i ustalono warunki, 
na jakich to nastąpi, m.in. nowe 
ciepłomierze, wyposażone w moduł 
radiowy do zdalnego odczytu wska-
zań, będą zakupione a nie dzierża-
wione od isty, przy czym należność 
uregulowana zostanie w ratach.

Odstąpiono od przeprowa-
dzania komisyjnego naboru firm 
do banku wykonawców robót 
remontowych w Spółdzielni w 2022 
roku z powodu panującej pandemii 
i ustalono procedurę, zgodnie z którą 
Dział Techniczny po potwierdzeniu 
chęci dalszej współpracy przez 
firmy świadczące wcześniej już 

usługi i dobrze oceniane w naszej 
Spółdzielni przygotuje i przedłoży 
Zarządowi do decyzji wykaz kandy-
datów do banku wykonawców robót 
remontowych na 2022 rok.

Sprawy ekonomiczne
Omówiono i przyjęto do wiado-
mości wyniki ekonomiczne Spół-
dzielni za okres od stycznia 
do września 2021 r.

Przyjęto do wiadomości infor-
mację o podjętych przez Zcę Pre-
zesa ds. Ekonomicznych oraz Zcę 
Głównego Księgowego decyzjach 
w sprawie rozłożenia na raty zale-
głości za używane lokale miesz-
kalne w III kwartale 2021 roku. 
Rozłożone zostały na raty zadłuże-
nia czternastu osób na łączną kwotę 
ok. 68 tys. zł, w tym zadłużenia 
ośmiu osób – łącznie ok. 48 tys. zł 
– rozłożone zostały na więcej niż 
10 rat, natomiast pozostałym sześ-
ciu osobom rozłożono spłatę dłu-
gów na 10 albo mniej miesięcy.

Sprawy najmu lokali 
i terenów
W związku z zakończeniem dzia-
łalności przez dotychczasowego 
najemcę podjęto decyzję o wyna-
jęciu lokalu użytkowego w bloku 
nr 130 w osiedlu „Słowiańskie” 
osobie, która zadeklarowała pro-
wadzenie w nim działalności tego 
samego rodzaju, co poprzednik.

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

Ponownie wynajęto lokal 
użytkowy w pawilonie nr 49 przy 
ul. Brzechwy 7A najemcy, który już 
wcześniej wynajmował od Spół-
dzielni ten lokal, lecz zawarta na czas 
określony umowa dobiegła końca.

Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
w listopadzie 2021 r.

Wyrażono zgodę na zmianę 
najemcy pomieszczenia w piwnicy 
bloku nr 138 na Olechowie.

Sprawy społeczne 
i kulturalnooświatowe
Przyjęto do wiadomości i przeka-
zano do wiadomości Rady Nad-
zorczej podziękowanie od Ogniska 
TKKF „Dzikusy” za sfinansowanie 
wpisowego dla dwóch drużyn sek-
cji siatkarskiej Ogniska na sezon 
2021/2022 w Amatorskiej Lidze 
Siatkówki.

P r z e z n a c z o n o  k w o t ę 
11.000, zł na świąteczne paczki 
okolicznościowe dla dziewięćdzie-
sięciu dwóch członków Spółdzielni 
z osiedla „Żubardź” i czterdziestu 
członków z osiedla „Koziny”, 
wytypowanych przez Rady Osiedli 
„Żubardzia” i „Kozin” do obda-
rowania paczkami. Ustalając listy 
członków do obdarowania pacz-
kami od Spółdzielni Rady Osiedli 
brały pod uwagę sytuację życiową 
i finansową tych osób oraz to, 
jak wywiązują się z obowiązku 
wnoszenia opłat za mieszkania. 

Inne tematy
Przyjęto do wiadomości informacje 
na temat uchwał podjętych przez 
dwie z czterech wspólnot mieszka-
niowych przy ul. Żwirki w Łodzi, 
przyjętych w administrowanie 
przez RSM „Bawełna” – uchwały 
dotyczą składu osobowego zarządu 
jednej ze wspólnot oraz udzielenia 
absolutorium zarządowi, przyjęcia 
sprawozdania za 2020 rok i spraw 
gospodarczofinansowych w 2021 
roku drugiej z nich.

Przyjęto do wiadomości pismo 
Związku Rewizyjnego Spółdzielni 
Mieszkaniowych RP z załączo-
nym do pisma projektem nowego 
rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Technologii w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie 
i polecono Pionowi Technicznemu 
przeanalizowanie projektu rozporzą-
dzenia oraz zgłoszenie Związkowi 
Rewizyjnemu ewentualnych uwag 
do projektu.

 Oprac.: E.S.

Z prac Rady Nadzorczej
W  listopadzie 2021 r. Rada Nadzorcza odbyła jedno posiedzenie, 

w formie videokonferencji, na którym:
1.  Rozpatrzyła wyniki gospodarczofinansowe Spółdzielni za III kwartały 

2021 roku. Rada Nadzorcza oceniła, że przez cały okres sprawozdawczy 
Spółdzielnia posiadała dobrą kondycję finansową, w trudnym okresie pande-
mii Spółdzielnia na bieżąco monitorowała wpływy z opłat eksploatacyjnych 
i czynszowych, nie stwierdzając w okresie III kwartałów 2021 r. sytuacji nie-
pokojących. Członkowie Rady z zadowoleniem zauważyli, że Spółdzielnia 
terminowo regulowała zobowiązania i z tego tytułu uzyskiwała dodatkowe 
korzyści, jak chociażby otrzymywane bonifikaty za ciepło, których kwota 
wyniosła ponad 150 tysięcy złotych. Rada Nadzorcza uznała przedstawione 
wyniki za dobre i przyjęła je do akceptującej wiadomości.

2. Podjęła uchwałę ws. zmiany Uchwały Rady Nadzorczej nr 1/4/2021 
z dnia 22 kwietnia 2021 roku, dot. stawek opłat za centralne ogrzewanie 
dla lokali opomiarowanych. Zmiany zaliczkowych stawek opłat zmien-
nych za c.o. są następstwem korekt rozliczenia centralnego ogrzewania 
za 2020 r. wynikających ze zmian w sposobie rozliczenia lokali, szacowania 
zużycia, uszkodzeń bądź braku głowic termostatycznych.

3.  Podjęła uchwałę ws. uchwalenia zaliczkowych stawek opłat za ciepłą 
wodę dla lokali znajdujących się w nieruchomości budynkowej położonej 
przy ul. Więckowskiego 97, bl. 16 od 1 grudnia 2021 roku. Wprowadzenie 
zaliczkowych opłat za ciepłą wodę związane jest z rozbudową węzła ciep-
lnego w ww. nieruchomości o funkcję ciepłej wody użytkowej dostarczanej 
do mieszkań, której inwestycję zakończono w październiku 2021 roku. 
Dotychczas mieszkańcy korzystali z gazowych podgrzewaczy wody zain-
stalowanych w ich lokalach.

4.  Podjęłą uchwałę ws. zmiany przeznaczenia części nieruchomości uregu-
lowanej w KW nr LD1M/00027947/9 pod budowę przyłącza gazowego oraz 
ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu dla wybudowanego przyłącza 
przy ul. Klonowej 28/30 w obrębie B45 oraz upoważnienie Zarządu RSM 
„Bawełna” na nieodpłatne udostępnienie ww. części nieruchomości w tym 
celu oraz ustanowienia po jego wybudowaniu odpłatnej służebności przesyłu.

5.  Podjęła uchwałę ws. wyrażenia zgody na zmianę warunków najmu 
lokalu użytkowego nr 17/138 przy ul. Zakładowej 56, będącego własnością 
RSM „Bawełna”, dotyczącą zmiany okresu obowiązywania umowy z czasu 
nieokreślonego na czas określony wynoszący 10 lat. Najemca zwrócił się 
z prośbą o wykonanie w lokalu kapitalnego remontu. Z uwagi na wysokie 
koszty, jakie ma ponieść w związku z remontem oraz chęć skorzystania 
z prawa do stworzenia stabilności najmu, wniósł o zmianę warunków umowy 
z obowiązującej na czas nieokreślony na umowę na czas określony.

6.  Rozpatrzyła pismo lokatora z osiedla „Słowiańskie” ws. prowadzonej 
ze Spółdzielnią korespondencji bez właściwego upoważnienia i udzieliła 
zainteresowanemu odpowiedzi.

7.  Zapoznała się z informacją nt. opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego uchwał Rady Miejskiej nt. opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i przyjęła powyższe do wiadomości.

8.  Zapoznała się z informacją nt. założeń planu gospodarczoekonomicz-
nego na 2022 r. Z uwagi na ciągły brak informacji nt. wysokości nadchodzą-
cych podwyżek prądu, gazu, wody, poziomu na którym zatrzyma się inflacja 
itp. jest to trudny do opracowania plan. Po dyskusji, Rada ze zrozumieniem 
przyjęła powyższe do wiadomości.

9.  Przyjęła do wiadomości informację przedstawioną przez Prezesa Spół-
dzielni p. Sylwestra Pokorskiego na temat organizacji Walnego Zgroma-
dzenia w 2021 r.: nadal obowiązuje w Polsce stan epidemii i nie można 
zorganizować Walnego Zgromadzenia. Mimo to służby Spółdzielni są w każ-
dej chwili gotowe do rozpoczęcia przygotowań do organizacji Walnego 
Zgromadzenia.

10.  Przyjęła do wiadomości informację o tym, że Rady Osiedli nie miały 
posiedzeń od czasu ostatniego spotkania Rady Nadzorczej.

11.   W sprawach wniesionych Rada przyjęła do wiadomości informacje nt.:
–   podziękowań, które wpłynęły od Ogniska TKKF „Dzikusy” za dofi-

nansowanie sekcji siatkówki, co umożliwiło opłacenie wpisowego dla 
dwóch drużyn startujących w rozgrywkach amatorskiej ligi siatkówki

–   pisma adresowanego do Rady Nadzorczej, które w dniu posiedzenia 
Rady wpłynęło do Spółdzielni od lokatorki z osiedla „Słowiańskie”, 
dot. m.in. jej niezadowolenia wynikającego z przekazania kwoty 
1 tysiąca złotych Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup nowości 
wydawniczych dla Filii nr 58 na Olechowie. Po dyskusji Rada stwier-
dziła, że wróci do tematu na kolejnym posiedzeniu i wówczas udzieli 
zainteresowanej odpowiedzi

–   decyzji Zarządu dot. odstąpienia w bieżącym roku od organizowania 
naboru firm do Banku Wykonawców robót remontowych na 2022 rok 
ze względu na trwającą pandemię koronawirusa i zaakceptowania 
na 2022 rok Banku Wykonawców z 2021 roku, z rozszerzeniem o dwie 
dodatkowe firmy

–   kameralnej uroczystości z okazji urodzin RSM „Bawełna”, zaplanowa-
nej na 7 grudnia br., podczas której, w obecności Przewodniczącej Rady 
Nadzorczej zostanie odsłonięty kalendarz Spółdzielni na 2022 rok oraz 
obraz ukazujący zasoby RSM „Bawełna”, a zwycięzcom w konkursie 
na najładniejszy balkon (sezon zimowy i letni) zostaną poprzez admini-
stracje osiedli przekazane pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki

12.  Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej zaplanowano na 22 grudnia 
2021 roku. Oprac.: I.G.
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Dziś zabierzemy Pań-
stwa w podróż pod-
miejskimi liniami tram-
wajowymi, które już 
od początku XX wieku 
łączyły Łódź z okolicz-
nymi miastami.
Pojawienie się tramwajów 
w Łodzi było prawdziwą rewo-
lucją – były to pierwsze tram-
waje elektryczne na terenie 
Królestwa Polskiego. Co cie-
kawe, w Łodzi nigdy nie było 
tramwajów konnych, chociaż 
istniały plany ich uruchomienia.

17 stycznia 1901 r. ruszyła 
pierwsza podmiejska linia tram-
wajowa – do Pabianic. Zgodę 
na położenie stalowych torów 
wydał car Mikołaj II Romanow. 
Gdy na ulice miasta wyjechał 
pierwszy pojazd, dorożkarze 
i furmani obrzucili go kamie-
niami, obawiając się utraty 
zarobków. W roku 1940 linię 
tramwajową Łódź–Pabianice 

oznaczono numerem 70. 
Po wojnie linię zmieniono 
na nr 41. W przyszłym roku, 
po koniecznych moderniza-
cjach, być może uda się znów 
dojechać tramwajem z Łodzi 
do Pabianic. Warto wtedy obej-
rzeć czekające tam atrakcje, 
takie jak np.: kościół Św. Mateu-
sza Apostoła i Ewangelisty oraz 
Św. Wawrzyńca Męczennika 
– najstarszy kościół w mieście 
i jeden z najstarszych w regio-
nie. Pochodzi z XVI wieku 
i łączy w sobie kilka stylów, 
od romańskiego, poprzez goty-
cki, po renesansowy. Wystrój 
wnętrza jest głównie barokowy. 
Z XVI wieku pochodzi rów-
nież renesansowy dwór kano-
ników kapituły krakowskiej, 
który od XVII w. nazywany jest 
po prostu Zamkiem. Od 1833 
roku dwór spełniał funkcję 
ratusza miejskiego, a po woj-
nie, w 1948 r., stał się siedzibą 
Muzeum Miasta Pabianic, które 
funkcjonuje tu do dziś. Wśród 
stałych wystaw obejrzymy m.in. 
„Kowalstwo – ginący zawód”, 

„Fauna Polski” i „W chłopskiej 
zagrodzie”. W zabytkowym, 
drewnianym Domu Tkacza 
z I połowy XIX wieku, odpocz-
niemy w klimatycznej kawiarni. 
Jest to jedyny drewniany dom 
tkacza, jaki pozostał w tym 
mieście. Pozostałe zachowane 
domy tkaczy w Pabianicach 
są murowane.

19 stycznia 1901 roku ruszyła 
linia tramwajowa z Łodzi do Zgie
rza, która po II wojnie światowej 
otrzymała nr 45. Trasa tej linii 
została wstrzymana w 2018 roku 
ze względu na zły stan techniczny 
torowisk, ale już od 20 grudnia 
2021 r. roku znów do Zgierza 
dojedziemy tymczasowo tram-
wajem nr 6. A jakie atrakcje 
zobaczymy w Zgierzu – jednym 
z najstarszych miast w regionie? 
Na pewno wybudowany w stylu 
neogotyckim Kościół Św. Kata-
rzyny Aleksandryjskiej, do którego 
prowadzą 62 schody i brama z figu-
rami Św. Jana oraz Św. Rocha. Jego 
budowę rozpoczęto w 1910 roku. 
Wcześniej w tym miejscu stał 
drewniany kościółek Św. Mikołaja 

(1231 r.), a później kościół 
Św. Katarzyny (1644 r.) Przy koś-
ciele stoi okazały ratusz, z pierw-
szej połowy XIX wieku. Zachę-
camy też do wizyty w Muzeum 
Miasta Zgierza, które znajduje 
się z zabytkowym domku tka-
ckim, ze względu na zdobienia 
zwanym Domem pod Lwami. 
Tu zapoznamy się z historią 
miasta i obejrzymy dwie stałe 
wystawy: „Zgierz – z dziejów 
miasta”, z multimedialną makietą 
oraz „Kruszówka – wnętrza 
mieszczańskie z przełomu XIX 
i XX wieku”. Miłym urozmaice-
niem będzie z pewnością zrobienie 
sobie zdjęcia z wysokim na metr 
pomnikiem jeża, który w łap-
kach trzyma herb miasta. Pomnik 
nawiązuje do postaci z wierszyka 
Wandy Chotomskiej pt: „Przy-
gody jeża spod miasta Zgierza”. 
W 2006 roku jeż stał się symbolem 
promocyjnym miasta, a Wanda 
Chotomska została Honorowym 
Obywatelem Miasta.

W 1910 r. linia tramwajowa 
nr 44 połączyła Łódź z Alek
sandrowem Łódzkim. Dziś, 

Pojawienie się tramwajów w Łodzi  
było prawdziwą rewolucją – były to pierwsze  
tramwaje elektryczne na terenie Królestwa Polskiego.  
Co ciekawe, w Łodzi nigdy nie było tramwajów konnych.
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Poznaj okolice Łodzi –  
SZLAKIEM TRAMWAJU REGIONALNEGO

Od 20 grudnia wznowiono linię 

tramwajową nr 6 z Widzewa do Zgierza

CZY ODRZUCENIE SPADKU 
I ZRZECZENIE SIĘ SPADKU 
TO TO SAMO
W języku potocznym, wykorzysty-
wanym w codziennych rozmowach, 
pojęcia „odrzucenie spadku” i „zrze-
czenie się spadku” często stosowane 
są wymiennie jako określenie tej 
samej czynności prawnej. W języku 
prawniczym, używanym najczęściej 
w pismach kierowanych do Państwa 
przez wszelkiego rodzaju instytucje 
lub też rozmowach z pracownikami 
tychże instytucji, pojęcia te jako 
odnoszące się do materii prawa spad-
kowego, oznaczają jednak zupełnie 
różne czynności prawne i wywierają 
odrębne skutki.

Niniejszy artykuł ma na celu 
przybliżenie Szanownym Czytel-
nikom obu tych pojęć, co – mam 
nadzieję – pozwoli Państwu przy-
swoić prawidłowo różnice obu czyn-
ności prawnych.

