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ABY NIE DOSZŁO DO TRAGEDII

SIEĆ ENERGETYCZNA WYMAGA POPRAWEK
Przerwa w dostawie prądu oznacza, że życie jej syna podłączonego do respiratora, jest zagrożone.
Zasilanie awaryjne w szpitalu
trzeba włączać średnio raz na
dwa miesiące. Sieć energetyczna
w mieście jest w coraz gorszym
stanie, dociążana przez ostatnie
pół wieku nie daje gwarancji nieprzerwanych dostaw prądu.
◼ strona 3
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75 tys. złotych do podziału

Kawałek natury dla siebie

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, szachy pod chmurką,
aparat do krioterapii dla szpitala św. Ducha – to tylko niektóre
pomysły zgłoszone do powiatowego budżetu obywatelskiego.
Pieniędzy wystarczy na realizację maksymalnie ośmiu z
◼ strona 5
piętnastu złożonych wniosków.

Rodzinne Ogrody Działkowe to nie relikt przeszłości.
Zainteresowanie nimi po pandemii wzrosło. Przestały
jednak być dostarczycielem warzyw na domowe stoły.
Sprawdziliśmy, czy rawianie odpoczywają na popularnym
◼ strona 4
ROD-osie.
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Muzykowali
w altanie
Rawscy seniorzy zaprosili
publiczność na „piękne śpiewanie w altanie oraz tańcowanie”. Pogoda dopisała,
goście, którzy skorzystali z
zaproszenia na niedzielny
(18.07) koncert chóru, również.
◼ strona 8

Odzież artystyczna Marii
przełamuje sieciówkowy dyktat
Kurtki, bluzki Marii Stolarek wpisują się w trend, po który sięgają nawet celebryci. Przerabia ubrania za pomocą
farb. Odzież ozdobiona motywami z popularnych seriali
dla młodzieży, czy też okładkami płyt to nie tylko wyraz
artystycznego indywidualizmu, ale też ekologizmu. Stara
odzież odzyskuje drugą młodość, a potem żal jest ją wy◼ strona 4
rzucić.
REKLAMA

GMINA BIAŁA RAWSKA

Sadownicy
liczą straty

◼ strona 9
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Pacjenci
czekają na
remont
przychodni

Rekrutuje
Szczegóły str. 22

O kolejne dwa tygodnie
skróci się czas na gruntowny remont ośrodka zdrowia
w Sierzchowach. Gminni
urzędnicy unieważnili kolejny przetarg na realizację
inwestycji wartej ponad 850
◼ strona 13
tys. złotych.
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ANI TROCHĘ
Grupa zniecierpliwionych ludzi pod jednym z marketów w Skierniewicach pilnuje wejścia do sklepu. Po burzy nie ma prądu, sklep
potrzebuje czasu, by zacząć pracować. Po piętnastu minutach automatyczne drzwi otwierają się. Uśmiechnięta blondynka zaprasza:
– Proszę wybaczyć, ale duży deszcz potrafi sparaliżować miasto.
Po większych ulewach w regionie najtrudniej dodzwonić się do
energetyki. Stara, przeciążona sieć jest awaryjna i bez pomocy
piorunów. W Rawie Mazowieckiej kilka razy w roku miasto w ulewie ginie. Dosłownie, bo kompletny lockdown nie jest tu niczym
nadzwyczajnym. Mieszkańcy alarmują – pora się tym zająć, zanim
dojdzie do tragedii. W ciemnościach nie widać dramatów, które po
dużym deszczy rozgrywają się w mieszkańcach, w których prądu
nie może zabraknąć – tam, gdzie pracują urządzenia podtrzymujące życie.
Samorządowcy rozkładają ręce, mówią – wydeptujemy ścieżki
do tych, od których nasze bezpieczeństwo zależy. Może nie dość
intensywnie?! Polski system elektroenergetyczny funkcjonuje na
granicy swoich możliwości, i opisał niedawną awarię w największej
elektrowni węglowej, nieodległym w końcu – Bełchatowie, gdzie
systemy wyłączyły 10 z 11 bloków.
Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek odpowiada –
tworzymy klaster energetyczny, pora uniezależnić się od dostaw
prądu od PGE. Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy w
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe jest gotowy. Partnerzy
są. O szczegółach napiszemy. Dziś odsyłam zwolenników programu „nie da się i nie teraz” , by przyjrzeli się, jak wspomniany Mszczonów wprowadza własny zielony ład. – Zleciliśmy opracowanie

Maraton pływacki

programu zazieleniania miasta, czyli unikamy sytuacji, za które
dziennikarze, może i słusznie, czołgają samorządowców w całym
kraju. Przyznam również, że zainspirowały nas do działania Skierniewice, nie zazdrościmy tytułu dyżurnego chłopca do bicia i bycia
dowodem na to, jak samorządy bezmyślnie betonują publiczną
przestrzeń – mówi Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa.
Wypowiedź z pozoru chełpliwa, w gruncie rzeczy jest litościwą
recenzją nieporadności w przywracaniu naszym miastom zielonego ładu.
Z królem na ramionach ciężko osiągnąć „mojość” – mówi fenomenalny, niespełna 28-letni Ireneusz Rolewski, skierniewiczanin,
którego Polska dostrzegła pochylonego na pracą, klęczącego
przed płótnem mistrza Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”.
W rocznicę bitwy, 15 lipca monumentalne płótno wystawiono w
Skierniewicach. W tym roku nie wydarzy się w kulturze w mieście
nic ważniejszego.
Kopia „Bitwy…” jest własnością Ireneusza Rolewskiego, w sensie dzieła i płótna. Wielu więc dziś zastanawia się, co z obrazem?
Pomysłów nie brakuje, dobrze, byśmy nie przespali swoich pięciu
minut i nie obudzili się po „Bitwie…”.
Oddaję w Państwa ręce najnowsze wydanie „Głosu”, wierzę,
że spotkamy się również w przyszłym tygodniu.
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pomo-

cy społecznej. Telefon 42 208 19 99 czynny jest w dni robocze
w godzinach 16.00-19.00.