W pierwszej kolejności omó-
wię odrzucenie spadku czyli czyn-
ność prawną, o której najczęściej 
słyszymy i która w mowie potocz-
nej błędnie nazywana jest również 
„zrzeczeniem się spadku”.

Zgodnie z art. 925 kodeksu 
cywilnego, spadkobierca nabywa 
spadek z chwilą jego otwarcia, 
tj. z chwilą śmierci spadkodawcy. 
Nabycie to ma jednak charakter 
tymczasowy i ostateczne staje się 
dopiero z chwilą złożenia stosow-
nego oświadczenia o przyjęciu 
spadku lub zaistnieją okoliczności 
pozwalające na przyjęcie, że spad-
kobierca oświadczenie takie złożył. 
Oświadczenie to składa się przed 

Z notatnika 
prawnika

notariuszem w trakcie sporządzania 
aktu poświadczenia dziedziczenia, 
lub przed sądem w toku postępo-
wania w przedmiocie stwierdzenia 
nabycia spadku.

Jeżeli spadkobierca nie chce 
przyjąć spadku, zamiast oświadczenia 
o przyjęciu spadku składa on właśnie 
oświadczenie o odrzuceniu spadku 
czyli po śmierci spadkodawcy. Wsku-
tek złożenia takiego oświadczenia 
zostaje on wyłączony od dziedzi-
czenia, tak jakby nie dożył otwarcia 
spadku – oznacza to, że w następnej 
kolejności do dziedziczenia powołani 
zostaną jego spadkobiercy, np. dzieci, 
którzy również będą musieli złożyć 
takie oświadczenie, jeżeli nie chcą 
spadku przyjąć. Złożenie oświadcze-
nia o odrzuceniu spadku wywołuje 
skutki od chwili otwarcia spadku. 
Oznacza to, że przyjmuje się, iż naby-
cie spadku nigdy nie miało miejsca. 
Co istotne, oświadczenie to złożone 
może zostać dopiero po śmierci spad-
kodawcy, a złożenie go wcześniej nie 
wywoła żadnych skutków prawnych. 
Omawiane oświadczenie może zostać 
złożone przez osobę posiadającą 
pełną zdolność do czynności praw-
nych. Nie oznacza to, że osoby posia-
dające ograniczoną zdolność do czyn-
ności prawnych takiego oświadczenia 
złożyć nie mogą – w takim przypadku 
wymagana jest zgoda ich przedsta-
wiciela ustawowego, który z kolei 
potrzebował będzie zezwolenia 
właściwego miejscowo sądu opie-
kuńczego.

W dalszej kolejności przed-
stawiam kolejną czynność będącą 
tematem niniejszego artykułu czyli 
umowę o zrzeczenie się dziedzi-
czenia. Właściwie już na wstępie 
zaznaczyć należy dwie istotne kwe-
stie. Przede wszystkim potoczne 
„zrzeczenie się” w rzeczywistości 
jest właśnie umową o zrzeczeniu się 
dziedziczenia. Drugą istotną kwe-
stią jest to, że umowa o zrzeczenie 

się dziedziczenia jest uregulowanym 
w kodeksie cywilnym jako wyjątek 
od generalnego zakazu zawierania 
umów o spadek.

Umowa ta zawierana jest, 
w odróżnieniu od poprzedniej czyn-
ności, za życia spadkodawcy. Mocą 
umowy zrzeczenia się dziedziczenia 
każdy spadkobierca ustawowy może 
zrzec się dziedziczenia, niezależnie 
od tego, do której grupy spadko-
bierców należy (z wyjątkiem gminy 
ostatniego miejsca zamieszkania 
spadkodawcy i Skarbu Państwa, 
którzy są ostatnimi, koniecznymi 
spadkobiercami). Umowa o zrze-
czenie się dziedziczenia musi zostać 
zawarta w formie aktu notarial-
nego, ponieważ niedopełnienie tego 
wymogu skutkuje jej nieważnością. 
Co istotne, o ile w treści umowy 
strony nie umówiły się inaczej, zrze-
czenie się dziedziczenia obejmuje 
również zstępnych zrzekającego 
się. Zawarcie omawianej umowy 
skutkuje wyłączeniem danej osoby 
(zrzekającego się) od dziedzicze-
nia ustawowego, tak jakby nie 
dożyła ona otwarcia spadku, a także 
utratą wszelkich uprawnień zwią-
zanych ze statusem spadkobiercy 
(na przykład prawa do zachowku). 
Do umowy o zrzeczenie się dziedzi-
czenia stosowane są wszelkie regula-
cje o czynnościach prawnych – może 
więc zostać zawarta pod warunkiem 
lub z zastrzeżeniem terminu. Przyj-
muje się jednak, że zastrzeżenie 
to będzie skuteczne wtedy, gdy 
warunek spełni się przed otwarciem 
spadku. Omawiana umowa wywo-
łuje skutki prawne dopiero z chwilą 
śmierci spadkodawcy. Z faktem tym 
wiąże się chyba najważniejsza kwe-
stia, że skutku umowy zrzeczenia 
się dziedziczenia można odwrócić 
zawierając kolejną umowę, również 
w formie aktu notarialnego.

Skoro pokrótce przedsta-
wione zostało Państwu czym jest 

odrzucenie spadku, a czym zrze-
czenie się dziedziczenia, możemy 
przejść do podsumowania i przedsta-
wienia najważniejszych różnic mię-
dzy obiema czynnościami. Przede 
wszystkim, odrzucenie spadku jest 
oświadczeniem, czynnością jedno-
stronną, natomiast umowa o zrze-
czenie się dziedziczenia – jak sama 
nazwa wskazuje – umową, zawie-
raną między spadkobiercą a spadko-
dawcą. Dalej, oświadczenie o odrzu-
ceniu spadku składane jest po śmierci 
spadkodawcy, natomiast umowę 
o zrzeczenie się zawieramy za życia 
spadkodawcy. Kolejną istotną róż-
nicą są skutki – w przypadku umowy 
o zrzeczenie się dziedziczenia roz-
ciągają się one na zstępnych zrzeka-
jącego się, natomiast oświadczenie 
o odrzuceniu spadku obejmuje jedy-
nie osobę, która je złożyła.

Podsumowując,  pamiętać 
należy, że nie stosuje się pojęć „zrze-
czenia się” i „odrzucenia” spadku 
zmiennie. W szczególności pamię-
tać należy o różnicach wymienio-
nych w poprzednim akapicie – sta-
nowią one najważniejsze przesłanki 
pozwalające odróżnić z czym mamy 
do czynienia w danej sytuacji.

Przekazując Państwo tą krótką 
charakterystykę obu czynności mam 
nadzieję, że będzie ona pomocna 
w podejmowaniu właściwych decyzji. 

Asystent prawny 
z Kancelarii Radcy Prawnego 

Jadwigi Chmielewskiej
Furmankiewicz

Adrian Sroczyński

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Naro-
dzenia oraz Nowego Roku 2022 w imieniu 

własnym oraz pracowników poszerzających 
dla Państwa wiedzę prawniczą składam 
serdeczne życzenia spokojnych i pomyślnych 
Świąt oraz wszelkiej pomyślności w nadcho-
dzącym roku.

r.pr. Jadwiga Chmielewska-Furmankiewicz

po działającej do 1991 roku 
linii, pozostał jedynie pamiąt-
kowy mały fragment stalowych 
torów. Co oprócz niego zoba-
czymy w Aleksandrowie? XIX
wieczne kościoły (pw. św. Sta-
nisława Kostki i pw. Świętych 
Archaniołów Michała, Gabriela 
i Rafała), zabytkowe domy 
tkaczy pamiętające początki 
miasta, kompleks mieszkalno-
fabryczny Alberta Stillera 
z 1908 r. i XIX wieczny klasy-
cystyczny ratusz.

W 1910 r. Łódź połączyła 
się tramwajem z kolejnym mia-
stem – z Konstantynowem. 
Obecnie Łódź i Konstantynów 
Łódzki zawarły porozumienie 
w sprawie generalnego remontu 
linii tramwajowej łączącej oba 
miasta. Realizacja tej inwesty-
cji zakłada w przyszłości całko-
wite odtworzenie linii tramwaju 
nr 43, która z Łodzi przez Kon-
stantynów od 1929 roku docie-
rała aż do Lutomierska. 

W Konstantynowie sta-
nął pomnik linii tramwajowej 
nr 43 – jest to wyeksponowany 
na szynach wagonik tramwa-
jowy. Miłośnicy zwiedzania 
pomników mogą jeszcze obej-
rzeć pomnik Bohaterów

II Wojny Światowej oraz 
Pomnik Pamięci Lotników 
Amerykańskich, których samo-
lot został zestrzelony nad Kon-
stantynowem w 1945 roku przez 
wojska sowieckie.

Z ciekawostek związa-
nych z Lutomierskiem z pew-
nością należy wymienić 
odkryte pod koniec lat 40tych 
XX wieku cmentarzysko 
z X–XI w., zawierające m.in. 
groby skandynawskich wikin-
gów, ponadto można obejrzeć 
klasztor salezjanów, znajdujący 
się w budynku, którego ele-
menty sięgają 1400 roku i dwa 
XVIIIwieczne kościoły (Naro-
dzenia NMP i pw. Matki Bożej 
Szkaplerznej).

W 1916 roku tramwaj dotarł 
do Tuszyna i po wojnie otrzy-
mał nr 42. Z nazwą miasta zwią-
zana jest piękna legenda z kró-
lem Władysławem Jagiełło. 
Otóż król wybrał się na łowy 
i w pewnej chwili zoriento-
wano się, że wśród uczestników 
polowania brakuje ukochanego 
królewskiego syna. Rozpoczęto 
poszukiwania. Gdy już stra-
cono nadzieję, że zostanie on 
odnaleziony, jeden z dworzan, 
ujrzawszy w głębokich knie-
jach zaginionego królewicza, 
zaczął wołać: „Królu, tu syn! 
Królu, tu syn!” Uradowany król 
Władysław Jagiełło postanowił, 

że w tym miejscu, dla uczcze-
nia tego faktu, powstanie mia-
sto „Tusyn”. Z biegiem lat 
przyjęto obecną nazwę Tuszyn. 
W Tuszynie podziwiać możemy 
neoromański kościół pw. św. 
Witalisa Męczennika, wybu-
dowany w latach 1860–62. 
Tramwajowa trasa do Tuszyna 
wiodła przez Rzgów, gdzie 
warto odwiedzić XVIwieczny 
drewniany kościół Św. Jakuba, 
z 3 drewnianymi ołtarzami 
barokowymi i ołtarzem głów-
nym z obrazem Matki Boskiej 
w posrebrzanej XVIIwiecznej 
sukience i Mandorię, czyli naj-
większy w Europie zadaszony 
park rozrywki, którego tema-
tyka nawiązuje do europejskich 
miast z epoki renesansu.

W 1922 roku uruchomiono 
linię do Ozorkowa. Tramwaj 
nr 46 kursował na długości 
34 km, stając się tym samym 
najdłuższą linią tramwajową 
w Polsce i drugą najdłuższą 
w Europie. Linia została zawie-
szona w 2018 roku, w związku 
z zagrażającym bezpieczeństwu 
ruchu stanem infrastruktury. 

W Ozorkowie stoi zabyt-
kowa wieża ciśnień z 1928 roku, 
XIX wieczne pałacyki przemy-
słowców i kamieniczki oraz 
barokowy kościół św. Józefa 
z 1668 r., przebudowany w XIX 
i XX w. Planowane jest wzno-
wienie linii 46, nie wiadomo 
jednak czy Ozorków będzie 
w stanie dołożyć się do moder-
nizacji swojego odcinka.

Warto pamiętać, że w latach 
1910–1931 tramwajowe linie 
podmiejskie połączyły więk-
szość ważniejszych miejsco-
wości podłódzkich, tworząc 
największą tego rodzaju sieć 
w Polsce, która przetrwała bez 
zmian aż do końca lat 70tych 
XX wieku.

Zaciekawionych tym tema-
tem zapraszamy do łódzkiego 
Muzeum Komunikacji Miej-
skiej przy ul. Wierzbowej 51. 
Zobaczyć tu można nie tylko 
zabytkowy tabor, ale także 
dawne bilety, instrukcje, roz-
kłady jazdy, a nawet fragment 
najstarszej łódzkiej szyny tram-
wajowej z 1897 r.

Tą tramwajową wycieczką 
kończymy cykl „Poznaj okolice 
Łodzi” i zapraszamy do czyta-
nia naszych kolejnych artyku-
łów. Polecamy także zapoznanie 
się z książkami wydawanymi 
przez Towarzystwo Opieki nad 
Zabytkami w Łodzi, które pie-
lęgnuje historię naszego miasta 
i jego okolic.

 I.G.
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Czasu do Świąt pozostało już bardzo mało.  

Jeśli jeszcze nie udało się  
zrobić wszystkich świątecznych porządków  

poproś o pomoc wyspecjalizowane firmy.

Książeczki opłat 
bez wychodzenia 
z domu
Informujemy naszych członków, 
że książeczki opłat eksploatacyj-
nych można zamawiać telefonicznie, 
dzwoniąc do właściwej, ze względu 
na adres zamieszkiwania, administra-
cji osiedla. 

Administracja wydru-
kuje potrzebne blankiety 
wpłat i dostarczy je bez-
pośrednio do oddawczych 
skrzynek pocztowych zain-
teresowanych. Nie jest 
to żadna nowa usługa, jednak 
nie wszyscy jeszcze o tym 

wiedzą i niepotrzebnie odwiedzają 
w tym celu swoje administracje lub 
biuro Zarządu. A przecież jest pande-
mia i powinniśmy ograniczać wizyty, 
by nie narażać siebie i zatrudnionych 
w administracjach pracowników.

W naszej Spółdzielni prawie dla 
75% lokali drukowane są książeczki 
opłat. Z tej tradycyjnej metody wpłat 
korzysta przeszło 6 tysięcy mieszkań 
i przeszło połowa użytkowników 
garaży.

 K.Sz.
Przed nami podwyżki cen niemal wszystkiego
Wzrost cen towarzyszy nam już teraz niemal wszę-
dzie: od zakupów na ryneczku poprzez sklepy spo-
żywcze, stacje benzynowe czy artykuły AGD. Niestety 
to nie koniec. Rok 2022 zapowiada się jako jeden 
z trudniejszych pod względem skali podwyżek. Jed-
nocześnie, ciągle nie ma konkretów co i ile zdrożeje.

Patrząc przez pryzmat spółdzielczości mieszka-
niowej i kosztów bezpośrednio dotyczących zamiesz-
kiwania musimy liczyć się z zapowiadanymi dużymi 

podwyżkami cen prądu i gazu. Zdaniem analityków 
taryfy za gaz mogą wzrosnąć w przyszłym roku nawet 
do 54%. Podobna skala podwyżek dosięgnie cen prądu. 

Nadal nie wiadomo czy i o ile ZWiK podniesie 
cenę wody i odprowadzenia ścieków.

Łódzki magistrat, najprawdopodobniej 
na ostatniej sesji, pod koniec grudnia, wypowie się 
na temat wysokości w 2022 r. podatku od nierucho-
mości.  Już dziś wiemy zaś, bo otrzymaliśmy nowe 

taryfy zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki, 
że od stycznia 2022 r. zmieniają się ceny ciepła. Opłaty 
stałe – abonamentowe wzrosną o około 3% a opłaty 
zmienne, czyli za bezpośrednio dostarczane ciepło 
nawet o około 7%, w zależności od taryfy stosowanej 
dla węzła cieplnego. 

A od maja w naszej Spółdzielni zmienią się stawki 
za eksploatację oraz wyliczone na podstawie rozliczenia 
kosztów za 2021 r. zaliczki na ciepło i wodę.

O szczegółach podjętych zmian opłat poinfor-
mujemy w następnym numerze Gazety.   K.Sz.

Uwaga właściciele wyodrębnionych lokali!
W 2022  r. opłaty  i podatki  lokalne 
(m.in. podatek od nieruchomości), 
które  samodzielnie  właściciele 
wyodrębnionych  lokali  obowiązani 
są płacić  do Urzędu Miasta  Łodzi 
wpłacać się będzie na nowe konta 

bankowe. Wiąże się  to ze zmianą 
banku obsługującego  łódzki magi-
strat. Od stycznia przyszłego  roku 
będzie nim Bank Pekao SA. Spo-
woduje to zmianę numerów wszyst-
kich kont bankowych Urzędu Miasta 

Łodzi oraz miejskich jednostek orga-
nizacyjnych. 

Prosimy o uważne zapoznanie 
się z uzyskanymi od miasta decy-
zjami w zakresie wymiaru podatków 
i nie ponawianie przelewów z wcześ-
niej dokonanych wpłat.

  K.Sz.

ULICA ŻYWIOŁÓWULICA ŻYWIOŁÓW
Choć próżno szukać jej na mapie naszego miasta, w ostatnim czasie 

było o niej głośno. Odbywało się tu w grudniu wiele zadziwiających 
imprez i eksperymentów, głównie dla dzieci.

Ulica Żywiołów  to przestrzeń zorganizowana na  terenie dawnej 
elektrociepłowni, dzisiejszego nowoczesnego Centrum Nauki  i Tech-
niki EC1, zlokalizowanego przy nowej Bramie Miasta, obok dworca 
Łódź-Fabryczna. 