Krew może być potrzebna każdemu z nas. Niektórzy potrzebują jej w następstwie urazów, krwotoków, wypadków,
inni z powodu chorób.
Każdemu krwiodawcy po oddaniu krwi przysługuje:
ekwiwalent kaloryczny – 9 czekolad, zwolnienie do szkoły,
uczelni, pracy - dzień wolny usprawiedliwiony, nieodpłatne
badania: pełna morfologia, oznaczenie grupy krwi, badania
wirusologiczne na obecność: HIV, żółtaczki typu B i C, oraz
bakterii kiły.
Krwiodawcy powinni pamiętać o zjedzeniu lekkostrawnego śniadania i nawodnieniu organizmu – należy wypić dzień
wcześniej ok. 2 litrów płynów więcej niż zazwyczaj (woda,
herbata, sok).

W ramach cyklu Rawskie Lato Artystyczne w najbliższą
niedzielę (25.07) o godz. 16.00 na zielonym placu przy MDK-u będzie teatr plenerowy „Babroszki lecą w kosmos”. Nie
zabraknie też animacji, warsztatów i zabaw plastycznych
oraz stoisk artystycznych. Około godz. 17.30 zaplanowano
koncert zespołu „Trzy gitary”, który zagra covery zespołów
„Trzy korony” i „Czerwone gitary”.

Paraﬁa Ewangelicka w Rawie Mazowieckiej we współpracy
z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem „Miłość, edukacja,
dojrzałość” zaprasza na wakacyjne spotkania dla dzieci.

SKŁAD I OPRACOWANIE REKLAM

go mogą skorzystać ze wsparcia specjalistów: psycholodietetyka

W sobotę (24.07) w sali konferencyjnej rawskiego starostwa (pl. Wolności 1) w godz. 9.00-12.00 odbędzie się kolejna zbiórka krwi organizowana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.

Wakacyjne spotkania dla dzieci

BIURO OGŁOSZEŃ I REKLAMY

Wsparcia Dla Seniorów.

ga,

Zbiórka krwi w starostwie

Instruktorzy z Miejskiego Domu Kultury przygotowali kolejne wakacyjne atrakcje dla rawian. Tym razem zapraszają
dzieci do spędzenia niedzielnego popołudnia z teatrem
plenerowym.

Marzena Rychcik tel. 46 819 40 14

W tym roku spotkania od 26 do 30 lipca będą organizowane pod hasłem „Niezwykła wędrówka”. Zajęcia będą się
odbywały w budynku przy kościele ewangelickim (ul. Warszawska 12, I piętro) w godz. od 10.00 do 14.00.

Toporowe zajęcia na wakacje
Klub Toporowy w lipcu wznowił zajęcia stacjonarne w siedzibie przy ul. Zwolińskiego 1.
Przy wejściu do budynku Klubu należy zdezynfekować
ręce, a w pomieszczeniach zachować dystans społeczny. Należy również zabrać ze sobą maseczkę.
– Na zajęcia należy przyjść zdrowym. Jeśli prowadzący
zajęcia opiekun zauważy niepokojące objawy, odizoluje lub
wyprosi daną osobę – zastrzega Małgorzata Iwańska, rzecznik Stowarzyszenia Topory.

Harmonogram zajęć:

W ramach pomocy osobom starszym działa Wojewódzki Telefon

starsze,

Co roku w naszych maratonach bierze udział kilkudziesięciu pływaków w różnym wieku. Wielu z nich
chętnie wraca do naszego miasta, aby ponownie zmierzyć się z innymi podczas kolejnej odsłony imprezy.
– Również w tym roku pragniemy zaprosić mieszkańców
Rawy Mazowieckiej, powiatu rawskiego, ale nie tylko – wydarzenie skierowane jest bowiem do wszystkich amatorów
pływania – mówi Sebastian Zbiros, prezes WOPR w Rawie
Mazowieckiej. – Startujemy o godzinie 12.00, jak zawsze
przy przystani rawskiego zalewu.

Popołudnie z MDK-iem

Telefon wsparcia dla seniorów

Osoby

W najbliższą sobotę (24.07) nad rawski zalew znów przyjadą amatorzy pływania. Zmierzą się w XXVII Maratonie
Pływackim im. Pawła Pioruna i pamięci Marcina Kaźmierskiego.

przyznajemy rawskiemu
chórowi seniorów, który
umilił niedzielne (18.07)
popołudnie publiczności zebranej w miejskim
parku

należy się kierowcom,
którzy „zapominają”, że
rozmowa przez telefon
podczas jazdy może zakończyć się 200-złotowym mandatem

22.07 14:00-19:00 Liga Gier Planszowych
23.07 12:00-17:00 Topogranie: Gry i zabawy dla najmłodszych
24.07 12:00-17:00 Dzień Tolkienowski
25.07 15:00:20:00 Sesja w: Mausritter
27.07 16:00:20:00 Brydż dla początkujących
28.07 14:00-19:00 Sesja Zew Cthulhu VII edycja
29.07 14:00-19:00 Liga Gier Planszowych
30.07 12:00-17:00 Zajęcia plastyczne
31.07 12:00-17:00 Dzień dla fanów Wiedźmina
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Większy deszcz paraliżuje miasto

Pora zainwestować w sieć,
zanim dojdzie do tragedii
Nie śpi w nocy, gdy tylko bardziej powieje lub zagrzmi. Przerwa w dostawie prądu
oznacza, że życie jej syna podłączonego do respiratora, jest zagrożone. Zasilanie awaryjne w szpitalu trzeba włączać średnio raz na dwa miesiące. Sieć energetyczna w mieście jest w coraz gorszym stanie, dociążana przez ostatnie pół wieku nie daje gwarancji
nieprzerwanych dostaw prądu.
Joanna Kielak, Włodzimierz Szczepański
Po ostatniej nawałnicy
(9.07) przed blok, w którym
mieszka pani Grażyna znów
przyjechali strażacy. Przywieźli agregat.
– Musiałam prosić o pomoc
, bo na osiedlu nie było prądu,
a mój syn jest podłączony do
respiratora – mówi. – Agregat
pracował przez kilka godzin.
Później jednak światło znów
zaczęło „migać”. Strażacy znów
przyjechali, zostawili agregat
do rana, bo akurat nikt inny
w mieście go nie potrzebował.
Respirator bez podłączenia
do prądu wytrzyma 3, do 4 godzin. Gorzej ze ssakiem, który
jest potrzebny Kamilowi. Ssak
bez zasilania przestaje działać
po krótkim czasie.
– Gdy są burze nie śpię.
Boję się, że znów będzie jakaś
awaria – przyznaje rawianka.
– Wydaje mi się, że na naszym
osiedlu prądu nie ma częściej
niż w innych rejonach miasta.
W tym roku strażacy już
trzy razy wyjeżdżali do rawian,
którzy potrzebowali pomocy
właśnie w zapewnieniu energii do aparatury podtrzymującej życie.
– Gdy jest większa awaria
w mieście mamy zawsze przynajmniej jeden taki wyjazd –
przyznaje Konrad Krupa, oficer
prasowy Komendy Powiatowej
PSP w Rawie Mazowieckiej. –
Aparatura podtrzymująca życie z reguły jest bardzo czuła.
Można ją podłączyć jedynie do
agregatu, który ma stabilizację
napięcia. Inaczej można uszkodzić np. respirator.
Po nawałnicy, jaka przeszła przez powiat rawski dwa
tygodnie temu przynajmniej
przez kilka godzin prądu nie
mieli m.in. mieszkańcy os.
9. Maja, ul. Tomaszowskiej,
osiedla pisarzy, ul. Solidarności i Przemysłowej. Burza
przeszła przez teren działania
PGE Dystrybucja Oddział Łódź
i uszkodziła infrastrukturę
energetyczną.