O EC1 pisaliśmy już w 123. numerze naszej Gazety z marca 2019 r. 
prezentując miejsca warte odwiedzenia w Łodzi. Dziś jeszcze raz zachę-
camy. Dzieci będą zachwycone wizytą w EC1.

Przestrzeń nazwano ulicą Żywiołów, bo skupia się ona wokół tematu 
pięciu żywiołów: Wody, Ziemi, Życia, Ognia i Powietrza. Jest to pięć odręb-
nych stref tematycznych do odwiedzenia, przejścia i poznania, zlokalizo-
wanych na trzech piętrach, zajmujących łącznie ok. 1500 metrów kwa-
dratowych. Ta interaktywna wystawa ma na celu stworzenie optymalnych 
warunków do samodzielnego poszerzania wiedzy o świecie poprzez prze-
prowadzanie doświadczeń i eksperymentów. Jednocześnie przestrzeń 
stanowi komplementarną ofertę edukacyjną z uwzględnieniem potrzeb 
najmłodszych: poznawanie świata poprzez zabawę.  K.Sz.

Serwis 
sprzątający 

JODEŁKA

Nie przegap okazji,  
zadzwoń już dziś!

 ■ Usługi jednorazowe oraz abonamentowe

 ■ Sprzątanie mieszkań, domów, biur i firm

 ■ Sprzątanie po remontach

 ■ Mycie okien

 ■ Pranie tapicerki meblowej, 
wykładzin, dywanów

 ■ Pomoc w ogrodzie

 ■ Ozonowanie pomieszczeń

Łódź  
i  

okolice

Kontakt: 

tel. 731 140 160 
jodelka.mk@gmail.com

Odczyty 
wodomierzy 
bez modułu 
radiowego
W poprzednim tygodniu do użyt-
kowników lokali, w mieszkaniach 
których zamontowane są wodo-
mierze bez modułu radiowego, 
pozwalającego na zdalny ich 
odczyt bez potrzeby wchodzenia 
do mieszkań, administracje osiedli 
skierowały pisma w sprawie prze-
kazania odczytów tych urządzeń. 
Odczyty należy przekazać w formie 
pisemnej na załączonym do pisma 
oświadczeniu własnoręcznie podpi-
sanym i przesłać pocztą, emailem 
lub dostarczyć do skrzyneczek 
wystawionych w biurach poszcze-
gólnych administracji . Nie przyj-
mujemy odczytów telefonicznie.

Prosimy o zastosowanie się 
do przekazanych w pismach ter-
minów. Uchybienie terminowi 
spowoduje przyjęcie do rozli-
czeń średnich zużyć z ubiegłego 
roku co może być niekorzystne, 
np. przy obliczeniu opłat 
za śmieci.

 K.Sz.

mailto:jodelka.mk@gmail.com
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W Polsce co roku likwiduje się kilkanaście tysięcy dzikich wysypisk odpadów. 
Wydawało się, że obecne przepisy prawa skutecznie zabezpieczają nas 
przed takim procederem. Niestety na Olechowie,  
praktycznie pod oknami naszych budynków, zalegają zwały żużlu czy asfaltu.

Do redakcji naszej gazety dotarły pełne 
obaw głosy mieszkańców osiedla „Sło-
wiańskie”, którzy zgłosili nam niepo-
kojący proceder: na pokrytym płytami 
technologicznymi odcinku ul. Przyby-
szewskiego, przy rurach ciepłowni-
czych pomiędzy osiedlami Olechów 
i Janów, od jakiegoś czasu zaczęły 
kursować ciężarówki, które w okolicy 
zlikwidowanego parkingu strzeżonego, 
w pobliżu boiska i szkoły, systematycz-
nie wysypują materiały niewiadomego 
pochodzenia, wyglądem przypomi-
nające żużel, miał węglowy i żwir. 
Ogromne pryzmy tych substancji 
są tam ciągle zwożone i wywożone. 

Ostatnio ruch ciężarówek w tym miej-
scu się zintensyfikował.

Lokatorzy zastanawiają się czy 
te materiały nie są szkodliwe dla ich 
rodzin, bowiem odpady gromadzone 
są nie tylko w pobliżu ich domów, 
ale także blisko szkoły i boisk, gdzie 
aktywnie czas spędzają dzieci. Miesz-
kańcy boją się stosowania praktyk, 
w wyniku których toksyczne materiały 
są wyrzucane po to tylko, by ulotniły się 
z nich niebezpieczne substancje. Zasta-
nawiają się również czy ktoś jest świa-
domy tego co się tam dzieje, czy teren 
ten nie jest użytkowany „na dziko”, 
czy ktoś wydał na to pozwolenie. 

Ponieważ teren ten należy 
do miasta, natychmiast zwróciliśmy 
się do Zarządu Dróg i Transportu 
z prośbą o wyjaśnienia w tej sprawie. 
Wciąż czekamy na odpowiedź. O prze-
biegu sprawy będziemy informować 
na naszych łamach, ale jednocześnie 
pragniemy w tym miejscu zaapelować 
do Państwa, abyście uświadomili sobie, 
że Wasz głos jest tak samo ważny 
jak pismo czy reakcja Spółdzielni. 
Nie wahajcie się reagować i przeka-
zywać swoich uwag bezpośrednio 
do Urzędu Miasta Łodzi. Macie do tego 
pełne prawo.

 I.G.

Uważajmy na złodziei!
Przed nami okres świąt, które chętnie spędzamy w najbliższym gronie, często jeżdżąc 
od jednej rodziny do drugiej. I podczas gdy my cieszymy się chwilą, śpiewając kolędy 
i rozpakowując prezenty, ktoś śpiewająco rozpakowuje w tym czasie nasze mieszkanie 
z wszelkich wartościowych rzeczy. Włamywacz bez mrugnięcia okiem wykorzystuje 
sytuację, jaką jest puste mieszkanie i wzbogaca się naszym kosztem, narażając nas 
na stres, szok i problemy.
Na kanwie włamań, które w ostatnim cza-
sie miały miejsce na naszych osiedlach, 
pragniemy Państwa ostrzec i podpowie-
dzieć na co zwracać uwagę. Łupem zło-
dziei padły m.in. mieszkania na osiedlu 
„Zbiorcza” i na Olechowie. W pierwszym 
przypadku przestępcy, którzy zabrali 
pieniądze i biżuterię, wykorzystali fakt, 
że na piętrze widzewskiego bloku jeden 
z lokali był niezamieszkany. To ułatwiło 
sprawę, bo sprawiło, że nie było sąsiada, 
który mógłby coś zauważyć, usłyszeć lub 
po prostu spłoszyć niepożądane osoby 
swoją obecnością. Nie zapominajmy, 
że włamywacze często obserwują intere-
sujące ich mieszkania i zwyczaje ich loka-
torów. Są dobrze przygotowani i wiedzą 
kiedy dokonać kradzieży bez zbędnego 
ryzyka. Tak najprawdopodobniej było 
również w przypadku grabieży na Ole-
chowie. Lokatorka wyjechała na kilka dni, 
a po powrocie zastała wyłamane wkładki 
do zamków w drzwiach. Nie pomo-
gły podwójne antywłamaniowe drzwi. 
Złodziej nie hałasuje, chcąc je wywa-
żyć, on po cichu zajmuje się samymi 
zamkami. Będąc już w środku, aby nie być 

widzianym z zewnątrz, rabuś pozasłaniał 
firany i opuścił żaluzje w oknach. Z miesz-
kania, oprócz pieniędzy i kosztowności, 
ukradł także jedzenie i leki! I chociaż rze-
czy materialnych szkoda, to najgorsze jest 
uczucie naruszenia osobistej przestrzeni, 
miru domowego, świadomość, że ktoś 
obcy dotykał nasze osobiste przedmioty, 
bieliznę, pościel. I przez długi czas towa-
rzyszy potem powracający strach, gdy 
w nocy coś stuknie lub zaszura. Chrońmy 
się jak najlepiej, aby uniknąć tych przy-
krych przeżyć.

Jak możemy starać się 
zabezpieczyć przed włamaniem? 
Oto kilka porad:

Przede wszystkim warto mieć dobrego 
sąsiada, który podczas naszej dłuższej nie-
obecności będzie miał baczenie na nasze 
mieszkanie, zajrzy do niego i od czasu 
do czasu zapali w nim światło, tak by dać 
wrażenie obecności lokatorów. Zwłasz-
cza czujni powinni być mieszkańcy 
ostatnich kondygnacji czteropiętrowych 
bloków, ponieważ na ich piętro z reguły 

wchodzą tylko rodziny tam mieszkające. 
Wszystkie inne osoby powinny wzbudzić 
naszą uwagę. A my sami, idąc po scho-
dach do swojego mieszkania, zwracajmy 
uwagę, czy w drzwiach innych lokatorów 
nie brakuje czasem wkładek w drzwiach. 
Gdy planujemy dłuższą nieobecność 
poprośmy sąsiada, by zbierał pozostawiane 
na wycieraczkach ulotki reklamowe – ich 
nagromadzenie jest sygnałem dla złodzieja, 
że mieszkanie stoi puste. Nie rozpowia-
dajmy na prawo i lewo, że wyjeżdżamy 
na tydzień lub dłużej, a tym bardziej nie 
zamieszczajmy w internecie zdjęć z naszych 
wyjazdów – sami informujemy w ten spo-
sób całą masę ludzi o tym, że nie ma nas 
w domu. I co równie ważne, nie wpusz-
czajmy do naszych bloków nieznanych nam 
osób. Nie bądźmy nadmiernie uprzejmi 
przytrzymując drzwi do klatki schodowej 
nieznajomemu. Nie reagujmy również, gdy 
obcy głos w domofonie prosi o otwarcie, 
bo jest kolegą sąsiadki albo chce zosta-
wić ulotki. Tak czyniąc sami zapraszamy 
złodziei do naszych mieszkań. Wszelkie 
wartościowe rzeczy najlepiej trzymajmy 
w przytwierdzonym do ściany czy podłogi 

sejfie lub w miejscu dobrze zabezpieczo-
nym. Wychodząc z domu zamykajmy 
balkon, a jeśli mieszkamy na parterze lub 
pierwszym piętrze również okna. Zadbajmy 
o solidne zamki z dopasowanymi atestowa-
nymi wkładkami, bo chociaż przygotowany 
włamywacz prawdopodobnie poradzi sobie 
z większością zabezpieczeń, to częściej 
wybierze mieszkanie łatwo dostępne, niż 
takie, przy którym będzie musiał spędzić 
długie minuty. Pamiętajmy również, by pod 
żadnym pozorem nie wpuszczać do domu 
domokrążców, bo podczas gdy jeden 
z nich będzie nam zachwalał niezwykle 
tanie (i niezwykle kiepskiej jakości) noże 
czy garnki, drugi w tym czasie przetrząśnie 
naszą torebkę zostawioną w przedpokoju 
lub wyjmie portfel z wiszącej w holu kurtki. 
Wychodząc na dłużej warto zostawić włą-
czone radio czy lampę. Możemy też zain-
westować w tzw. symulatory obecności, 
takie jak urządzenie imitujące włączony 
telewizor, czasowy włącznik światła, czuj-
nik ruchu, który w przypadku wychwyce-
nia nieproszonego gościa rozświetli nasz 
dom lub uruchomi alarm, albo „inteligen-
tną wtyczkę”, która za pomocą aplikacji 

na telefonie pozwoli nam 
zdalnie sterować włącza-
niem i wyłączaniem sprzę-
tów w domu w dowol-
nym czasie i z dowolnego 
miejsca na świecie. Ale 
przede wszystkim – ubez-
pieczajmy siebie, swoje 
mieszkania oraz mienie.

Zwracajmy także 
uwagę na drobiazgi – zło-
dzieje często wcześniej 
oznaczają mieszkania, 

które chcą okraść. Mogą być to na przykład 
dyskretne symbole na drzwiach, typu krzy-
żyk czy trójkąt, pozostawiona na framudze 
drzwi wejściowych zapałka lub ciasteczko 
pod wycieraczką, które powie rabusiowi, 
czy ktoś wchodził do środka.

Gdy jednak stanie się już najgor-
sze i po powrocie z wyjazdu zastaniemy 
otwarte drzwi, wyłamane zamki i bałagan 
w mieszkaniu, to pod żadnym pozorem 
nie wchodźmy do środka! Nie tylko dla-
tego, by nie zatrzeć śladów, ale przede 
wszystkim w trosce o swoje bezpieczeń-
stwo – złodziej nadal może być wewnątrz, 
a spłoszony może zrobić nam krzywdę. 
Nie warto. Rzeczy możemy odkupić, 
mieszkanie doprowadzić do porządku, 
ale nasze zdrowie i życie jest bezcenne. 
Dlatego Drodzy Państwo uważajmy na sie-
bie i na swoje otoczenie. Nie skupiajmy 
się tylko na swoich czterech ścianach, 
ale patrzmy też czy osobom z naszego 
najbliższego otoczenia nic nie zagraża 
i czy ich domy są bezpieczne. Najlepszym 
straszakiem na złodzieja jest bowiem 
dobry i uważny sąsiad.

 I.G.

Dziwne wysypisko 
na Olechowie

Nie masz pomysłu co kupić bliskiej 
osobie na święta? Na Wigilii nie-
oczekiwanie pojawi się wujek 

Staszek z Lublina i wypadałoby go czymś 
obdarować? Zamówiony prezent dla brata 
dotarł zniszczony albo przesyłka utknęła 
w Chinach i przyślą ją dopiero na wiosnę? 
Nic straconego. Podpowiadamy jak 
na kilka chwil przed Gwiazdką nie zostać 
z pustymi rękami.

Oczywiście najłatwiej jest po raz 
kolejny kupić zestaw kosmetyków. Jest 
to prezent użyteczny i przydatny, podob-
nie jak następna para czarnych skarpetek 
dla taty, ale postarajmy wysilić się trochę 
bardziej. Na sklepowych półkach nasz 
wzrok przyciągną z pewnością atrak-
cyjnie zapakowane paczuszki z herbatą 
w wielu smakach, także świątecznych. 
Czasem można je dostać w komplecie 
z kolorowym cukrem w kryształkach, 
dzbanuszkiem do parzenia lub elegan-
cką filiżanką. Spróbujmy. Mile widziane 
są zawsze słodycze. Czekoladki w fikuś-
nych złotkach i sreberkach, praliny 
z nadzieniem, bombonierki pełne roz-
pływających się w ustach niespodzianek. 
Stroniących od cukru możemy starać się 
zadowolić oryginalną bombką choin-
kową. Aby uczynić ten prezent bardziej 

osobistym własnoręcznie go pomalujmy. 
Babcia Halinka już zawsze, wieszając 
tę ozdobę na świątecznym drzewku, 
pomyśli o nas. Podarunkiem, który 
uraduje wielu, są książki, jednak z tym 
prezentem jest trochę trudniej, bo powin-
niśmy wiedzieć co lubi obdarowywana 
osoba. Nie każdy bowiem ucieszy się 
z pisanego na wyścigi kryminału Mroza, 
złotych myśli Kasi Cichopek lub romansu 
Danielle Steele. Jeśli tylko odpowiednio 
trafimy tu w czytelnicze gusta, satysfak-
cja gwarantowana. Dobrym pomysłem 
są prezenty spersonalizowane, chociaż 
na to potrzeba trochę więcej czasu niż 
1 dzień przed Wigilią. Ale nic tak sku-
tecznie nie wyciska łez wzruszenia jak 
książkowy album ze zdjęciami dziecka, 
cukiereczki w papierkach z wizerunkiem 
wnuczka czy kula śniegowa z fotografią 
upamiętniającą wspólne chwile. 

No właśnie, wspólne chwile. Jeśli 
nie uda nam się nic kupić, to nie martwy 
się. Najważniejsze w święta są bowiem 
właśnie te wspólne chwile. Czas, który 
możemy spędzić razem, na rozmowach, 
wspominkach, śmiechu. Razem. Zwłasz-
cza teraz. Rodzinnych Świąt Bożego 
Narodzenia Drodzy Państwo!

 I.G.

SAMOWOLNE 
NASADZENIA
Okres jesienno-zimowy sprzyja pracom 
ogrodniczym. Można wtedy wykonywać 
np. radykalne cięcia żywopłotów lub nasa-
dzenia drzew czy krzewów.

W naszych zasobach mieszka wielu miłośni-
ków ogrodnictwa. Są to osoby będące pasjonatami 
zieleni od wielu lat, które dzielą się wielokrotnie 
swoimi spostrzeżeniami z tutejszą Administracją 
Osiedla (adm os. Sienkiewiczowskie – dopisek 
redakcji) sugerując wykonanie niektórych prac 
lub doglądając tych, które wykonują nasze firmy.

Pomiędzy terenem Osiedla, a własną działką 
lub ogródkiem działkowym jest diametralna róż-
nica polegająca na tym, że u siebie aranżujecie 

Państwo przestrzeń wedle uznania, a na terenie 
Osiedla jesteśmy ograniczeni różnego rodzaju 
niedogodnościami, na które nie zwracacie uwagi.

Te utrudnienia to chociażby wszelkiego 
rodzaju instalacje biegnące wszerz lub wzdłuż 
trawników, w bezpośrednim sąsiedztwie budyn-
ków.