W

kulminacyjnym momencie bez dostaw
energii elektrycznej pozostawało ok. 130 tys.
odbiorców,
również z Rawy Mazowieckiej. Tu nieplanowane wyłączenia dotknęły ok. 11 tys. odbiorców z gminy Rawa
Mazowiecka i
sąsiadujących.
Alina Chwiejczak
z PGE Dystrybucja Oddział Łódź
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pojawił się chiński inwestor
zainteresowany uruchomieniem produkcji światłowodów
na terenach inwestycyjnych
za trasą S8 (w halach po Kingspanie). Okazuje się, że trzeba dość szybko wybudować
dla miasta drugi GPZ.

O
PGE przyznaje, że w związku z ogromnym zakresem
wyrządzonych w sieci energetycznej szkód, został powołany lokalny sztab kryzysowy,
nadzorujący ich usuwanie.
W terenie pracowały wszystkie brygady techniczne, aby
jak najszybciej przywrócić
dostawy energii elektrycznej
do odbiorców.
Tym razem awaryjnego zasilanie nie trzeba było uruchamiać w rawskim szpitalu św.
Ducha. Jednak przez problemy z siecią energetyczną agregat w lecznicy musi pracować
średnio raz na dwa miesiące.
– To dla nas duże utrudnienie, zwłaszcza, że agregat
w szpitalu nie włącza się automatycznie – mówi Małgorzata Leszczyńska, dyrektor
szpitala św. Ducha w Rawie
Mazowieckiej. – Całą dobę
musi dyżurować pracownik,
który w razie potrzeby ręcznie
załączy agregat. Do tego stale musimy uzupełniać zapas
paliwa. Musimy mieć zapasa
oleju na wypadek awarii, żeby
można było normalnie funkcjonować. To są duże koszty.
Włączenie zasilania awaryjnego w szpitalu trwa około
5 minut.
Gdy w ubiegłym roku doszło do awarii sieci, prądu
nie było w całym mieście. Nie
wiało, nie było ulewy. Na linie energetyczne nie spadły
gałęzie.
– Problem jest z siecią,
która jest przestarzała –
przekonuje Dariusz Klimczak, poseł PSL. – Kluczowy
dla mnie jest brak modernizacji linii energetycznych, nie
ma nowych GPZ (głównych
punktów zasilania). Brakuje też właściwej eksploatacji
sieci i dbałości o przestrzeń
wokół linii przesyłowych
– diagnoza posła to dane,
którymi dysponują wszyscy:
samorządowcy, energetycy,
rządzący.
Parlamentarzysta w ubiegłym roku pytał o infrastruk-

turę elektroenergetyczną
ministerstwo aktywów państwowych. Chciał wiedzieć,
ile spółki energetyczne wydały w ostatnich latach na inwestycje związane z budową,
rozbudową i modernizacją
sieci elektroenergetycznej.
W odpowiedzi przeczytał,
że „dane operatorów systemu dystrybucyjnego, w tym
nakłady na inwestycje na
budowę i modernizację infrastruktury elektroenergetycznej za ubiegłe lata zawarte są
w sprawozdaniach okresowych podmiotów”. Językiem
młodzieżowym, odpowiedź
należałoby potraktować jak
pokazanie środkowego palca
lub posłanie człowieka „na
drzewo”.
– Wyszło na to, że sam
powinienem sobie poszukać
danych w lokalnych PGE –
mówi Dariusz Klimczak. –
A jest tak, że pieniądze na
modernizację sieci, na przyłącza, inwestycje mocno się
skurczyły.
Tymczasem PGE Dystrybucja Oddział Łódź na nasze
pytania odpowiada:
„Obszar Rawy Mazowieckiej znajduje się w planach
inwestycyjnych naszej spółki
na najbliższe lata. Inwestycja
ma objąć wymianę linii napowietrznych średniego napięcia, wychodzących z Głównego Punktu Zasilającego
Rawa Mazowiecka i główne
ciągi napowietrzne linii średniego napięcia przebiegające
przez miasto, na linie kablowe, znacznie mniej wrażliwe
na warunki atmosferyczne.
Obecnie w centrum Rawy Mazowieckiej wykonywana jest
– we współpracy z miastem
– modernizacja (kablowanie)
linii SN i nn w obrębie trzech
stacji transformatorowych
wraz z rewitalizacją rynku.”
Pozostaje kwestia stale
wzrastającego zapotrzebowania na moc.
Urzędnicy ratusza zaczęli
pracować nad tematem, gdy

becnie okazuje
się, że potrzeby
przedsiębiorców
na terenie Rawy Mazowieckiej wychodzą poza
możliwości infrastruktury i poza moc zainstalowaną na GPZ przy ul.
Skierniewickiej.
Piotr Irla,
burmistrz Rawy Mazowieckiej

W sprawie zapotrzebowania w prąd nowych inwestorów burmistrz i poseł interweniowali w PGE w Lublinie
– wykłada starania samorządu o poprawę infrastruktury
burmistrz Irla. Dodaje: – Prowadziliśmy rozmowy w PGE.
Wynikało z nich, że jeśli będzie zapotrzebowanie na moc
na poziomie 20 MW, to spółka może przymierzy się do
budowy nowego GPZ. Zbieramy w tej chwili informacje
od przedsiębiorców z terenu
miasta, a także potencjalnych
inwestorów. Te 20 MW zapotrzebowania jest do osiągnięcia. Jestem zdeterminowany,
żeby tereny inwestycyjne zasilić w energię. Może będzie
potrzeba zaangażowania
samorządu lub którejś ze
spółek, gdyby się okazało, że
termin inwestycji PGE byłby
zbyt odległy.
Wniosek, wszyscy wiedzą,
że jest źle, ale jasnym jest,
że tak długo, jak nie dojdzie
do tragedii, rawski lockdown
będzie rzeczywistością. Polski
system elektroenergetyczny
funkcjonuje na granicy swoich możliwości, i opisał niedawną awarię w największej
elektrowni węglowej, nieodległym w końcu – Bełchatowie,
gdzie systemy wyłączyły 10
z 11 bloków.