Nieopatrznie wykonane prace z  Państwa 
strony, będące najczęściej realizowane w dobrej 
wierze i  z  niemałym poświęceniem, mogą 
przysporzyć nam jako zarządzającym i  Wam 
jako mieszkańcom znacznych niedogodności 
w przyszłości. Niektóre drzewa sadzicie Państwo 
zbyt blisko budynków – z pozoru małe drzewko 
(np. choinka po świętach) z  pewnością uroś-
nie, zasłoni okna mieszkań innych kondygnacji 
i stanie się swego rodzaju kością niezgody mię-
dzy sąsiadami. Często zostanie ono posadzone 
nad instalacją, np. wodociągową lub kanalizacyjną 

i zaczyna się „podziemna batalia”. Korzenie ciągną 
do wilgoci, oplatając na początek rury, a później 
przebijają się przez ceramikę i czerpią wodę oraz 
składniki odżywcze z nieczystości organicznych 
np. fekaliów. Wpływa to korzystnie na ich wzrost, 
jednak nie do końca na stan rur, które przeroś-
nięte korzeniami powodują ich zatkanie i wybi-
janie w piwnicach naszych budynków lub lokali 
mieszkalnych najniższych kondygnacji. Generuje 
to niepotrzebne koszty w  postaci konieczności 
udrożnienia rur i ewentualnych odszkodowań dla 
osób dotkniętych skutkami nieopatrznego działa-
nia w postaci nasadzeń. 

Mając powyższe na uwadze prosimy o kon-
sultowanie z nami swoich pomysłów co do sadze-
nia drzewek i ich sadzonek w naszych zasobach. 
Z pewnością pomożemy znaleźć dla nich odpo-
wiednie miejsce.

 D.R.

Prezenty ostatniej szansyPrezenty ostatniej szansy
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6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.00 
Pierwsza gwiazdka – film anim. USA 
2017 9.55 8 Nie wierzcie bliźniacz-
kom – komedia W. Bryt./USA 1998 
12.45 Wielkie kolędowanie z Polsa-
tem – Święta Lipka – koncert 13.50 
Wielkie kolędowanie z Polsatem – La-
sek Bielański 14.50 Golec uOrkie-
stra. Kolędowanie z Janem Pawłem II  
w 100-lecie urodzin świętego 

7.45 8 12 świątecznych randek – kome-
dia USA 2011 9.35 8 Świąteczna prze-
miana – film Kanada 2014 11.30 9 Gi-
ganci ze stali – film sf USA/Indie 2011 13.50 
8 Pamiętnik księżniczki 2 – komedia USA 
2004 16.20 8 Królewskie święta – ko-
media USA 2014 18.10 Opowieść wigilijna 
– film anim. USA 2009 20.00 8 Asterix 
i Obelix: Misja Kleopatra – komedia Fr. 2002 
22.15 8 Asterix i Obelix kontra Cezar – 
film przyg. Fr. 1999 0.20 8 Szpieg, który 
mnie rzucił – komedia sensac. 2018 

13.00 Boże Narodzenie w Krainie Jezior 13.30 
Msza św. 14.30 Zrozumieć antycywilizacje  
15.00 Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia 
15.20 Mocni w wierze 16.00 Boże Narodzenie  
w Krainie Jezior 16.25 Wieczerza Wigilijna u 
Państwa Pietrasik 17.10 Życzenia Bożonaro- 
dzeniowe Pasterzy Kościoła Katolickiego w 
Polsce 17.30 Reportaż świąteczny 18.20 Bóg 
się rodzi na Podlasiu 19.30 Msza Święta Pa-
sterska 21.00 Apel Jasnogórski 21.30 Ukry-
te treści 22.00 Ziemia obiecana (169) 22.40  
„Bóg się rodzi”. Koncert kolęd i pastorałek 

8.00 Nasz nowy dom 9.00 Jaś Fasola 
(7) 9.35 Kochane pieniądze 10.40 9 
Dwaj bracia – film przygodowy Francja/W. 
Bryt. 2004 12.50 7 Flintstonowie – ko-
media USA 1994 14.45 8 Bóg nie 
umarł: Światło w ciemności – dramat 
USA 2018 17.00 7 Wesołych świąt – 
komedia USA 2006 19.00 Policjantki 
i policjanci (805) 20.00 9 Dawno 
temu w Petersburgu – film przygodowy 
Rosja 2020 23.00 9 August Rush  
– melodramat USA/Korea Płd. 2007 1.15 
9 Drive – film sensac. USA 2011 

11.00 Drugi skok 11.50  Piłka nożna 
– Eliminacje MŚ strefy UEFA: Podsumo-
wanie występu Polaków 13.50  Sport 
niepełnosprawnych – ME w amp fut-
bolu w Krakowie: Mecz o 3. miejsce: 
Polska – Rosja 15.20 Harding i Kerri-
gan – cena złotego medalu 16.55  Ły-
żwiarstwo figurowe: Gala 100-lecia PZŁF 
18.40  Konkurs skoków – Cavaliada: 
Zawody w Poznaniu 20.30 Zimowe 
igrzyska olimpijskie: Zawody w Vanco-
uver – skoki narciarskie 22.40 Bracia 

8.30 Kronos 9.05 Res Poloniae – O Polsce 
z oddali 9.40 9 Wnusio – komedia 
USA 1922 11.00 Lalka (9) 12.30 Partytury 
Peryta 13.45 A miłość największym jest 
darem 14.15 8 Janosik – film przygo-
dowy Polska 1974 16.35 Rafael – książę 
sztuki 18.10 Kolędy Śląska 19.00 Reży-
serzy 19.50 Kolęda domowa 20.00 9 
Cudowny chłopak – dramat USA/Hongkong/
Kanada 2017 22.05 8 Gentleman z re-
wolwerem – komedia kryminalna USA/W. 
Bryt. 2018 23.45 O Matko! – film anim. 

8.10 Ukryta prawda 11.15 Rozwód. Walka 
o wszystko 12.15 Szpital 13.15 Receptura 
(4) 14.15 Sąd rodzinny 15.15 Sędzia Anna 
Maria Wesołowska 16.15 Ukryta praw-
da 17.15 Brzydula (221) 17.50 9 W 
krzywym zwierciadle: Witaj Święty Mikoła-
ju! – komedia USA 1989, reż. Jeremiah S. 
Chechik 19.55 Miłe wieści 20.00 9 
Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć – 
film fantasy W. Bryt./USA 2016, reż. David 
Yates, wyk. Eddie Redmayne 22.45 8 
Johnny English: reaktywacja – komedia W. 
Bryt./USA/Fr. 2011, reż. Oliver Parker

15.55 Kuchenne rewolucje: 
„Karczma u sołtysa”, Duszni-
ki Zdrój – reality show

17.00 Jak ukraść księżyc – film 
anim. USA/Francja 2010

19.00 Fakty
19.50 Uwaga! – magazyn
20.00 Pada Shrek – film animowa-

ny USA 2007 
Reż. Gary Trousdale 

20.25 Listy do M.  
– komedia Polska 2011 
Reż. Mitja Okorn, wyk. Maciej 
Stuhr, Roma Gąsiorowska-
-Żurawska, Tomasz Karolak 
Prezenter radiowy Mikołaj ma 
wyznaczony dyżur w Wigilię 
Bożego Narodzenia. Doris 
marzy o wielkiej miłości. 
Dziewczyna dzwoni do radia, 
by wyznać, że nie wierzy  
w istnienie takiego uczucia.

22.55 Tango i Cash – film sensa-
cyjny USA 1989 
Reż. Andriej Konczałowski, 
Albert Magnoli, wyk. Sy-
lvester Stallone, Kurt Russell, 
Teri Hatcher

 1.00 Zjawa – film przygodowy 
USA/Tajwan/Hongkong 2015 
Reż. Alejandro González 
Iñárritu

6.00 Ukryta prawda 7.00 Kuchenne 
rewolucje – reality show 8.00 Dzień 
Dobry TVN 11.35 Doradca smaku: Cia-
sto kruche z truskawkami – magazyn 
kulinarny 11.45 Ukryta prawda – serial 
fabularno-dokumentalny 12.50 Tajem-
nice miłości (12) – serial fabularno-
-dokumentalny Polska 13.55 Ukryta 
prawda (1112, 909) – serial fabularno-
-dokumentalny 

15.50 Wielkie kolędowanie  
z Polsatem – Mariańskie 
Porzecze – koncert

16.50 Wielkie kolędowanie z Pol-
satem – Katowice, kościół 
Mariacki – koncert

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

– komedia sensacyjna  
USA 1990 
Reż. Chris Columbus,  
wyk. Macaulay Culkin,  
Joe Pesci, Daniel Stern

22.10 Dlaczego on? – komedia 
USA/Kambodża 2016 
Reż. John Hamburg,  
wyk. James Franco, Zoey 
Deutch, Bryan Cranston 
Nadopiekuńczy ojciec wraz 
z żoną przyjeżdża ze świą-
teczną wizytą do córki, która 
studiuje w college’u. Na miej-
scu musi stawić czoła trudnej 
sytuacji związanej ze spotka-
niem chłopaka córki.

 0.45 Książę w Nowym Jorku  
– komedia USA 1988 
Reż. John Landis

 3.05 I kto to mówi 2  
– komedia USA 1990 
Reż. Amy Heckerling

15.35 Świąteczne przeznaczenie 
– romans USA 2018 
Reż. Michael Robison

17.15 Płyń, kolędo! – wielki  
koncert kolęd

18.00 Panorama
18.30 Szopka bożonarodzeniowa. 

Pochodzenie i tradycja  
– film dok. Austria 2018

19.25 Uroczysta pasterka z Wa-
tykanu z udziałem papieża 
Franciszka – transmisja

21.15 Wyjście awaryjne  
– komedia Polska 1982 
Reż. Roman Załuski, wyk.  
Bożena Dykiel, Jerzy Micho-
tek, Maria Gładkowska

23.05 Grudniowa panna młoda  
– komedia romantyczna  
USA/Kanada 2016 
Reż. David Winning,  
wyk. Jessica Lowndes,  
Daniel Lissing, Jay Hindle 
Layla O’Reilly odnosi sukcesy 
zawodowe, ale nie ma szczę-
ścia w miłości. Rodzice kobiety 
oczekują, że w święta przed-
stawi im narzeczonego. Layla 
ucieka się do oszustwa.

 0.45 Oświadczyny po irlandzku 
– komedia romantyczna USA/
Irlandia 2010

5.15 Rodzinka.pl 5.50 7 Gorące 
święta – komedia USA 2012 7.30 
Pytanie na śniadanie – pobudka 7.55 
Pytanie na śniadanie 10.25 Pano-
rama 10.35 Pytanie na śniadanie 
11.10 9 Działa Navarony – film 
wojenny W. Bryt./USA 1961, reż. J. 
Lee Thompson, wyk. Gregory Peck 
14.00 Familiada – teleturniej 14.40 
Koło fortuny – program rozrywkowy 

15.05 Dzień dziś wesoły...  
– koncert kolęd w bazylice 
katedralnej Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny 
w Pelplinie

17.00 Teleexpress
17.25 Wielkie kolędowanie we 

Lwowie – koncert
19.30 Wiadomości
20.00 Orędzie abp. Tadeusza Woj-

dy na Boże Narodzenie 
20.15 Zniewolona (49)  

Żadan zostaje przeniesiony 
do szpitala. W miasteczku 
szerzy się plotka, że Katerina 
jest przeklęta i każdego, kto 
się do niej zbliży, spotka tra-
giczny los.

20.55 Uroczysta pasterka z Wa-
tykanu z udziałem papieża 
Franciszka – transmisja

21.15 Gwiazdy na Gwiazdkę  
– koncert kolęd z udziałem 
pary prezydenckiej

23.15 Gwiazdy kolędują w Zako-
panem – koncert

 0.00 Pasterka z Sanktuarium 
Matki Bożej Królowej 
Podhala w Ludźmierzu

 1.35 Hej w dzień Narodzenia – 
wieczór kolęd Krzysztofa 
Krawczyka. Skrót – koncert

5.30 Święta wśród dzikiej przyrody – 
film dokumentalny Austria 2018 6.30 
Agape 7.00 Transmisja mszy świętej 
z Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej 
Górze 7.35 Film dokumentalny 8.35 
Film fabularny 9.50 Maleńka przy-
szła miłość 10.20 Film dokumentalny 
11.50 Film fabularny 13.10 „Gdy 
się Chrystus rodzi...” – kolędy na 
Jasnej Górze 
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6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.25 
Świętastyczne kolędowanie – film anim. 
8.40 Smerfy: Opowieść wigilijna – film 
anim. USA 9.05 Epoka lodowcowa: 
Mamucia gwiazdka – film anim. USA 
9.35 Ewa gotuje 10.20 8 Świątecz-
na gorączka – kom. USA 1996 12.10 
8 Święty Mikołaj z 34. ulicy – kom. 
USA 1994 14.40 8 Zawód: Święty 
Mikołaj – komedia USA 2001 

8.45 8 Przyjaciel Świętego Mikołaja – 
film USA 2010 10.40 Opowieść wigilijna 
– film anim. USA 2009 12.40 8 Królew-
skie święta – kom. USA 2014 14.30 9 
Dziewczynka z zapałkami – film Niemcy 
2013 15.45 8 Teraz albo nigdy – kom. 
USA 2018 17.45 8 Asterix i Obelix: Misja 
Kleopatra – komedia Fr. 2002 20.00 9 
Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara – film 
USA 2017 22.25 7 W imię króla – film fan-
tasy Niemcy 2007 1.00 9 Żywioł. De-
epwater Horizon – film sensac. USA 2016 

9.30 Msza św. 10.40 „Narodziny nadziei” w 
Grajewie 12.00 Błogosławieństwo „Urbi et 
Orbi” 12.30 7 Boże Narodzenie w zamku 
– komedia romant. USA 2019 14.10 Pierw-
sza gwiazdka nad Trzebinią 16.10 Kantata 
„Cicha noc” 16.35 Święty Mikołaj – histo-
ria prawdziwa 17.30 Reportaż świąteczny 
18.15 Rozmowy niedokończone 19.30 
Manna z nieba 19.45 Modlitwa dzieci 20.00 
Informacje 20.20 Różaniec 21.00 Apel Ja-
snogórski 21.40 Kantata „Anioł pasterzom 
mówił” 22.00 8 Niepodzielny – dr. 2018 

8.30 Gwiazdka księżniczki łabędzi – film 
anim. 2012 10.20 7 Flintstonowie: 
Niech żyje Rock Vegas! – komedia USA 
2000 12.05 Asteriks i Obeliks: Osiedle 
bogów – film anim. Francja/Belgia 2014 
13.55 Świąteczny domek – komedia ro-
mant. USA 2017 15.50 7 Czarny rycerz 
– komedia USA 2001 17.50 7 Ostatni 
legion – film przygodowy W. Bryt./Fr./
Tun./Wł./Bułg. 2007 20.00 8 Czego 
pragną kobiety – komedia USA 2000 
22.45 9 Ulepszenie – thriller USA/
Australia 2018 

10.45  Piłka nożna – UEFA Euro: Wło-
chy – Hiszpania 16.40 EURO 2020: 
decydujący tydzień 17.20  Piłka nożna 
– UEFA Euro: Włochy – Anglia 20.30 
Zimowe IO: Zawody w Soczi – skoki nar-
ciarskie 22.30  Łyżwiarstwo figurowe: 
Gala 100-lecia PZŁF 0.15 Gala boksu 
zawodowego w Las Vegas – walka w 
wadze superlekkiej: Danny Garcia – Amir 
Khan 2.00 (L) Gala boksu zawodowego 
w Newark – walki: V. Mielnicki Jr – N. 
DeLomba, J. Spencer – L. Ponce 

9.40 Dziadek do orzechów 11.15 Zmien-
nicy (5) 12.25 Kolędy na szlaku Kolberga 
13.25 0 Lawrence z Arabii (1) – film 
przygodowy W. Bryt. 1962 17.25 8 Ada! 
To nie wypada! – komedia Polska 1936 
19.05 Kolędy z „Mazowszem” 20.00 
9 Chaplin – film biograf. USA/Jap./Fr./
Wł./W. Bryt. 1992, reż. Richard Attenbo-
rough, wyk. Robert Downey Jr., Geraldine 
Chaplin 22.25 Kolęda domowa 22.40 War-
szawskie Combo Taneczne 23.50 8 Ba-
sen – dramat krym. Francja/W. Bryt. 2003 

7.00 Timmy i przyjaciele 7.30 Ukryta 
prawda 10.40 Receptura (1, 2) 12.45 8 
Grinch: świąt nie będzie – komedia USA/
Niemcy 2000 14.55 8 Łowca i Królowa 
Lodu – film fantasy USA/Chiny 2016 17.20 
8 Miłość jest wszystkim – komedia ro-
mant. Polska 2018, reż. Michał Kwieciński, 
wyk. Olaf Lubaszenko 20.00 Sekretne 
życie zwierzaków domowych – film anim. 
USA/Fr./Japonia 2016 21.50 8 Holiday 
– komedia romant. USA 2006, reż. Nancy 
Meyers, wyk. Cameron Diaz 0.35 8 Lina 
– film sensacyjny USA 1984

16.20 Kolekcja smaków  
– program rozrywkowy

16.55 Minionki rozrabiają – film 
anim. Francja/Jap./USA 2013

19.00 Fakty
19.45 Uwaga! – magazyn
20.00 Miłe wieści – magazyn
20.05 Szybcy i wściekli 8  

– film sensacyjny Chiny/USA/
Japonia 2017 
Reż. F. Gary Gray, wyk. 
Vin Diesel, Jason Statham, 
Dwayne Johnson 
Tajemnicza kobieta wciąga Do-
ma w świat, z którego nie  
ma ucieczki. Od Kuby przez  
ulice Nowego Jorku po Morze  
Barentsa – jego bliscy prze-
mierzą świat, by uratować tego, 
który uczynił ich rodziną.

22.55 Krytyczna decyzja  
– film sensacyjny USA 1996 
Reż. Stuart Baird, wyk. Kurt 
Russell, Halle Berry 
Grupa ekspertów ma odbić z 
rąk terrorystów porwany boeing 
747. Na jego pokładzie znajduje 
się 400 pasażerów. 

 1.40 Zabójcza broń – komedia 
sensacyjna USA 1987 
Reż. Richard Donner

 3.45 MasterChef

5.15 Kto was tak urządził? 5.40 
Uwaga! 5.55 Ukryta prawda 6.50 
Kuchenne rewolucje 7.50 Na Wspól-
nej (3343-3346) 9.40 Happy Feet: 
Tupot małych stóp – film anim. 2006 
11.50 7 Idealny facet – komedia 
romantyczna USA 2005, reż. Mark 
Rosman, wyk. Hilary Duff 13.55 8 
Listy do M. – komedia Polska 2011, 
reż. Mitja Okorn, wyk. Maciej Stuhr 

16.30 Kevin sam w domu  
– komedia USA 1990 
Reż. Chris Columbus,  
wyk. Macaulay Culkin,  
Joe Pesci, Daniel Stern

18.50 Wydarzenia
19.25 Gość „Wydarzeń”
20.00 Titanic (1) – film USA 1997 

Reż. James Cameron,  
wyk. Leonardo DiCaprio, Kate 
Winslet, Billy Zane

22.05 Rodzinny dom wariatów  
– komediodramat USA 2005 
Reż. Thomas Bezucha, wyk. 
Claire Danes, Diane Keaton, 
Rachel McAdams. 
Na święta Bożego Narodzenia 
rodzina zjeżdża do domu 
państwa Stone’ów. Najwięk-
sze poruszenie wywołuje 
przyjazd jednego z trzech 
synów, biznesmena Everetta, 
który przywozi narzeczoną, 
Meredith.

 0.20 Bruce Wszechmogący  
– komedia USA 2003 
Reż. Peter Werner

 2.30 I kto to mówi 3  
– komedia USA 1993 
Reż. Tom Ropelewski, wyk. 
John Travolta, Kirstie Alley, 
David Gallagher

15.15 Postaw na milion:  
Odcinek świąteczny  
– teleturniej

16.20 Święta pachnące miłością 
– komedia romantyczna  
W. Bryt. 2019 
Reż. Ryan Alexander  
Dewar, wyk. Dan Jeannotte, 
Brooke Burfitt

17.50 Słowo na niedzielę
18.00 Panorama
18.25 Oświadczyny po irlandzku 

– komedia romantyczna  
USA/Irlandia 2010 
Reż. Anand Tucker,  
wyk. Amy Adams, Matthew  
Goode, Adam Scott

20.10 Creed: Narodziny legendy  
– dramat USA 2015 
Reż. Ryan Coogler, wyk. 
Michael B. Jordan, Sylvester 
Stallone, Tessa Thompson

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

 0.55 Święta last minute  
– komedia USA 2004

 2.45 Grudniowa panna młoda  
– komedia romant. 2016

6.35 Orędzie 6.45 Maria z Nazaretu 
(1) – miniserial Włochy/Niemcy 2012 
8.40 8 Wymarzone święta – ko-
media USA 2018, reż. David Jack-
son, wyk. Caitlin Thompson 10.10 
Rodzinny ekspres 10.45 9 Potop 
Redivivus – film historyczny Polska 
2014 14.00 Familiada – teleturniej 
14.35 Koło fortuny – program roz-
rywkowy 

15.45 Cud życia  
– koncert Polska 2021 
Andrea Bocelli zaprezentuje 
utwory z płyty „Believe”, która 
powstała z myślą o tym, by 
nieść pokrzepienie i nadzieję 
w trudnych czasach pandemii 
oraz przypomnieć, jak wielkimi 
wartościami są wiara, rodzina 
i ludzkie życie. Artyście towa-
rzyszyć będą Zespół Wokalny 
Warszawskiej Opery Kame-
ralnej oraz Orkiestra Opery i 
Filharmonii Podlaskiej.

17.00 Teleexpress
17.30 Jaka to melodia?  

– teleturniej muzyczny
18.25 Zniewolona (49) – serial 

obyczajowy Ukraina 2021
19.30 Wiadomości
20.15 Zniewolona (50) 

– serial Ukraina 2021 
21.00 Maryla. Tak kochałam  

– film dokumentalny Polska 
2021

23.05 Wariatka tańczy – 50 lat 
na scenie. Jubileusz Maryli 
Rodowicz – koncert

 1.00 Wielki Szu – film sensacyjny 
Polska 1983

 2.40 Noc świętego Mikołaja  
– komedia Polska 2000

7.00 Msza św. z Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach 
8.00 Gwiazdy kolędują w Zakopanem – 
świąteczny koncert pod patronatem pary 
prezydenckiej 8.50 Wielkie kolędowanie 
we Lwowie 11.00 Msza św. 11.50 Urbi 
et Orbi – błogosławieństwo papieskie z 
Watykanu 12.55 Maleńka przyszła mi-
łość 13.35 Gwiazdy na Gwiazdkę – kon-
cert kolęd z udziałem pary prezydenckiej 
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5.25 Telezakupy TV Okazje 6.00 
Nowy dzień z Polsat News 7.40 8 
Dziadek do orzechów i cztery kró-
lestwa – film fantasy USA/Kanada 
2018 9.45 8 Brzdąc w opałach – 
komedia USA 1994 11.50 8 Bruce 
Wszechmogący – komedia roman-
tyczna USA 2003 14.10 8 Książę w 
Nowym Jorku – komedia USA 1988, 
reż. John Landis, wyk. Eddie Murphy 

8.35 8 Szczęśliwego Nowego Roku – 
kom. Słowacja/Czechy 2019 10.35 8 
Pamiętnik księżniczki 2 – kom. USA 2004 
12.50 8 Dziadek do orzechów – film fan-
tasy Niemcy 2015 14.15 8 Pani Zamieć – 
film fantasy Niemcy 2008 15.25 8 Asterix 
i Obelix kontra Cezar – film Fr. 1999 17.35 
9 Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara – 
film USA/Australia 2017 20.00 8 Mecha-
nik: Konfrontacja – film USA 2016 22.00 8 
Momentum – thriller USA/RPA 2015 23.55 
8 Teoria chaosu – film Kanada 2005

12.00 Anioł Pański z Ojcem Świętym 12.20 
Wieś – to też Polska 13.30 Królewna Śnieżka 
15.05 Motywy Bożego Narodzenia w sztuce 
Bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie 15.45  
Życzenia Bożonarodzeniowe Pasterzy Kościo-
ła Katolickiego w Polsce 16.10 Koncert życzeń  
17.00 Kantata „Mędrcy świata” 17.30 Reportaż  
18.15 Rozmowy niedokończone 19.30 Je-
zus – królestwo bez granic 20.00 Informacje 
20.20 Różaniec 21.00 Apel Jasnogórski 
21.40 9 Opowieść o nadziei – film 2008

6.25 9 Dwaj bracia – film przygodo-
wy Francja/Wielka Brytania 2004 8.35 
8 W 80 dni dookoła świata – film przyg. 
USA/Niemcy/Irlandia/W. Bryt. 2004 11.00 
9 Mały Manhattan – komedia USA 
2005 13.00 7 Wesołych świąt – komedia 
USA 2006 14.55 9 Dawno temu w 
Petersburgu – film przygodowy Rosja 2020 
17.55 Gwiazdy kabaretu 19.00 Galileo 
20.00 9 Afera Thomasa Crowna – film 
kryminalny USA 1999 22.35 8 Psy ma-
fii – film sensacyjny USA 2016 0.55 9 
Ulepszenie – thriller USA/Australia 2018 

12.30 Piotr Małachowski – człowiek z 
diamentu 13.30 LIO Tokio 2020: Koszy-
kówka – finał mężczyzn: USA – Japonia 
15.15 Urodzone, by grać 17.00 LIO 
Tokio 2020: Siatkówka – finał mężczyzn: 
Rosyjski Komitet Olimpijski – Francja 
20.00 Zimowe igrzyska olimpijskie: Za-
wody w Pjongczangu – skoki narciarskie 
22.00 Sportowy wieczór 22.45 Gala 
boksu zawodowego: Gala w Las Vegas – 
walka w wadze ciężkiej o tytuł mistrza 
świata WBC: D. Wilder – T. Fury 

10.10 Kobieta za ladą (11) 11.05 Kolę-
da domowa 11.20 Trzeci punkt widzenia 
11.50 Między nutami 13.00 9 Maro-
ko – melodramat USA 1930 14.35 Muzyka 
Skalnego Podhala 14.45 Opera national de 
Paris – Jezioro łabędzie 17.15 Studio Kultu-
ra – niedziela z... 18.10 Kabaret Starszych 
Panów 19.25 Wędrowiec 20.00 9 
Działa Navarony – film wojenny W. Bryt./USA 
1961 22.40 Przed sklepem w Osjakowie 
23.40 Trzeci punkt widzenia 0.10 9 
Obiecaj mi! – komedia Serbia/Francja 2007 

7.00 Timmy i przyjaciele 7.15 Ukryta 
prawda 8.15 Makłowicz w drodze 8.50 
Receptura (3, 4) 10.50 Sekretne życie 
zwierzaków domowych – film anim.y USA/
Fr./Jap. 2016 12.40 9 King Kong – film 
przygodowy USA 2005 16.20 9 Fanta-
styczne zwierzęta i jak je znaleźć – film fan-
tasy W. Bryt./USA 2016 19.00 Projekt Lady 
20.00 9 Gladiator – dramat USA/W. 
Bryt./Malta/Maroko 2000, reż. Ridley Scott, 
wyk. Russell Crowe 23.15 9 Wrogowie 
publiczni – dramat krym. USA/Jap. 2009, 
reż. Michael Mann, wyk. Johnny Depp 

15.30 Grinch – film animowany 
Francja/Japonia/USA 2018

19.00 Fakty
19.45 Uwaga! – magazyn
20.00 Madagwiazdka – film  

animowany USA 2009 
Sanie Świętego Mikołaja rozbi-
jają się na Madagaskarze.  
W wyniku niefortunnego 
wypadku Mikołaj cierpi na 
amnezję. Zwierzęta starają się 
uratować Boże Narodzenie  
i rozdać prezenty.

20.30 Listy do M. 2 – komedia 
romantyczna Polska 2015 
Reż. Maciej Dejczer, wyk. 
Piotr Adamczyk, Katarzyna 
Bujakiewicz, Agnieszka 
Dygant

22.50 Wydział pościgowy  
– thriller USA 1998 
Reż. Stuart Baird, wyk. 
Wesley Snipes, Tommy Lee 
Jones, Robert Downey jr 
Były pracownik CIA, skazany 
za podwójne morderstwo, 
ucieka podczas transportu do 
więzienia. Jego śladem rusza 
elitarna jednostka policyjna.

 1.25 Nad życie – film obyczajowy 
Polska 2012

 3.20 MasterChef

6.35 Kuchenne rewolucje 7.35 No-
wa Maja w ogrodzie 8.05 Akademia 
ogrodnika 8.15 Pada Shrek – film 
animowany USA 2007 8.45 Happy 
Feet: Tupot małych stóp II – film 
anim. 10.45 Krudowie – film anim. 
12.40 Kolekcja smaków – program 
rozrywkowy 13.15 8 Ostatni smok 
– film USA 1996, reż. Rob Cohen, 
wyk. Dennis Quaid 

16.45 Twoja twarz brzmi znajomo  
Świąteczne wydanie. Na 
scenie tym razem wystąpią 
m.in.: trenerka Agnieszka 
Hekiert i jurorka Katarzyna 
Skrzynecka, Sławomir, 
Robert Janowski i Joanna 
Liszowska.

18.50 Wydarzenia
19.30 Państwo w państwie  

– program publicystyczny
20.00 Titanic (2) – film katastro-

ficzny USA 1997 
Reż. James Cameron,  
wyk. Leonardo DiCaprio,  
Kate Winslet, Billy Zane

22.05 Prawdziwe kłamstwa  
– komedia sensacyjna USA 
1994 
Reż. James Cameron,  
wyk. Arnold Schwarzenegger, 
Jamie Lee Curtis, Tom  
Arnold, Bill Paxton 
Z pozoru poczciwy sprze-
dawca komputerów, w 
rzeczywistości pracuje jako 
tajny agent. Wkrótce jego 
podwójne życie poważnie się 
komplikuje.

 1.05 Skok przez miotłę  
– komedia USA 2011

 3.35 Love Island. Wyspa miłości

15.20 Szansa na sukces. Opole 
2022: Odcinek świąteczny 

16.25 Uratujmy święta – film  
obyczajowy Kanada 2018 
Reż. Michael Scott,  
wyk. Sarah Lancaster, Karen 
Holness, Gina Holden 
Trzy przyjaciółki postanawiają 
zapobiec trudnej sytuacji i 
tym samym uratować swoje 
święta.

18.00 Panorama
18.25 Tony Halik. Urodzony  

dla przygody – film doku-
mentalny Polska 2020

20.00 40-stka Bayer Full  
– koncert 
Wyk. m.in.: Boys, Shazza, 
Baby Full, Bayer Full, Chór 
Ludowy Wisła, Classic, 
Redox, Fanatic, Mister Dex, 
Odessa Band, Drupi, Zbóje, 
Andre, Patrycja Runo.

22.15 Dzień dziś wesoły...  
– koncert kolęd w bazylice 
katedralnej Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny 
w Pelplinie

 0.10 To właśnie miłość  
– komedia romantyczna USA/
Francja/W. Bryt. 2003 
Reż. Richard Curtis

5.10 8 Rodzina Świątecznych w 
krainie elfów – film Dania 2016 6.40 
Maria z Nazaretu (3) 8.35 8 Ma-
giczne święta – dramat USA 2017 
10.10 0 Vabank – komedia Pol-
ska 1981 12.05 9 Vabank II, czyli 
riposta – komedia kryminalna Polska 
1985 14.00 Familiada – teleturniej 
14.35 Koło fortuny – program roz-
rywkowy 

17.00 Teleexpress
17.30 Jaka to melodia?  

– teleturniej muzyczny
18.25 Zniewolona (50)  

– serial obyczajowy Ukraina
19.30 Wiadomości
20.15 Zniewolona (51)  

– serial obyczajowy Ukraina
21.15 Rolnik szuka żony:  

Wydanie specjalne  
– reality show

22.20 Wielki Szu – film sensacyjny 
Polska 1983 
Reż. Sylwester Chęciński, 
wyk. Jan Nowicki, Andrzej 
Pieczyński, Karol Strasburger, 
Dorota Pomykała 
Doświadczony szuler zgadza 
się uczyć swoich sztuczek 
młodego i pełnego zapału 
gracza. Film na hollywoodz-
kim poziomie choć w realiach 
PRL-u.