Sprawdź pieprzyk po urlopie
Bezpłatne badania internistyczne, dermatologiczne, onkologiczne dla
pacjentów, szkolenia dla
pracowników medycznych, salonów masażu,
salonów kosmetycznych,
rehabilitantów oraz
warsztaty edukacyjne dla
wszystkich – to najważniejsze elementy programu profilaktyki czerniaka. Z programu realizowanego przez rawski
szpital mogą skorzystać
mieszkańcy Łódzkiego.
Program szpitala ma dwa
cele. Pierwszy – dla wszystkich – to bezpłatne badania
skóry pod kątem ryzyka
czerniaka. Wszyscy pacjenci
przejdą przez badania lekarza internisty, który sprawdzi niepokojące zmiany skórne i ewentualnie skieruje do
dalszej diagnostyki specjalistycznej – onkologicznej
czy dermatologicznej. Jeśli
zajdzie taka konieczność,
w ramach programu przewidziano również konsultacje
dermatologiczne wraz z badaniem dermatoskopowym.
Będzie to konsultacja u lekarza onkologa, który dokładnie oceni zmiany skórne
i zdecyduje o dalszym postępowaniu.
W ramach programu szpital ma też ofertę dla kadr
medycznych, pracowników
branży beauty (kosmetyka,
masaże) i rehabilitantów
– dla nich zorganizowane

zostaną szkolenia z zakresu obsługi dermatoskopów
oraz profilaktyki występowania nowotworów skóry,
czyli m.in. rozpoznawanie źle
rokujących zmian skórnych.
– Chcemy, aby program
nie tylko pozwalał ludziom za
darmo i bezboleśnie sprawdzić niepokojące zmiany na
skórze, ale również, by w jego
ramach przeszkolić te osoby,
które w codziennej pracy zajmują się pielęgnacją klientów, a wiec mogą zauważyć
te zmiany i przestrzec na
czas – mówi Małgorzata
Leszczyńska, dyrektor Szpitala im. św. Ducha w Rawie.
Szpital planuje również
inne działania profilaktyczne w ramach programu.
Będą to warsztaty edukacyjne – prowadzone przy okazji
różnych wydarzeń kulturalnych. Obejmą m.in. naukę
samokontroli zmian skóry,
edukację dotyczącą zagrożeń
wynikających z nadmiernej
ekspozycji skóry na słońce
czy korzystania z ryzykownych dla skóry zabiegów.
W badaniach, które rozpoczną się we wrześniu,
może wziąć udział 850
mieszkańców województwa
łódzkiego w wieku od 18
do 64 lat. Zainteresowani
proszeni są o kontakt z biurem projektów szpitala. tel.
729 059 508 e-mail: projekty@szpitalrawa.pl , ue@szpitalrawa.pl. Udział w programie jest bezpłatny.
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Hipotetyczna emerytura w ZUS
ZUS zakończył udostępnianie informacji o stanie
konta ubezpieczonego
(IOSKU). Podobnie jak
w ubiegłym roku stan konta
można sprawdzić wyłącznie na swoim profilu na
Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS).
Informację na PUE, ZUS
udostępnił po przeprowadzonej w czerwcu rocznej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i kapitału
początkowego oraz środków
zapisanych na subkoncie.
– Aby znaleźć informację
o stanie swojego konta na
PUE wystarczy wejść w „Panel ubezpieczonego”, wybrać
zakładkę „Informacje o stanie
konta”, a następnie „Informacja za 2020 r.” – wyjaśnia
Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa
ZUS województwa łódzkiego.
Tegoroczna Informacja
o Stanie Konta Ubezpieczo-

nego w ZUS (IOSKU) odwzorowuje stan naszych środków zapisanych zarówno na
koncie jak i subkoncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych według stanu na 31
grudnia 2020 roku.
Ubezpieczeni, którzy
w 2020 r. ukończyli 35 lat,
w IOSKU znajdą również symulację hipotetycznej emerytury obliczoną z samego
tylko konta ubezpieczonego oraz z konta i subkonta
w ZUS (zakładka „Hipotetyczna emerytura”). W każdym wariancie Zakład stosuje dwie symulacje wyliczeń. Jedna uwzględnia
naszą dalszą pracę, aż do
ukończenia wieku emerytalnego przy wpływie składek w uśrednionej wysokości z dotychczasowych lat
pracy, a drugi przyjmuje,
że kończymy już aktywność
zawodową i więcej nie składkujemy.
jk
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Odzież artystyczna Marii
przełamuje sieciówkowy dyktat
Fot. Michał Kowalczyk

Kurtki, bluzki Marii Stolarek wpisują się w trend, po który sięgają nawet celebryci.
Przerabia ubrania za pomocą farb. Odzież ozdobiona motywami z popularnych
seriali dla młodzieży, czy też okładkami płyt to nie tylko wyraz artystycznego
indywidualizmu, ale też ekologizmu. Stara odzież odzyskuje drugą młodość,
a potem żal jest ją wyrzucić.
Włodzimierz Szczepański
Agnieszka Woźniak-Starak, którą często opisuje
Pudelek, pochwaliła się ze
skorzystania z usług malarza. Pomalował jej akrylem… kurtkę.
– Bolesław Chromry dał
drugie życie mojej starej ramonesce. Kurtka w końcu
poczuła wiosnę – pochwaliła
się zdjęciami.
Artysta o tym pseudonimie
jest absolwentem Wydziału
Grafiki na Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie, jeden
z ciekawszych i pracowitszych. Odzież Marii Stolarek,
uczennicy Technikum Ekonomicznego w Białej Rawskiej nie nawiązuje do jego
prac. Wybrała własną drogę.
– Inspiruję się Pinteresem
(serwisem społecznościom),
serialami z Netflixa, chociażby „Lucyfer” i „Dark”. Fajne

są też okładki płyt. Nie mogła się oprzeć, aby nie podzielić się jednym z ulubionych wokalistów, Ralphem
Kamińskim. Czasem sięgam
po kreskówki. Łatwiej namalować postać z kreskówki
niż realną osobę. Koleżance na kurtce namalowałam
Pikachu – mówi.
Pierwszy sezon „Dark”
cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród młodych.
Zacięcie do rękodzieła Maria
przejawia od lat.