 0.10 Anglik, który mnie kochał 
– komedia romantyczna 
USA/W. Bryt. 2014 
Reż. Tom Vaughan,  
wyk. Pierce Brosnan

 2.00 Miłość w Sankt Petersbur-
gu – komedia romantyczna 
Francja 2019 
Reż. Christophe Douchand

7.00 Msza święta 8.00 Tydzień 8.25 
Wielkie kolędowanie z Ostrej Bramy 
9.05 „Gdy się Chrystus rodzi...” – 
kolędy na Jasnej Górze 10.55 Słowo 
na niedzielę 11.00 Transmisja mszy 
świętej 11.55 Między ziemią a nie-
bem i Anioł Pański 12.55 Zimowa 
opowieść o wilczycy 14.10 Wielkie 
kolędowanie we Lwowie 14.55 Ma-
ryla. Tak kochałam 

ul. Lutomierska 115 D
lok. 7, piętro I
91-041 Łódź 
tel. 504 938 600

UWAGA!
Miło nam poinformować mieszkańców 
Żubardzia i Kozin, że znajdująca się 
w sąsiedztwie budynków RSM „Bawełna” 
nasza placówka finansowa „Monetia” 
utrzyma w 2022 r. na niezmienionym poziomie, 
dla członków Spółdzielni, opłaty od wpłat 
czynszowych. U nas opłata tylko 2,36 zł.  
Pełny cennik zamieszczamy obok.
Zapraszamy i życzymy Zdrowych, Spokojnych Świąt 
oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2022.
MONETIA, Łódź, ul. Bydgoska 36A
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5.25 Telezakupy TV Okazje 6.00 Nowy 
dzień z Polsat News 8.40 Malanowski 
i Partnerzy (568, 569) 9.40 Sekrety 
rodziny (116) 10.40 Dlaczego ja? (618) 
11.40 Gliniarze (139) 12.50 Wyda-
rzenia 13.25 Interwencja – magazyn 
reporterów 13.40 Trudne sprawy (965) 
– serial fabularno-dokumentalny Polska 
2020 14.40 Dlaczego ja? (684) – serial 
fabularno-dokumentalny Polska 2016 

7.00 Rodzinny interes (189) 8.00 Lom-
bard. Życie pod zastaw (149-150, 438) 
11.00 Zbuntowany anioł (233) 12.00 
Zaklinaczka duchów (88, 89) 14.00 
Lombard. Życie pod zastaw (151, 152) 
16.00 Rodzinny interes (191, 192) 
18.00 Lombard. Życie pod zastaw (440, 
441) 20.00 7 Zenek – film biograficzny 
Polska 2020 22.20 8 Sztos II – kome-
dia Polska 2012 0.30 8 Kariera Niko-
sia Dyzmy – komedia Polska 2002 2.50 
7 Zenek – film biograf. Polska 2020 

13.30 Msza św. 14.30 Zrozumieć antycy- 
wilizacje 15.00 Modlitwa w Godzinie... 
15.20 Mocni w wierze 16.10 Maryja z 
Nazaretu w Jej Zwiastowaniu 16.30 Tak 
blisko a tak daleko... 17.00 Uroczystości 
Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 18.15 Za- 
troskana Kolęda – Pokój dla Niepodległej  
19.05 Kantata „Cicha noc” 19.30 Opo-
wieść wigilijna 20.00 Informacje 20.20 Ró- 
żaniec 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Info- 
rmacje 21.40 Ziemia obiecana (170) 22.30  
Gala sylwestrowa 0.45 Gala operetkowa

9.35 7 Flintstonowie: Niech żyje Rock 
Vegas! – komedia USA 2000 11.30 
9 Cudowne dziecko – melodramat 
USA/Korea Południowa 2007 13.50 7 
Annie – komedia muzyczna USA 2014 
16.15 8 Tristan i Izolda – melodra-
mat USA/Wielka Brytania/Niemcy/Czechy 
2006 19.00 Policjantki i policjanci (810) 
20.00 Gwiazdy kabaretu 22.05 8 
Ściągany – komedia sensacyjna USA/
Niemcy 1998 23.55 7 Wiking – dramat 
historyczny Rosja 2016 2.50 Ucho Pre-
zesa (7, 8) 3.25 Top 10 lista przebojów 

10.30  Hokej na lodzie – MŚ elity: Tur-
niej w Rydze – finał: Finlandia – Kanada 
12.40  Kolarstwo – Tour de Pologne: Pod-
sumowanie 14.15  Piłka plażowa – MŚ: 
Finał: Rosja – Japonia 16.45 Ring TVP 
Sport 17.50  Lekkoatletyka: MŚ sztafet w 
Chorzowie 19.40  Łyżwiarstwo figurowe: 
Gala 100-lecia PZŁF 21.20  Piłka nożna 
– UEFA Euro: Skróty  0.00 Co nas cze-
ka – sportowe transmisje 2022 0.15 Gala 
boksu zawodowego w Las Vegas: R. He-
lenius – A. Kownacki, T. Fury – D. Wilder 

9.15 9 Twój Vincent – film biogra-
ficzny 2017 11.00 Chłopi (9, 10) 13.10 
Między nutami 14.15 Bitwa tenorów na 
róże 15.20 9 El Dorado – western 
USA 1966 17.40 La la la. Historia mu-
sicalu 18.45 Wielkie nadzieje (3) 20.00 
8 Kogel-mogel – komedia Polska 
1988 21.50 8 Galimatias, czyli kogel-
-mogel II – komedia Polska 1989 23.30 
Scena muzyczna 0.00 Życzenia 1.40 
9 Dawno temu w Ameryce – film 
gangsterski USA/Włochy 1984 

10.55 Rozwód. Walka o wszystko (39) 
11.55 Szpital (876) 12.55 SOS. Eki-
py w akcji 13.55 Sąd rodzinny (36) 
14.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
(2) 15.55 Ukryta prawda (1048) 16.55 
Ugotowani 17.55 8 Elf – komedia 
USA 2003 19.55 Miłe wieści 20.00 
8 Raj dla par – komedia USA 2009 
22.25 8 Holiday – komedia roman-
tyczna USA 2006 1.10 8 Ave, Cezar! 
– komediodramat USA/Wielka Brytania/
Japonia 2016 3.20 9 Wyzwanie – 
film kryminalny USA 2016 

15.55 Kuchenne rewolucje:  
Restauracja „Wook and roll”, 
Warszawa – reality show

17.00 Tajemnice miłości (18) 
Adam jest statecznym praw-
nikiem zatrudnionym przez 
matkę. Poznaje Różę, piękną, 
wytatuowaną prawniczkę, która 
jest wolontariuszką i pomaga 
potrzebującym. Matka nie jest 
zadowolona z wyboru syna.

18.00 Ukryta prawda (1004)
19.00 Fakty
19.45 Raport smogowy 
19.50 Uwaga!  

– magazyn reporterów
20.00 Podatek od miłości – kome-

dia romantyczna Polska 2018 
Reż. Bartłomiej Ignaciuk, 
wyk. Aleksandra Domańska, 
Grzegorz Damięcki

22.00 Listy do M. 2 – komedia 
romantyczna Polska 2015 
Reż. Maciej Dejczer, wyk. 
Piotr Adamczyk, Katarzyna 
Bujakiewicz

 0.00 Battleship: Bitwa o Ziemię 
– film przygodowy USA/Japo-
nia/Hongkong 2012

 2.25 Fokus – komedia kryminalna 
USA/Argentyna 2015

 4.10 Kto was tak urządził? 

5.40 Uwaga! – magazyn reporterów 
6.00 Ukryta prawda (1116) – serial 
fabularno-dokumentalny Polska 2019 
7.00 Kuchenne rewolucje – reality 
show 8.00 Dzień Dobry TVN – maga-
zyn 11.35 Doradca smaku – magazyn 
kulinarny 11.45 Ukryta prawda (1003) 
– serial fabularno-dokumentalny Polska 
2019 12.50 Tajemnice miłości (17) 
13.55 Ukryta prawda (1117, 914) 

15.50 Wydarzenia
16.10 Pogoda
16.15 Interwencja  

– magazyn reporterów
16.30 Na ratunek 112 (507)  

Antek uzależnił się od używania 
smartfonu. Gdy z powodu 
uzależnienia 16-latka wybucha 
pożar, wyprowadzony z rów-
nowagi ojciec wyrywa synowi 
aparat. Chłopak w odwecie 
wzywa do domu policję.

17.00 Gliniarze (317) 
Pewien dziesięciolatek zostaje 
porwany spod domu kultury, w 
którym uczęszczał na zajęcia 
dodatkowe. Ojciec i jego part-
nerka obwiniają o porwanie 
biologiczną matkę chłopca, 
która wyszła z więzienia.

18.00 Pierwsza miłość (3335)  
– serial obyczajowy Polska

18.50 Wydarzenia
19.25 Gość „Wydarzeń”
20.00 Sylwestrowa Moc Przebo-

jów, czyli Sylwester Szczę-
ścia w Polsacie! – koncert

 1.00 Dyskoteka gra! – Sylwester 
w rytmie disco – koncert

 3.35 Love Island. Wyspa miłości 
– reality show

 4.40 Disco gramy! 

15.15 Szansa na sukces. Opole 
2022: Thomas Anders  
– program rozrywkowy

16.15 Wariatka tańczy – 50 lat 
na scenie. Jubileusz Maryli 
Rodowicz – koncert 
Jubileusz Maryli Rodowicz 
to koncert podsumowujący 
50-lecie pracy artystycznej 
niekwestionowanej Królowej 
polskiej piosenki. W progra-
mie koncertu znajdą się naj-
większe przeboje artystki w 
nowych aranżacjach i nowych 
interpretacjach. .

18.00 Panorama
18.25 40-stka Bayer Full – koncert 

Benefis zespołu to nie tylko 
koncert z największymi 
przebojami, ale także przy-
pomnienie historii zespołu. 
W koncercie obok Bayer Full 
wystąpią: Boys, Shazza, Baby 
Full, Chór Ludowy Wisła, 
Opus, Classic, Redox, Fana-
tic, Mister Dex, Power Play, 
Odessa Band, Drupi, Zbóje, 
Andre, Patrycja Runo i grupa 
Mejk. Prowadzenie: Kasia 
Cichopek, Olek Sikora. 

20.00 Sylwester Marzeń z Dwójką 
– koncert

5.40 Artur i Minimki – film animowa-
ny Francja/USA/Wielka Brytania 2006 
7.30 Pytanie na śniadanie – pobudka 
– magazyn 7.55 Pytanie na śnia-
danie – magazyn 11.10 Panorama 
11.20 Pytanie na śniadanie – ma-
gazyn 12.05 8 Bella i Sebastian – 
film przygodowy Francja 2013 14.00 
Familiada – teleturniej 14.35 Koło 
fortuny – program rozrywkowy 

15.00 Wiadomości
15.15 Alarm! 
15.35 Gra słów. Krzyżówka 
16.05 Przysięga (552) 

Lekarze przeprowadzają ope-
rację, która ratuje Umitowi 
życie. Umit znów grozi Feride. 
Żąda od niej, by oskarżyła 
Emira o zabójstwo. Cavidan 
chce pomóc Kemalowi.

17.00 Teleexpress
17.30 Jaka to melodia? 
18.20 Kasta (181) 
18.55 Jeden z dziesięciu 
19.30 Wiadomości
20.00 Orędzie prezydenta RP 
20.20 Wybuchowa para – komedia 

sensacyjna USA 2010 
Reż. James Mangold, wyk. 
Tom Cruise, Cameron Diaz

22.20 Ślepy traf – dramat krymi-
nalny USA 2013 
Reż. Brad Furman, wyk. Ju-
stin Timberlake, Ben Affleck, 
Gemma Arterton

23.55 Sylwester Marzeń z Dwójką 
 0.15 Francuski pocałunek  

– komedia romantyczna  
Wielka Brytania/USA 1995

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

6.10 Elif (1122) 7.00 Transmisja mszy 
świętej 7.30 Agape 8.00 Wiadomości 
8.10 Pogoda poranna 8.15 Alarm! 8.35 
Ranczo (1) 9.35 Komisarz Alex (192) 
10.30 Ojciec Mateusz (258) 11.30 Ka-
sta (180) 12.00 Wiadomości 12.10 
Agrobiznes 12.35 Agropogoda 12.38 
Magazyn rolniczy 12.55 Szetlandzkie 
wydry, historia pewnej rodziny 14.00 
Elif (1123) – serial obyczajowy

SOBOTA 1 Stycznia

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

5.25 Telezakupy TV Okazje 6.00 No-
wy dzień z Polsat News – 7.50 8 
Opowieści na dobranoc – komedia USA 
2008 9.55 Piorun – film animowany 
USA 2008 12.00 Smerfy: Poszukiwacze 
zaginionej wioski – film animowany 
USA/Hongkong/Kanada 2017 13.55 
8 Noc w muzeum – komedia USA/
Wielka Brytania 2006, reż. Shawn Levy, 
wyk. Ben Stiller, Carla Gugino 

6.00 Castle (19) 7.00 Taki jest świat 
8.00 Lombard. Życie pod zastaw (77-
78, 148-152, 437-441) 20.00 8 
Momentum – thriller USA/RPA 2015 
22.00 8 Mechanik: Konfrontacja – 
film sensacyjny USA/Francja/Bułgaria/
Niemcy 2016 23.55 9 Terminator 
– film sf USA/Wielka Brytania 1984, reż. 
James Cameron, wyk. Arnold Schwa-
rzenegger 2.05 Castle (20) 3.00 Taki 
jest świat 3.50 Na jedwabnym szlaku 
4.25 Menu na miarę 

10.00 Uroczystość Świętej Bożej Rodzi-
cielki Maryi 11.30 Pierwsza gwiazdka 
nad Trzebinią 13.30 Żywe Betlejem z 
gwiazdami. Kolędowanie w Głuszycy 
15.00 Próba wiary 16.10 Święty Miko-
łaj – historia prawdziwa 17.10 Kantata 
„Anioł pasterzom mówił” 17.30 Mocni je-
go mocą 18.15 Rozmowy niedokończone 
19.30 Manna z nieba 20.00 Informacje 
20.20 Różaniec 21.00 Apel Jasnogórski 
21.20 Informacje 21.40 Powód – dr. USA 
2020 23.05 Głos serca (59) 

6.00 Flintstonowie 6.30 Galileo 8.40 7 
Dziewczyny z drużyny: Światowa kon-
frontacja – komedia USA 2017 10.40 
9 Jurassic Park – film przygodowy 
USA 1993 13.25 8 Świąteczna po-
dróż – komedia Kanada 2020 15.05 
9 Mały Manhattan – komedia USA 
2005 17.00 Policjantki i policjanci (806-
810) 22.00 Sprawiedliwi – wydział kry-
minalny (510, 511) 0.00 8 Martwe 
zło – horror USA 2013 2.00 Śmierć na 
1000 sposobów 2.25 Disco Polo Life 
3.25 Top 10 lista przebojów 

8.20  Lekkoatletyka: Drużynowe ME 
w Chorzowie 11.00  Sport niepełno-
sprawnych: Paralekkoatletyczne ME w 
Bydgoszczy 12.25 Piotr Małachowski – 
człowiek z diamentu 13.30 (L)  Rzutki: 
MŚ PDC w Londynie 17.40 Co nas cze-
ka – sportowe transmisje 2022 18.00 
Sportowe wydarzenia 2021 roku 19.05 
Sportowy wieczór  20.00 (L)  Rzutki: MŚ 
PDC w Londynie 22.00 Sportowy wie-
czór 22.15  Rzutki: MŚ PDC w Londynie 
0.10 Sportowe wydarzenia 2021 roku

8.30 9 Koko – komedia Francja 
1963 10.05 Karen Blixen – sen afrykań-
skiej nocy 11.15 Koncert noworoczny z 
Wiednia 2022 11.55 Do dzieła 12.25 
9 Pół żartem, pół serio – komedia 
USA 1959 14.30 Bitwa tenorów na róże 
15.40 Pavarotti 17.40 Metro 20.00 
0 Pożegnanie z Afryką – melodra-
mat USA/Wielka Brytania 1985 22.45 
Good Evening Ev'rybody. W hołdzie Lo-
uisowi Armstrongowi 23.55 9 Kika 
– komediodr. Francja/Hiszpania 1993 

6.05 Wiza na miłość 7.05 Timmy i 
przyjaciele 7.20 Ukryta prawda (876-
878) 10.20 Receptura (5, 6) 12.20 
8 Grinch: świąt nie będzie – kome-
dia USA/Niemcy 2000 14.35 7 Nowy 
Jork, nowa miłość – komedia USA 2004 
16.25 8 Kopciuszek: Bucik na miarę 
– musical USA 2016 18.20 Sekretne 
życie zwierzaków domowych 20.00 
Sing 22.15 9 Gladiator – dramat 
historyczny USA/W. Bryt./Malta/Maroko 
2000 1.20 8 Noce w Rodanthe – 
melodramat USA/Australia 2008 

15.10 Studio PŚ mężczyzn  
15.20 (L)  Skoki narciarskie  

– Puchar Świata mężczyzn: 
Turniej Czterech Skoczni  
w Garmisch-Partenkirchen  
Konkurs indywidualny na 
skoczni HS 142 – 2. seria

16.05 Studio PŚ mężczyzn 
16.50 Madagwiazdka  

– film animowany USA 2009
17.25 Kolekcja smaków 
18.00 Kuchenne rewolucje: 

Restauracja „Nowa Villa 
Ostródzka”, Warszawa 

19.00 Fakty
19.30 Kroniki Pucharu Świata  

w skokach narciarskich 
19.50 Uwaga! 
20.05 Kung Fu Panda: Święta, 

święta i Po – film animowa-
ny USA 2010

20.35 Listy do M. 3 – komedia 
romantyczna Polska 2017 
Reż. Tomasz Konecki

22.45 Gniew oceanu  
– dramat USA 2000 
Reż. Wolfgang Petersen, wyk. 
George Clooney, Mark Wahl-
berg, Diane Lane

 1.25 Zabójcza broń IV – komedia 
sensacyjna USA 1998 
Reż. Richard Donner

6.45 Kuchenne rewolucje – reality 
show 7.45 Na Wspólnej (3347-3350) 
9.30 7 Psy i koty: Odwet Kitty – ko-
media USA/Australia 2010 11.10 8 
Junior – komedia USA 1994 13.25 
Studio PŚ mężczyzn 14.00 (L)   Skoki 
narciarskie – PŚ mężczyzn – Turniej 
Czterech Skoczni w Garmisch-Par-
tenkirchen: Konkurs indywidualny na 
skoczni HS 142 – 1. seria 

16.20 Asterix i Obelix: W służbie 
Jej Królewskiej Mości – film 
przygodowy Francja/Hiszpa-
nia/Włochy/Węgry 2012 
Reż. Laurent Tirard,  
wyk. Gérard Depardieu

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

22.40 World War Z – film sensacyj-
ny USA/W. Bryt./Malta 2013 
Reż. Marc Forster, wyk. Brad 
Pitt, Mireille Enos 
Gerry Lane, były pracownik 
agencji ONZ, wiedzie spokojne 
życie u boku rodziny. Pewnego 
dnia na świecie zaczyna roz-
przestrzeniać się wirus zamie-
niający ludzi w zombie. Gerry 
dołącza do zespołu ONZ, który 
próbuje zwalczyć epidemię.

 1.05 Sekretne okno  
– thriller USA 2004 
Reż. David Koepp, wyk. 
Johnny Depp, John Turturro, 
Maria Bello

 3.15 Kabaretowa Ekstraklasa 
 3.35 Love Island. Wyspa miłości 

15.30 Sylwester Marzeń z Dwójką 
– koncert

17.40 Słowo na niedzielę
18.00 Panorama
18.30 Sylwester Marzeń z Dwójką 

– koncert
20.00 The Voice Senior:  

Przesłuchania w ciemno  
– program rozrywkowy

22.15 Oszustki – komedia  
kryminalna USA 2019 
Reż. Chris Addison, wyk. An-
ne Hathaway, Rebel Wilson, 
Alex Sharp 
Drogi dwóch uwodzicielskich 
oszustek – Josephine i Penny 
– krzyżują się, kiedy zaczynają 
one polować na tego samego 
mężczyznę. Ich ofiarą jest na-
iwny i piekielnie bogaty geniusz 
nowych technologii.

23.55 Koncert noworoczny  
z Wiednia 2022

 0.45 Red Eye – Nocny lot  
– thriller USA 2005 
Reż. Wes Craven, wyk. Ra-
chel McAdams, Cillian Mur-
phy, Brian Cox

 2.20 Bieg po szczęście  
– romans USA/Kanada 2019 
Reż. Marita Grabiak, wyk. 
Kim Shaw, Kevin McGarry

6.20 8 Magiczne sanie – film przy-
godowy USA 2017 7.55 Pytanie na 
śniadanie – magazyn 11.30 Rodzin-
ny ekspres – magazyn poradnikowy 
12.00 Zaproszenie na koncert no-
woroczny z Wiednia 2022 – media 
12.15 Koncert noworoczny z Wiednia 
2022 14.00 Familiada – teleturniej 
14.40 Koło fortuny – program roz-
rywkowy 

17.00 Teleexpress
17.30 Jaka to melodia? 
18.25 Zniewolona – serial obycza-

jowy Ukraina 2021
19.30 Wiadomości
20.15 Zniewolona (52) – serial 

obyczajowy Ukraina 2021, 
Jabłoniewski zdobywa zaufa-
nie Katii. Andriej jest podejrz-
liwy wobec księcia i odrzuca 
propozycję prowadzenia 
wspólnych interesów. Żadan 
wyrusza z żoną do Kijowa.

21.20 Miszmasz, czyli Kogel Mo-
gel 3 – komedia Polska 2019 
Reż. Kordian Piwowarski, 
wyk. Grażyna Błęcka-Kolska, 
Zdzisław Wardejn, Ewa Ka-
sprzyk, Katarzyna Łaniewska

23.00 Ślubne wojny  
– komedia USA 2009 
Reż. Gary Winick, wyk. Kate 
Hudson, Anne Hathaway, 
Bryan Greenberg

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

 2.35 Jaka to melodia? 
 3.25 Z pamięci 
 4.40 Klan (3909) 

5.30 Pomocnik świętego Mikołaja i ma-
giczne płatki śniegu – anim. 2013 7.00 
Msza św. 8.00 Hej w dzień Narodzenia – 
wieczór kolęd Krzysztofa Krawczyka.  
Skrót 8.45 7 Max 2. Bohater Białego Do-
mu – film 2017 10.20 7 Weź pieska na  
święta – film USA 2019 12.00 Anioł Pański  
12.20 Sportowe wydarzenia 2021 13.15 
EURO 2020: decydujący tydzień 13.50 
9 Ogniem i mieczem – film 1999 
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7 grudnia 1958 r. w Zakładowym Domu Kultury przy ul. Ogrodowej 18, 
naprzeciwko głównego wejścia do fabryki Zakładów Przemysłu Baweł-
nianego im. J. Marchlewskiego odbyło się zebranie założycielskie Przy-
zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna” – naszej spółdzielni.

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.

Urodziny Bawełny
Nasza Spółdzielnia wkroczy-
ła w 64. rok swojego funk-
cjonowania. Dnia 7 grudnia 
w siedzibie Spółdzielni, dla 
uczczenia tego jubileuszu, 
Przewodnicząca Rady Nad-
zorczej Jadwiga Miller spot-
kała się z Zarządem.
To już kolejne święto bez gości, 
skromne i ciche, ale przepełnione 
troską o Spółdzielnię i szacun-
kiem do członków. Przypomnijmy, 

że zwykle na urodzinowe spotkania 
zapraszani byli najstarsi członkowie 
z poszczególnych osiedli. Przy kawie 
i torcie dzielono się obserwacjami, 
wspominano dawne lata i toczące się 
życie w Spółdzielni. Obecnie, z uwagi 
na dobro i zdrowie naszych dostoj-
nych seniorów, święta nie obcho-
dzimy. Jest ono tylko w naszych ser-
cach i duszach.

Tradycją jest zaś, że w tym 
urodzinowym dla Bawełny dniu 
odkrywany jest kalendarz ścienny 
na nadchodzący rok. Zdjęcie kalen-
darza to artystyczna wizja naszego 
osiedlowego budynku z osiedla 

Słowiańskie. Kanwą kalendarza jest 
namalowany wcześniej obraz. Autorem 
obrazu na podstawie którego powstał 
kalendarz jest Tomasz Kozłowski 
– ur. w 1982 r. w Piotrkowie Tryb. 
W 2008 roku ukończył Akademię 
Sztuk Pięknych w Łodzi. Jest dwukrot-
nym finalistą warszawskiego konkursu 
o Grand Prix Fundacji im. Franciszki 
Eibisch, (2012, 2016). Jego prace 
znajdują się w kolekcjach prywatnych 
m.in. w Polsce, Stanach Zjednoczo-
nych, Wielkiej Brytanii i Francji. Zaj-
muje się również grafiką użytkową, 
tworzy plakaty i projekty wydawnicze. 
Mieszka i pracuje w Łodzi. K.Sz.

Dnia 7 grudnia 1958 r. w Zakładowym 
Domu Kultury przy ul. Ogrodowej 18, 
naprzeciwko  głównego  wejścia  do 

fabryki Zakładów Przemysłu Bawełnianego 
im. J. Marchlewskiego odbyło się zebranie 
założycielskie Przyzakładowej Spółdzielni 
Mieszkaniowej  „Bawełna”  –  naszej  spół-
dzielni.
  Uczestniczyli  w  nim  pracownicy  ZPB 
im. J. Marchlewskiego i oni stali się założy-
cielami Spółdzielni.
  Każdego siódmego dnia grudnia powra-
camy do naszej historii  i  do miejsc,  które 

były ważne dla naszej Spółdzielni.  I  choć 
dzisiaj mamy  inną  rzeczywistość  i nie ma 
już  fabryki,  tylko kompleks handlowy, sta-
nowiący wizytówkę miasta; nie ma Domu 
Kultury, bo jego miejsce zajął Dyskont „Bie-
dronka” my pragniemy Państwu te miejsca 
przypominać. Powyżej prezentujemy dawną 
Bramę  do  fabryki  im.  J.  Marchlewskiego 
a  obok  obecne  zagospodarowanie  placu 
naprzeciwko. Tereny te wciąż zmieniają się. 
Przed hotelem Puro obecnie  trwają prace 
mające na celu zazielenienie, wybetonowa-
nej wcześniej przestrzeni.  K.Sz.

Wspomnień Wspomnień 
CZASCZAS

Życzenia świąteczne napisane wierszem, 
podobnie jak w poprzednim roku, 

przesłał nam p. Ryszard Broda, 
który był w latach 70. i 80. ub. wieku 
szefem firmy projektującej budynki 

w n/Spółdzielni.

BOŻE NARODZENIE – 2021
Ongiś śniegiem sypało na Święta,
A mróz szczypał w policzki i w uszy.
W myślach snuła się piękna kolęda.
Potrafiła już wtedy mnie wzruszyć.

W końcu przyszła z tych nocy najświętsza,
Z „in excelsis” dostojnie wybrzmiałym,
I wigilia z rodziną najbliższą
I z opłatkiem na sianku podanym.

Latoś także się nim połamiemy.
Znakiem krzyża zaczniemy wieczerzę
I życzenia złożymy swym bliskim.
W ich spełnienie od lat ciągle wierzę.

Niech Jezusek łaskami wciąż darzy.
W Nowym Roku – dopisze Wam zdrowie
I miłości rodzinnej nie braknie –
Tego życzą z Pabianic – Brodowie.

Brama wjazdowa do ZPB 
im. J. Marchlewskiego 
w latach 50. XX w.

Hotel PURO oddany 
do użytku gości w marcu 

2019 r. naprzeciwko 
bramy do dawnych 

zakładów, dzisiejszej 
Manufaktury



24 grudnia Spółdzielnia nieczynna

 JAK PRACUJEMY  
 w okresie świątecznym 
Wigilia  Świąt  Bożego  Narodzenia  – 
24 grudnia jest w tym roku dniem wolnym 
od pracy w naszej Spółdzielni, bo pierwszy 
dzień Świąt wypada w sobotę, czyli zgod-
nie z Kodeksem Pracy każdemu pracow-
nikowi przysługuje prawo do dodatkowego 
dnia wolnego  i właśnie Wigilia  jest u nas 
tym dniem. W piątek 24 grudnia nieczynne 
będą nasze biura: Zarządu i Administracji 
osiedlowych.

W dni poświąteczne od 27 do 30 grud-
nia pracujemy w pełnym wymiarze godzin, 
ale w ograniczonych składach osobowych. 
Część pracowników wykorzystuje w  tym 
czasie urlopy wypoczynkowe.

W Sylwestra biura  
czynne będą krócej. 

Prosimy  o  wzięcie  tego  pod  uwagę 
przy ewentualnej potrzebie kontaktowania 
się ze Spółdzielnią.

W przypadku wystąpienia awarii elek-
trycznych czy wod.-kan. całą dobę, nawet 
w Święta, czynne  jest Pogotowie Miesz-
kaniowe  prowadzone  przez  firmę  Prym 
PPHU Grzelka and Grzelka. Usterki i awarie 
można zgłaszać do firmy telefonicznie lub 
poprzez aplikację iMieszkaniec.pl

Ponadto wykaz niezbędnych telefonów 
do kontaktowania z Pogotowiem Mieszka-
niowym,  Spółdzielnią  i  Administracjami 
znajduje się na tej stronie w rubryce „Kon-
takt z nami” oraz na kalendarzu załączo-
nym do tego wydania Gazety.

  K.Sz.

10
Przed świętami szczególnie często uaktywniają się oszuści i złodzieje. 

Pamiętajmy o tym wychodząc na zakupy  
oraz odwiedzając w święta rodzinę.  

Zadbajmy by nasze domy były bezpieczne.

Kontakt z nami
Administracja osiedla „Słowiańskie”, 
tel. 42 670 99 78.
Kierownik administracji p. Julita Mar-
cinkowska.
TECHNICY:
Andrzej Piętal, tel. 503 029 115, e-mail: apie-
tal@rsmbawelna.pl, budynki nadzorowane: 
od nr 101 do nr 160 , 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
Iwona Tomaszewska administrowane bloki: 
125–150, tel. 505 150 842, e-mail; itomaszew-
ska@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
Robert Wojtkiewicz, tel. 505 150 848, 
e-mail: rwojtkiewicz@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:
Sebastian Janaczyk, tel. 505 150  849, 
e-mail: sjanaczyk@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 bu-
dynki: 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. Włókniarzy 198, garaże przy al. 1 Maja 
76 A, tel. 501 463 291, e-mail: awyrowska@
rsmbawelna.pl
Beata Kaźmierczak administrowane 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, Srebrzyńska 45,  
tel. 509 807 333, e-mail: bkazmierczak@rsm-
bawelna.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

Wątróbka i ryby dobre 
dla naszego mózgu

Przez ostatnich kilka dekad 
rozwój technologii był 

tak szybki, że nasz mózg nie 
nadążał z przystosowaniem 
się do ilości otaczających go 
bodźców. W efekcie gorzej 
śpimy, odczuwamy zmęcze-
nie, nie możemy się skupić 
czy zmotywować do działania. 
Stres sprawia, że nasz organizm 
i mózg szybciej zużywają nie-
zbędne składniki odżywcze niż 
je dostarczamy. W dłuższej per-
spektywie może to negatywnie 
odbić się na naszym zdrowiu. 
Pierwsze objawy zwykle ignoru-
jemy. A zaczynają się niewinnie. 
Zapominamy, gdzie leżą klucze, 
umykają nam pojedyncze słowa 

– kryją się na końcu języka, 
ale nie możemy sobie ich przy-
pomnieć, gdy są potrzebne, 
coraz trudniej jest nam się 
skoncentrować na wykony-
wanym zadaniu. Chyba każdy 
z nas był już kiedyś w takiej 
sytuacji. Jak przedłużyć spraw-
ność naszego mózgu. Najprost-
sza metoda to właściwa dieta. 
Zdrowe odżywianie. W spoży-
wanym pokarmie nie powinno 
zabraknąć przede wszystkim 
witaminy B4 tzw. choliny. Ace-
tylocholina w naszym organi-
zmie jest neuroprzekaźnikiem 
odpowiedzialnym za przesył 
sygnału między komórkami 
nerwowymi naszego mózgu. 
Głównym źródłem występowa-
nia witaminy B4 jest wątróbka 
oraz inne podroby. Witamina 
ta występuje też w żółtku jaja 
kurzego oraz kiełkach pszenicy. 
Znajdziemy ją również w nasio-
nach strączkowych i rybach.

Dbajmy o siebie, jedzmy 
zdrowo.

 K.Sz.
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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Czas Świąt Bożego Na-
rodzenia, to swojego 
rodzaju magia, niesa-
mowita atmosfera, cie-
pło, światełka na cho-
ince, prezenty, bliskość 
rodziny. Wspomnienia 
jakie dają nam świę-
ta na długo pozostają 
w naszej pamięci.

PAMIĘTAJMY, że aby ten 
czas był naprawdę okryty 
magią i dobrymi chwi-

lami, musimy w każdej sytuacji 
zachować czujność i rozwagę. 
„Szaleństwo” zakupów, tłok 
w sklepach, to doskonała oka-
zja, dla amatorów cudzej włas-
ności, to złodziej pilnuje nas, 
a nie my jego. Jeśli nie musimy, 
nie nośmy przy sobie zbyt dużo 
gotówki, starajmy się płacić 
przy pomocy karty. PIN do niej 
zawsze niech będzie dobrze 
ukryty, a najlepiej w naszej 
głowie. W zatłoczonych miej-
scach torbę z dokumentami 
trzymajmy przed sobą, tak aby 
cały czas mieć ją w zasięgu 
swojego wzroku. Świąteczne 
zakupy, to najczęściej rodzinna 
wyprawa, mama, tata i dziecko, 
ale nasze pociechy zaintereso-
wane są w tym czasie wszyst-
kim dookoła, nie zawsze sku-
piają się na trzymaniu rodzica 
za rękę, chwila nieuwagi i płacz, 
strach, niepewność, bo nagle 
w zasięgu wzroku nie ma mamy, 

nie ma taty. Dziecko się ZGU-
BIŁO. Ustalmy zatem wcześ-
niej ze swoją córką/synem, jaki 
stosujemy system „odszukania 
zguby”. Najprostszą metodą jest, 
kiedy dziecko, po prostu czeka 
w miejscu, w którym się zgu-
biło i nigdzie się nie oddala, nie 
opuszcza sklepu, rodzic łatwo 
je wtedy znajdzie. Kolejny spo-
sób to udanie się do kasy, gdzie 
pani przez mikrofon ogłosi, 
przy której kasie czeka dzie-
cko. Uczulmy wcześniej nasze 
dzieci, że gdyby w czasie tych 
naszych poszukiwań, podszedł 
do nich ktoś obcy, zaoferował 
pomoc, powiedział, że właś-
nie przysyła go mama czy tata, 
to nigdzie nie idzie z taką osobą. 
Święta to także podróże; wcześ-
niej odpowiednio zabezpieczmy 
swoje mieszkanie, unikajmy 
informowania na portalach 
społecznościowych, że właśnie 
wybieramy się w kilkudniową 
podróż. Media te śledzą nie 
tylko nasi znajomi, ale także 
potencjalni złodzieje.

Przed podróżą samocho-
dem przygotujmy się do niej we 
właściwy sposób, sprawdźmy 
stan pojazdu, bądźmy wypo-
częci, a co najważniejsze prze-
strzegajmy zasad bezpieczeń-
stwa obowiązujących na drodze. 
Przepisy ruchu drogowego nie 
są po to by utrudnić nam życie, 
ale by bezpiecznie dotrzeć 
do celu. Dostosowujmy pręd-
kość do panujących warunków 
na drodze i pamiętajmy o ogra-
niczonym zaufaniu do innych 
kierowców.

Wieczorne spacery, niech 
będą nie tylko przyjemne, ale 
i bezpieczne, dlatego też jeśli 
nasza droga wiedzie poboczem, 
w terenie słabo oświetlonym, 
pamiętajmy o odblaskach, one 
naprawdę mogą uratować nasze 
zdrowie i życie.

STRAŻ MIEJSKA 
OSTRZEGA I PRZYPOMINA

Drodzy Państwo, cały zespół Referatu Profilaktyki Społecznej Straży 
Miejskiej w Łodzi, z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodze-

nia jak i nadchodzącego Nowego Roku 2022, życzy wszystkim ciepła, 
radości, optymizmu i zdrowia. Niech te święta przyniosą radość i nadzieję 
na lepsze jutro, a Nowy Rok spełni Wasze marzenia.