Popularnością wśród
znajomych cieszyły się
jej ręcznie robione kartki na różne okazje.
Zachęcała ją starsza siostra. To ona była pierwszą,
która chciała zindywidualizować swoją odzież.

– Pierwszą kurtkę przerobiłam dla siostry, potem poprosiły cioteczne, aż
w końcu znajome – mówi
Maria i dodaje: – Obecnie
większość osób ubiera się
w sieciówkach. Te ubrania
są jednakowe. Przez malowanie i przerabianie nadajemy im indywidualnych cech.
Nikt nie będzie miał podobnego ubrania. Ten trend jest
coraz popularniejszy.
Tego typu zjawisko zostało nawet fachowo nazwane.
Artystyczne odświeżenie
garderoby to tzw. upcycling.
Nie przypadkiem nazwa kojarzy się z już powszechnie
używanym w polszczyźnie
– recyklingiem. Przerabianie odzieży to też działanie
ekologiczne. Co ciekawe
przetworzony odpad napiera
wyższej wartości.

– Z pewnością to działanie ekologiczne. Ja maluję na starych, jeansowych
kurtkach od koleżanek, czy
z lumpeksu. Jeans jest też
bezpieczny. Moda na niego
nie przemija – dodaje.
Jest także drugie określenie, popularniejsze – custom. Określenie pochodzi
z języka angielskiego i oznacza, przerabianie pod siebie,
na swoje zamówienie.
Do pomalowania kurtki
korzysta z farb akrylowych,
czy też markerów. A potem
kilka godzin pracy.
– Nie jest to tanie, ale warto. Rzeczy nabierają nowego
przekazu. Chciałabym nauczyć się jeszcze haftu. Też
wychodzą piękne rzeczy. Teraz brakuje czasu, jestem na
stażu, a potem przygotowania
do matury – komentuje. 

Maria Stolarek w przerobionej bluzce z ulubionym artystą
Ralphem Kamińskim.

Fot. Włodzimierz Szczepański

Kawałek natury wyłącznie dla siebie
– Pochodzimy ze wsi
i potrzeba posiadania ziemi
w nas po prostu tkwiła –
pani Karolina wyjaśnia powód nabycia działki.
Wyrywa chwasty, które
po ostatnich deszczach wyrosły wśród rzędów kwiatów.
Tłumaczy, że nie ma czasu,
aby bardziej zadbać o rośliny. Przyjeżdżają główne
w weekendy. Małżeństwo
nabyło działkę przed dwoma
laty. Stara się zagospodarować grunt.
– I tu pojawiły się koszty,
bo trzeba kupić kosę albo
szpadel – opowiada pan
Piotr.
Za garażem zrobili warzywnik, a przed nim kwiaty.
Wśród nich rabarbar, który
po ostatnich deszczach dostał żółtych liści. Z małżeństwem przyjeżdżają córki.
Czekają, aż upieką się kiełbaski na kopcącym obok grillu.
– Lubię przyjeżdżać na
działkę. Jeżdżę rowerkiem
– zapewnia 6-letnia Katarzyna, odpycha się i szybko
pomyka po uliczce.
W następnej alejce pracuje pan Jacek. Wykasza
zielsko.
– Działkę mam od pięciu
lat. Tutaj po prostu odpoczywa głowa. Dlatego przyjeżdżam – tłumaczy.
Na działce chwasty zarosły warzywne inspekty.

Fot. Włodzimierz Szczepański

Rodzinne Ogrody Działkowe to nie relikt przeszłości. Zainteresowanie nimi po pandemii wzrosło. Przestały jednak być
dostarczycielem warzyw na domowe stoły. Sprawdziliśmy, czy rawianie odpoczywają na popularnym ROD-osie.

W Rawie Mazowieckiej, ale jakby trochę na wsi. Kawałek natury dla siebie
– Nie warto sadzić, póki
są takie deszcze. A dodatkowo tutaj jest bardzo mokro.
Przed dwoma laty nas zalało.
Wylała Rawka – opowiada.
Na działce obok jest nawet
staw. Właściciel zamiast warzyw hoduje ryby.
– I teraz niedawno jeden
człowiek przyszedł i, że on
też by chciał staw. Mógł
wziąć, gdy było to bajoro.
Chodziłem po pas w błocie,
aby oczyścić. Umocniłem
brzegi. Uwielbiam wędkować, ale nigdy nie miałem na
to czasu. Dlatego mam staw,

w którym hoduje różne gatunki ryb – opowiada.
Krzysztof jest jednym ze
starszych użytkowników
działek.

T

utaj doskonale
widać zmiany, jakie zachodzą na
działkach. Tam, gdzie
rosną warzywa, to mieszają starsze osoby.
Młodzi wolą trawę, placyk dla dzieci. Wpadają
w weekendy i dobrze.

– O, jak ślicznie. Uwielbiam stokrotki wśród trawy
– pani Janina zachwyca się
widokiem.
Na ROD od końca lat
80-tych, gdy na pola przy
ul. Skierniewickiej przeniesiono ogrody z terenów
przejętych pod budowę obwodnicy. Bywały lata, że nie
zaglądała na swoją działkę.
Okazuje się, że działkowcy
podkradali jej ziemię. Nawet pryzma obornika była
atrakcyjna. W zamian dostawała śmieci. Pokazuje
na kępy trzciny.

– Tutaj działki dostali inwalidzi z „Rawianki”. Na początku pracowali z zapałem,
jak wielu, ale z czasem pustoszały kolejne kwatery. Zarastają z powodu nieszczęsnego gruntu. Co niektórzy
podnoszą poziom gruntu –
opowiada.
Razem z sąsiadem wykopała niewielki dół, aby
sprawdzić dlaczego w tym
miejscu tworzy się kałuża.
Tymczasem najbliżej rzeki,
na przekór opiniom, roz-

kwita ogród. Jego właściciel
nie przejmuje się gruntem.
Ozdobne krzewy bujnie się
rozrosły. Skutecznie zasłaniają niewielki domek.
Starszy mężczyzna leży na
hamaku.
– Zainteresowanie działkami jest ogromne. Zwłaszcza, gdy w czasie pandemii
zostaliśmy wszyscy zostaliśmy zamknięci. Ciągle spotykałam się z pytaniami czy
są działki do kupienia – opowiada pani Janina.
wsz

Długa historia za nimi
Rodzinny ogród działkowy (ROD) – pierwsze w Polsce ogrody działkowe
(ROD „Kąpiele Słoneczne”) założone zostały w Grudziądzu przez doktora Jana Jalkowskiego w 1897 r. Obecne powstały z przekształcenia pracowniczych ogrodów działkowych. W myśl ustawy z 13 grudnia 2013 r.
ROD to wydzielony obszar składający się z działek i terenu ogólnego,
służące do wspólnego korzystania przez działkowców. Jest zarządzany
przez stowarzyszenie ogrodowe. Członkostwo w stowarzyszeniu nie jest
warunkiem zawarcia umowy dzierżawy działki.

Podyskutują
o finansach
szpitala
W najbliższy piątek (23.07)
radni zdecydują o kolejnych
zmianach w budżecie
powiatu.
O godz. 12.00 w sali konferencyjnej starostwa (pl.
Wolności 1) odbędzie się sesja rady powiatu rawskiego.
W porządku obrad oprócz
zmian w budżecie znalazły się
też poprawki w wieloletniej
prognozie finansowej powiatu
na lata 2021-2035.
Radni będą też dyskutować
nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Rawie
Mazowieckiej za 2020 rok.
Ocenią również sytuację ekonomiczno-finansową szpitala
i przyszpitalnej przychodni.
W planach jest głosowanie
nad zmianą uchwały w sprawie
organizacji wspólnej obsługi
jednostek organizacyjnych,
dla których organem prowadzącym jest powiat rawski.
W porządku obrad znalazło się również sprawozdanie
z realizacji rocznego programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi.
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Wirtualny spacer
„Rawa Mazowiecka – śladami wielokulturowości”
– to bezpłatna aplikacja na
urządzenia mobilne będąca
wirtualnym przewodnikiem
po Rawie Mazowieckiej.
Aplikacja przypomina
o wielokulturowej przeszłości
miasta, a także ułatwia zwiedzanie turystom, którzy chcą
zapoznać się z dziejami miasta i odbyć spacer szlakiem
miejscowych zabytków.
Aplikacja jest efektem
i podsumowaniem projektu
„4 kultury – odNOWA pamięci” zrealizowanego w 2020 r.
przez fundację Monumentum
Iudaicum Lodzense oraz Muzeum Ziemi Rawskiej.
jk

Nie tylko
rehabilitacja
Usługi rehabilitacyjne
połączone z opieką
nad chorym – Fundacji
„Obudźmy nadzieję” tak
chce pomóc mieszkańcom
powiatu rawskiego.
Program jest skierowany do mieszkańców powiatu
rawskiego. Głównie do osób,
które niedawno zostały czasowo unieruchomione z powodu
wypadku, udaru czy operacji.
To propozycja dla pacjentów,
którzy pilnie wymagają rehabilitacji, a przy tym też opieki.
Usługa jest płatna. Zainteresowani udziałem w pilotażowym projekcie będą musieli
dopłacić 20 złotych do godziny
zajęć rehabilitacyjnych i 5 złotych do godziny opieki.
Nabór jest otwarty. Więcej
informacji o projekcie można
uzyskać w Fundacji (tel. 46
814 64 34).
jk

MIASTO

75 tys. złotych
do podziału
Joanna Kielak
Na realizację projektów
zgłoszonych przez mieszkańców do budżetu obywatelskiego w kasie powiatu
zaplanowano 75 tys. złotych.
Łączne szacunkowe koszty
realizacji wszystkich wniosków, jakie wpłynęły do starostwa to ponad 140 tys. złotych. Prawie wszyscy, którzy
zdecydowali się na przelanie
swoich pomysłów na papier
oszacowali, że ich projekty
warte około 10 tys. złotych.
To maksymalna kwota, jaką
zgodnie z regulaminem można przeznaczyć na realizację
jednego wniosku.
Mieszkańcy powiatu rawskiego mieli czas do końca
czerwca na przelanie na
papier swoich pomysłów.
W wyznaczonym terminie
wpłynęło 15 wniosków.
– Komisja do spraw budżetu obywatelskiego dokonała weryfikacji zgłoszonych
zadań, co do ich zgodności
z prawem, wykonalności
technicznej i spełnienia wymagań formalnych – wylicza
Patrycja Wróblewska ze starostwa powiatowego w Rawie
Mazowieckiej. Ostateczna lista propozycji zadań zostanie
przyjęta przez zarząd powiatu
rawskiego w formie uchwały w terminie wynikającym
z harmonogramu konsultacji.
Wszystkie wnioski przeszły ocenę formalną. Komisja sprawdzała m.in. czy
na listach poparcia danego
projektu znajdują się podpisy co najmniej 30 mieszkańców powiatu rawskiego.
Większość złożonych
wniosków dotyczy zakupów.
Wśród projektów są tylko
dwa, których celem jest or-

ganizacja szkoleń i spotkań
autorskich.
WOPR-owcy chcieliby
zorganizować cykl czterech
szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dla mieszkańców powiatu. Ratownikom
chodzi przede wszystkim
o zwiększenie świadomości
i wiedzy rawian na temat zasad ratowania innych. Szkolenia wyceniono na 9990 zł.
Na 8 tys. złotych autorzy
wniosku „Zatrzymać czas”
oszacowali natomiast organizację minimum trzech spotkań autorskich z najlepszymi reportażystami w kraju.
Wśród projektów znajdziemy też oryginalny wniosek „Mały Widzewiak” (10
tys. zł). Wbrew pozorom jego
autorowi nie chodzi o szkolenie, czy spotkanie z piłkarzami klubu.