ŻYCZYMY  
WSZYSTKIEGO BEZPIECZNEGO

Kierownik Referatu  
Profilaktyki Społecznej  

Anna Jasińska

oraz 

Zastępca Kierownika Referatu  
Profilaktyki Społecznej  

Violetta Sitek

mailto:rwojtkiewicz@rsmbawelna.pl
mailto:sjanaczyk@rsmbawelna.pl
mailto:jwitulska@rsmbawelna.pl
mailto:jwitulska@rsmbawelna.pl
mailto:bkazmierczak@rsmbawelna.pl
mailto:bkazmierczak@rsmbawelna.pl
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Grudzień to czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia.  
W tym czasie rozmawiamy o naszych rodzinach,  
przygotowaniach do świąt, o tradycjach związanych z Wigilią.  
Powinien być to czas radosny dla wszystkich.

do 1 kor - 155/18.11.

Świąteczne paczki 
dla seniorów
Boże Narodzenie to czas rado-

ści  i wzruszeń. Czas miłości 
i  pomagania  innym.  W  naszej 
Spółdzielni  to  także szczególny 
okres, bo możemy wnieść trochę 
szczęścia  osobom  samotnym 
i potrzebującym. Co roku przygo-
towujemy i przekazujemy naszym 
seniorom świąteczne paczki.

Miło  nam  poinformować, 
że do tej wspaniałej akcji obdaro-
wywania wytypowanych, zwykle 
najstarszych, osób w naszych 
zasobach,  zapoczątkowa-
nej przez Rady Osiedli 
Żubardź  i  Koziny 
dołączyła  w  tym 

roku Rada Osiedla „Słowiańskie”. 
Przygotowane  paczki  ze  słody-
czami i artykułami żywnościowymi 
dostarczono łącznie do 151 osób. 
Obdarowano 40 osób z os. Koziny, 
92 osoby z os. Żubardź i 19 osób 
z Olechowa.

Wszystkim  obdarowanym 
życzymy  zdrowych  spokojnych 
i  radosnych  Świąt.  Członkom 
Rad osiedli dziękujemy za pamięć 
o osobach potrzebujących i kon-

tynuowanie  tej  szlachetnej 
akcji w tym trudnym czasie.

  K.Sz.

Dla nikogo nie jest tajem-
nicą, że sanie Świętego 
Mikołaja ciągną renifery 
i pomagają mu dostarczać 
bożonarodzeniowe prezen-
ty. Czy znacie cały zaprzęg? 
Posłuchajcie!
Do sań, co roku w wigilijny wieczór, 
elfy św. Mikołaja zaprzęgają 9 renife-
rów. Ich imiona warto znać na wypa-
dek gdyby Mikołaj o nie zapytał, 
wręczając prezent. Zaprzęg tworzą: 
Kometek, Amorek, Tancerz, Pyszałek, 
Błyskawiczny, Fircyk, Złośnik, Profe-
sorek oraz Rudolf. 

Imiona reniferom nadał Clement 
C. Moore w wierszu, który napi-
sał w 1832 roku. Prawdopodobnie 
poeta, niejako niechcący, przyczy-
nił się do spopularyzowania reni-
ferów jako symboli Bożego Naro-
dzenia i dziś nie wyobrażamy sobie 
by zaprzęg ciągnęły kiedykolwiek 
inne zwierzęta. 

Najpopularniejszy z reniferów 
i najbardziej znany wszystkim jest, 
oczywiście, Rudolf. Ale warto wie-
dzieć, że ten czerwononosy renifer 
dołączył do zaprzęgu św. Mikołaja 
najpóźniej. Jak można przeczytać 
w opowieści z 1939 r. napisanej 
przez Roberta L. May’a dla sieci 
sklepów z zabawkami Montgomery 
Ward, Rudolf jest synem Profesorka, 

jednego z ośmiu pierwotnych renife-
rów Świętego Mikołaja. Młody reni-
fer Rudolf początkowo był wyśmie-
wany przez kolegów i przez nich 
wykluczany ze wspólnych zabaw. 
Powodem, jak łatwo się domyśleć, 
był jego śmieszny, czerwony i świe-
cący nos. 

Do zaprzęgu Św. Mikołaja 
Rudolf dołączył po pewnej Wigilii, 
którą bohatersko uratował. 

A było to tak. Z powodu bardzo 
gęstej, mglistej i niebezpiecznej 
pogody Mikołaj chciał zrezygnować 
z corocznej podróży dookoła świata 
z podarunkami dla dzieci. Rudol-
fowi zrobiło się bardzo smutno, 
bo dzieci, które czekały na prezenty 
miały ich nie dostać. Poprosił więc 
Mikołaja, by ten zaprzągł go do sań, 
a on będzie noskiem oświetlał drogę. 
I tak świecący nos Rudolfa spełnił 
tego wieczora rolę lampy dla miko-
łajowego zaprzęgu. Święta były 
uratowane. Od tego czasu to Rudolf 
przewodzi zaprzęgowi i cieszy się 
szacunkiem kompanów. 

A teraz kilka poważnych 
faktów dotyczących zaprzęgu 
i samych reniferów: 
Wyliczenia UNICEF‘u, który „wziął 
pod lupę” zaprzęg Świętego Mikołaja, 

pokazują, że sanie w jeden wigilijny 
wieczór powinny zatrzymać się około 
842 miliony razy, aby odwiedzić dom 
każdego dziecka. Zrealizowanie takiej 
liczby kursów w ciągu jednej nocy 
wymaga jazdy z prędkością ponad 
20 miliardów metrów na sekundę 
pomiędzy każdym kolejnym przystan-
kiem. Kto potrafiłby utrzymać takie 
tempo w zaprzęgu, jak nie renifery?

Renifery wyróżniają się 
wytrzymałością i znaczną szybko-
ścią. Podczas przemieszczania się 
potrafią biec z prędkością nawet 
ok. 80 km/godz. Populacje pół-
nocnoamerykańskie przemierzają 
wówczas aż 5 tys. km – są to rekor-
dowe odległości wśród zwierząt 
lądowych. Renifery mają zamiło-
wanie do długich podróży, są bar-
dzo wytrzymałe i potrafią pływać 
– nawet do 10 km/godz. Renifery 
są towarzyskie i podróżują stadnie, 
tj. w grupach 2–3 tys. sztuk. Czyż 
nie są najlepszymi zwierzętami 
do zaprzęgu? 

Historia o Rudolfie, renife-
rze z czerwonym nosem, też nie 
wzięła się znikąd. Niektóre reni-
fery naprawdę mają czerwone nosy. 
Zawdzięczają to gęstej sieci naczyń 
krwionośnych zlokalizowanej płytko 
pod skórą w pobliżu narządu węchu. 

Najbardziej zaskakujący sekret 
zaprzęgu to ciągnące sanie renifery. 

Wszyscy sądzą, że to samce. Jed-
nak specjaliści od fizjologii zwie-
rząt wyjaśniają, że renifery płci 
męskiej zrzucają poroża na koniec 
sezonu godowego, czyli na początku 
grudnia. Inaczej niż u wszystkich 
innych gatunków jeleniowatych, 
poroże mają również samice reni-
ferów. Samice zachowują swoje 
poroża przez całą zimę. A biorąc 
pod uwagę, że renifery z zaprzęgu 
Świętego Mikołaja są zazwyczaj 
przedstawiane z porożami, sprawa 
jest prosta – to oczywiście samice.

W Laponii żyje więcej reniferów 
niż ludzi. Wg Lapończyków renifery 
odpowiadają za powodzenie. A roz-
miar szczęścia zależy od liczby 
posiadanych sztuk zwierząt. Miesz-
kańcy dbają o nie do tego stopnia, 
że aby zapobiegać ich ginięciu 
poprzez potrącenia, zaczęli testować 
świecącą w ciemności farbę, którą 
malują poroża. 

Biorąc wszystkie te atuty tych 
zwierząt nie powinno dziwić, 
że to właśnie one „pracują z Miko-
łajem”.

Śnieżnych   Śnieżnych   
i Radosnych Świąt.i Radosnych Świąt.

 K.Sz.

ZAPRZĘG  
Św. Mikołaja 
świąteczna bajka, a może nie bajkaświąteczna bajka, a może nie bajka

Prószy śnieżek, gwiazdka świeci Prószy śnieżek, gwiazdka świeci 
w okna patrzą wszystkie dzieci. w okna patrzą wszystkie dzieci. 
Już przy stole jest rodzina Już przy stole jest rodzina 
i szczęśliwa każda mina.i szczęśliwa każda mina.

Zdrowia, szczęścia, pomyślności Zdrowia, szczęścia, pomyślności 
w Nowym Roku przyjemności.w Nowym Roku przyjemności.

Tego co najlepsze Tego co najlepsze 
dla wszystkich dzieci i ich rodzindla wszystkich dzieci i ich rodzin

życzy życzy 
  Redakcja  Redakcja
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► Urodzeni w poniedziałek to
DYPLOMACI

Tajemniczy wpływ Księ-
życa czyni Cię istotą 
kruchą i uczuciową. 
Odbierasz świat emo-
cjonalnie, a empatia 

pozwala Ci na wczu-
wanie się w nastroje in-

nych ludzi. Zazwyczaj nie 
działasz impulsywnie. Decyzje 

podejmujesz po namyśle. Dążysz do we-
wnętrznej równowagi i harmonii wokół sie-
bie. Jesteś dyplomatą, unikasz konfrontacji, 
przemocy i brutalności. Księżyc obdarza Cię 
również talentami artystycznymi. Wybujała 
wyobraźnia może być powodem Twojej nad-
wrażliwości i skłonności do martwienia się na 
zapas. Negatywny wpływ Księżyca to także 
chwiejne nastroje, kapryśne usposobienie, 
irytująca bierność. W związku to Twój partner 

jest zazwyczaj głową, ale Ty za to umiesz 
tą głową umiejętnie kręcić. 

► Urodzeni we wtorek to 
WOJOWNICY

Osoba urodzona pod pa-
tronatem wojowniczego 
Marsa nie może być 
potulną owiecz-
ką. Idziesz przez 

życie przebojem, 
rozpiera Cię energia, 

jesteś skłonny do działań spontanicz-
nych, a nawet brawurowych. Potrafi sz 
jednak trzeźwo ocenić szanse wygranej 
i nie walczysz na straconych pozycjach. Je-
steś osobowością silną i barwną. Nadmiar 

ambicji może zaś sprawić, że przekroczysz 
granice rozsądku i ściągniesz na swoją głowę 
kłopoty, a nawet niebezpieczeństwo. Bywasz 
zbyt gwałtowny w reakcjach i zbyt gorliwy 
w obronie swoich poglądów. Twój partner po-
winien być równie energiczny i zaradny jak Ty, 
inaczej wiecznie będzie zostawał w tyle. 

► Urodzeni 
w środę to

INTELIGENCI
Władca Twoje-
go dnia urodzin, 

Merkury, to symbol 
życiowej mądrości. 

Obdarza Cię inteligen-
cją i talentami towarzyskimi. Jesteś osobą 
wszechstronną, żądną wiedzy i ciekawą 
świata. Jesteś groźnym przeciwnikiem 
w sporach, ale kiedy trzeba potrafi sz osiąg-

nąć zadowalający wszystkich kompromis. 
Czasem przeceniasz swoje możliwości i po-
rzucasz przedsięwzięcie w pół drogi. Osoby 
urodzone w środę bywają też nerwowe, po-
wierzchowne, męcząco gadatliwe i skłonne 
do działań na pograniczu prawa. W Twoim 
związku najważniejsze jest porozumienie 
intelektualne i podobne poczucie humoru. 

► Urodzeni 
w czwartek to
ALTRUIŚCI

Jowisz, który rządzi tym 
dniem, obdarza Cię we-

wnętrzną siłą, spokojem, 
lojalnością i energią. Jesteś ła-

godną, dobroduszną osobą, otwartą 
na świat, ludzi i ich problemy. Lubisz czuć się 

wolny i niezależny, ale obowiązki wypełniasz 
z pełną odpowiedzialnością. Ludzie wiedzą, 
że można na Tobie polegać. Musisz uważać, 
aby Twoja pewność siebie nie przerodziła 
się w poczucie nieomylności, która zrażała-
by do Ciebie otoczenie. W związkach jesteś 
zazwyczaj lojalny i tolerancyjny. Obdarzasz 
partnera wolnością i zaufaniem.

► Urodzeni 
w piątek to

ROMANTYCY
Urodzeni w piątek 
podlegają wpły-
wom Wenus, która 

obdarza poczuciem 
piękna, talentem arty-

stycznym i romantycznym 
usposobieniem. Masz łatwość w wyrażaniu 
uczuć. Miłość jest dla Ciebie sprawą najważ-

niejszą na świecie. Brutalność i gwałtowność 
budzą w Tobie niesmak. Jesteś mistrzem 
kompromisu. Umiesz konsekwentnie dążyć 
do celu, nikogo przy tym nie raniąc. Chętnie 
zrzucasz na innych troskę o codzienne spra-
wy, podczas gdy sam szukasz przyjemności. 
Bywa też, że zbyt łatwo ulegasz wpływom in-
nych osób. Łatwo Cię podbić romantycznym 
gestem czy czułym wyznaniem. 

► Urodzeni 
w sobotę to
REALIŚCI 

Saturn – władca osób urodzonych w sobotę – 
to planetarny realista. Z pewnością nie bujasz 
w obłokach. Cechuje Cię odpowiedzialność, 
pracowitość, rozsądek, cierpliwość i syste-
matyczność. Nie spóźniasz się ani do pracy, 

ani 
na randki. Uważnie obserwujesz 
świat i umiesz wyciągać logiczne wnioski. 
Uczysz się na błędach – swoich i cudzych. 
Do celu dążysz z uporem i ambicją. Sukces 
zawdzięczasz ciężkiej pracy. Ciemna strona 
Saturna to pesymizm i oschłość. Osoby uro-
dzone w sobotę bywają oziębłe, podejrzliwe, 
nawet złośliwe. Miewają problemy z okazy-
waniem uczuć. U partnera najbardziej intere-
suje Cię solidność i odpowiedzialność. Raz 
zdradzony, nie dajesz nikomu drugiej szansy.

► Urodzeni w niedzielę to 
OPTYMIŚCI

Ludzie urodzeni w niedzielę, wbrew obiego-
wej opinii, wcale nie są leniwi. Przeciwnie 

– Słońce obdarza 
ich energią, silną 
wolą i uporem 
w dążeniu do 
celu. Masz w so-
bie dużo optymi-
zmu, jesteś człowie-
kiem ruchliwym i wiecz-
nie zajętym. Lubisz życie towarzyskie i za-
wsze pragniesz być w centrum wydarzeń. 
Światło refl ektorów raczej Cię nie peszy. 
Odważnie kierujesz swoim życiem. Dążysz 
do sławy, wysokich stanowisk i dużych pie-
niędzy. Jesteś ambitny i konsekwentny. Mo-
żesz grzeszyć zarozumiałością. Twój gniew 
bywa niszczący. Od partnera oczekujesz, 
że będzie Twoim poddanym i wielbicielem. 
Jednocześnie jednak gardzisz słabeuszami 
i pantofl arzami.

W starożytności astro-
logia była jedną z naj-
ważniejszych dziedzin 

nauki. Studiowali ją najwięksi 
mędrcy, pogłębiając tym samym 
rozumienie natury Wszechświata. 
Odgrywała ważną rolę w kształto-
waniu kultur, a jej wpływ można 
znaleźć w starożytnej astronomii, 
w Biblii, w różnych dyscyplinach 
w całej historii.  Można postawić 
tezę, że astrologia leży u pod-
staw wszystkich dokonań rodzaju 

ludzkiego. To właśnie astrologo-
wie byli pierwszymi kapłanami, 
astronomami, matematykami, 
fizykami, a nawet filozofami. 
To od nich zaczęła się nauka. 

Każdego dnia rodzi się inny 
człowiek. Starożytni badacze nie-
ba mierzyli i eksperymentowali, 
prowadzili zapiski i wywiady spo-
łeczne. Zdobywali coraz większą 
wiedzę – zarówno intuicyjnie, 
jak i analitycznie. Poszczególne 
dni tygodnia przyporządkowali 

znanym wtedy w astrologii sied-
miu planetom. Święcie wierzyli, 
że każda z tych planet obdarza 
swoimi cechami osoby, które przy-
szły na świat pod jej patronatem. 

Poniedziałek przyporządko-
wano Księżycowi, wtorek – Mar-
sowi, środę – Merkuremu, czwar-
tek – Jowiszowi, piątek 
– Wenus, Sobotę – 
Saturnowi, a niedzielę 
– Słońcu.

Siedem planet – siedem typów osobowości

Tajemniczy wpływ Księ-
życa czyni Cię istotą 

cjonalnie, a empatia 
pozwala Ci na wczu-

wanie się w nastroje in-
nych ludzi. Zazwyczaj nie 

życiowej mądrości. 

Marsa nie może być 

jednak trzeźwo ocenić szanse wygranej 
wnętrzną siłą, spokojem, 

lojalnością i energią. Jesteś ła-

ani 

piękna, talentem arty-

życie przebojem, 

Jeżeli nie wiesz, jaki był dzień tygodnia, kiedy przyszedłeś 
na świat, sprawdź to w internecie:

► www.infor.pl/kalkulatory/wieczny_kalendarz.html

zmu, jesteś człowie-

Siedem planet – siedem typów osobowości