Jeśli pomysł chwyci noworodki, które urodzą
się w rawskim szpitalu
otrzymają wyprawki
z herbami klubu RTS
Widzew i powiatu rawskiego.
Tak, jak w pierwszym powiatowym BO, także w tegorocznym co trzeci włożony
wniosek dotyczy zakupów do
rawskiego szpitala św. Ducha.
W projektach znalazł się
zakup aparatów do krioterapii (10 tys. zł) oraz ultradźwięków i laseroterapii (10 tys.
zł), aparatu – przenośna fala
uderzeniowa (10 tys. zł).
Inne „szpitalne” pomysły
to zakup maszyny do czyszczenia podłóg, która zdaniem autora wniosku jest
niezbędna do utrzymania
właściwego poziomu epide-

miczno-sanitarnego (10 tys.
zł). Na liście jest też zakup
wózka transportowego na
blok operacyjny.
Pozostałe pomysły zgłoszone do powiatowego budżetu
obywatelskiego to: nowe ławki w szkolnym parku przy
ZS-CEZiU (10 tys. zł), zakup
przyczepki ze stelażem do
przewozu rowerów (5,1 tys.
zł), zakup siedzisk stadionowych dla kibiców na boisko w Paprotni (9,9 tys. zł),
szachy pod chmurką w ZSP
w Białej Rawskiej (10 tys. zł),
mobilna sauna nad zalewem
Tatar dla morsów (9,5 tys.
zł) oraz zakup sprzętu multimedialnego do powiatowej
biblioteki (10 tys. zł).
Głosowanie w powiatowym BO rozpocznie się najprawdopodobniej w ostatnich dniach sierpnia.


Kamery mają wystraszyć wandali
Już nie tylko w miejskim
parku, ale też na nowym
odcinku ścieżki rowerowej
będzie monitoring.
Ponad 92 tys. złotych
urzędnicy ratusza zainwestowali w „ochronę” infrastruktury rekreacyjnej wybudowanej
wzdłuż nowego odcinka ścieżki rowerowej (łączącej osiedle
Zamkowa Wola z miejskim
parkiem i zalewem).
– Na montaż kamer przy
ścieżce rowerowej zdecydowaliśmy się przez wandali – mówi
burmistrz Piotr Irla. – Już kilka razy ktoś uszkodził tam
lampy. Jeszcze zanim odcinek
został formalnie oddany do
użytku już notowaliśmy tam
akty wandalizmu.

5

Grupa wsparcia
„Nie jesteś sam”

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, szachy pod chmurką, aparat do krioterapii
dla szpitala św. Ducha – to tylko niektóre pomysły zgłoszone do powiatowego
budżetu obywatelskiego. Pieniędzy wystarczy na realizację maksymalnie ośmiu
z piętnastu złożonych wniosków.

fot. Joanna Kielak
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Przy ścieżce zamontowano
sześć kamer. Ich lokalizacja
nie jest przypadkowa – kamery „pilnują” stacji naprawy
rowerów, nowej altanki, czy
siłowni zewnętrznej.
Monitoring jeszcze nie
działa. Obecnie trwają prace związane z konfiguracją
urządzeń. Obsługą systemu
zajmą się strażnicy. Tak, jak
obecnie zajmują się obsługą
monitoringu w miejskim parku. Obraz jest rejestrowany
całą dobę. Gdyby doszło do
aktów wandalizmu, czy zakłócenia porządku wystarczy przejrzeć nagrania, które
mogą później posłużyć policji
jako materiał do prowadzenia czynności.
jk

– Żałoba to żałoba, niezależnie od tego, kogo bliskiego straciliśmy i jak
dawno to było – przekonuje
Anna Seliga, prezes Stowarzyszenia „Nowe życie
w Rawie”. Właśnie dla tych,
którzy potrzebują wsparcia
po stracie bliskich działa
grupa samopomocowa.
Głównym celem grupy jest
zrozumienie, otwartość, pomoc
w trudnym chwilach. Źródłem
wsparcia są przede wszystkim
inni uczestnicy, którzy mają za
sobą podobne doświadczenia.
– Mogą w bezpiecznej przestrzeni, w obecności psychologa, dzielić się swoimi przeżyciami, uczuciami i dawać sobie
nawzajem poczucie, że wiele
problemów jest uniwersalnych,
można je pokonać i przetrwać –
przekonuje Anna Seliga.
Osoby w grupie są na różnych etapach żałoby, po różnych przeżyciach.
– To pozwala na zyskanie
perspektywy czasowej i uzyskanie informacji zwrotnych od
innych uczestników na temat
tego, co już za nimi oraz w jaki
sposób można pomóc, aby żyć
dalej – mówi prezes Stowarzyszenia.
Spotkania grupy odbywają się w piątki o godz. 17.00
w siedzibie Stowarzyszenia (ul.
Kościuszki 5). Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc
na nr tel. 691 113 002 lub pisząc na adres: nie.jestes.sam.
rawa@gmail.com.
jk

Autokary
do kontroli
Mundurowi kontrolują
autobusy wiozące uczniów
na letni wypoczynek.
Biuro Ruchu Drogowego KGP przygotowało wykaz
miejsc prowadzenia kontroli
autobusów oraz kierowców
autobusów przewożących
dzieci i młodzież na wypoczynek. Wykaz ten zawiera zestawienie punktów z terenu kraju
wraz z numerami telefonów
kontaktowych.
Podczas kontroli sprawdzany jest przede wszystkim stan
techniczny autobusu i jego
wyposażenie, uprawnienia
kierującego oraz stan trzeźwości.
Dobrym rozwiązaniem jest
poinformowanie policjantów
o planowanym wyjeździe z kilkudniowym wyprzedzeniem.
Dzięki temu można uniknąć
dłuższego oczekiwania na
przyjazd patrolu.
W Rawie Mazowieckiej autokary są kontrolowane na
parkingu przed komendą policji. W wykazie znalazły się dwa
numery telefonów do kontaktu z mundurowymi: 660 728
103 oraz 606 810 962.
Na stronie https://bezpiecznyautobus.gov.pl można
sprawdzić podstawowe informacje na temat autobusu:
dane o badaniu technicznym,
dane techniczne, informacje
o polisie OC.
jk

6 MIASTO
Modowo wyzwolone
rawianki wyjdą
na scenę z przekazem

Fot. Archiwum
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– Rawianki to fajne kobiety, często wyjeżdżamy i inspirujemy się
światem, ale gdy tu wracamy, nie chcemy się wyróżniać. Ale ja to
zmienię! – mówi stylistka, Katarzyna Kitlińska. To nie są puste słowa.
Pani Katarzyna jest radną miejską Rawy i rozpoczęła przygotowania
pokazu mody na 700-lecie miasta. Modelkami będą, mieszkanki
miasta, i jak zapowiada reżyserka przedsięwzięcia – to nie będzie tylko prezentacja ładnych ciuchów.
Włodzimierz Szczepański
– Oczywiście, że mam pomysł na pokaz, inaczej nie
podjęłabym się jego organizacji. Zależy mi na tym, aby
niósł przesłanie, że każda
kobieta bez względu na wiek,
rozmiar, zasobność portfela
może być piękna. Poprzedni
pokaz był pod hasłem „Moda
nie zna wieku”, teraz chcę
skupić się na rozmiarze, że
rozmiar to tylko liczba, że
można fajnie wyglądać w każdym rozmiarze – opowiada Katarzyna Kitlińska.
Podkreśla, że kanony piękna zmieniały się na przestrzeni lat. Kiedyś symbolem piękności była Marilyn Monroe
rozmiar 42-44, a jeszcze niedawno głównie promowano
rozmiary 34-36.
– Więc co jest pięknem?
Każdemu może podobać się co
innego, najważniejsze to za-

akceptować siebie, pokochać
swoje ciało. Podczas pokazu
będę chciała, żeby wybrzmiały
właśnie takie przesłania dotyczące ciałopozytywności. Nie
wiem jeszcze w jakiej formie,
być może przeprowadzimy jakąś rozmowę, może wypowiedzą się „modelki”? A może po
prostu wyjdziemy z hasłami
na ustach – zastanawia się
głośno.
To nie jedyne przesłanie pokazu. Dodaje, że chce, aby pokaz był również promocją rawskich sklepów odzieżowych.
– Jak to mówią „cudze
chwalicie, a swego nie znacie”.
Tymczasem w Rawie naprawdę można znaleźć fajne, modowe ubrania w naszych małych sklepikach odzieżowych.
Niebawem na stronie naszego
wydarzenia będziemy publikować sklepy, które udostępnią

nam swoje produkty – mówi.
Modelkami na pokazie będą
rawianki. Niektóre z nich wystąpią po raz drugi. Pierwszy
był podczas finału WOŚP.
– Część z pań to wspaniałe
kobietki z Rawskiego Stowarzyszenia Amazonek, mamy
kilka uczennic rawskich
szkół średnich oraz grupa zaprzyjaźnionych pań. Ogólnie
nie miałam problemu ze znalezieniem chętnych, co bardzo mnie cieszy, bo to oznacza, że rawianki są otwarte
i nie boją się wyzwań. To
również sygnał dla mnie, że
poprzedni pokaz się podobał
i dziewczyny były zadowolone
ze współpracy ze mną – komentuje.
Pokaz mody to też prezentacja psychologicznej zmiany
kobiety, np. wcześniej uczestniczki miały kłopot z wyjściem

Katarzyna Kitlińska (na zdjęciu w środku) przygotowuje z rawiankami pokaz mody.
na scenę. Teraz są odważniejsze.
– Myślę, dowodem na to jest
to, że praktycznie każda modelka z poprzedniego pokazu
jest również teraz. Mało tego!
Zgłosiły się ich koleżanki,
które mam nadzieję, właśnie
dostrzegły zmianę w swoich
znajomych i teraz są chętne
same spróbować. Natomiast
taką stricte przemianę psychologiczną obserwuję podczas swojej pracy takiej bezpośredniej z kobietą. Uwielbiam patrzeć jak kobieta sama
zaczyna dostrzegać to, że jest
atrakcyjna, jak ją to buduje
i dodaje pewności siebie. Ja
daję jej tylko narzędzia, podpowiadam, pokazuję jej zalety
– tłumaczy.
A jak było u niej? Kitlińska
przyznaje, że zawsze moda zawsze sprawiała jej radość.

P

rzyszedł czas w
moim życiu, kiedy
chciałam już zajmować się tylko, tym co
lubię i wtedy traﬁłam na
warsztaty stylizacji u
Dominiki Zaborowskiej.
Oczywiście tam skupiłam się głównie na sobie, ale zobaczyłam jak
można pomóc innym.
Zaczęła się szkolić się w
kierunku stylizacji a także
kolorystyki. Dodaje, że nadal
zajęcie to nie stało głównym
zawodem, ale profesjonalne
przygotowanie już zdobyła.
– Moją przygodę ze stylizacją zaczęłam głównie od
moich koleżanek i znajomych
i tak to jakoś poszło pocztą
pantoflową, że teraz same

się panie do mnie zgłaszają
– mówi.
Powody skorzystania z jej
porady są różne. Często zgłaszające chcą jednorazowej
porady, by zaprezentować się
podczas jakiejś imprezy rodzinnej. Jednak rzadko kończy się tylko na tym, bo ważne
jest, aby podobać się sobie na
co dzień.
– Bardzo często za takimi
poradami idzie przemiana
również w głowie i to cieszy
mnie najbardziej. Niestety,
kobiety polskie są bardzo
zakompleksione, mamy wiele barier, stereotypów, które
były nam wmawiane przez
wiele lat. Troszkę zaczyna się
już to zmieniać, ale w małych miasteczkach jak Rawa
postępuje to wolno. A to już
wyzwanie.
REKLAMA

– Potrzeba w społeczeństwie pomocy psychologów i psychiatrów jest
ogromna. Widzę to również w pracy z młodzieżą i
dziećmi – mówi Beata
Paczkowska, psycholog z
Rawy Mazowieckiej. Wakacje to doskonały czas,
aby rodzice zadbali o relację z dziećmi. Dostrzegli je,
nim będzie za późno.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia,
czyli ok. 630 tys., wymaga pomocy systemu lecznictwa psychiatrycznego i psychologicznego. Pod tym względem nie różnimy się od innych krajów, gdzie
ok. 10 proc. populacji dzieci i
młodzieży wymaga pomocy profesjonalistów. Niestety, różnimy
się po innym i to negatywnie…
– System lecznictwa psychiatrycznego dzieci i młodzieży wymaga zmian, bowiem nie
zapewnia kompleksowej oraz
powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej w tej dziedzinie
– czytamy w raporcie NIK z
ubiegłego roku.
Niestety, po tym przyszedł

Fot. Archiwum

Dzieci też mają depresje. Coraz częściej

czas pandemii i przymusowego odosobnienia.
– Coraz częściej dzieci mają
problem z depresją. Obserwuje, że czas pandemii odbił się
wyraźnie. Przykładowo dziecko
aktywne sportowo popadło w
apatię, bo nie miało stymulacji
ruchem. Natomiast dzieci, które długo przesiadywały przed
ekranem komputera czy telefonu teraz mają do czynienia z
nimi jeszcze więcej – mówi Beata Paczkowska, która jest psychologiem w Szkole Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej.
Szkolni specjaliści często „wyłapują” problem u dzieci. Współ-

Szkolni specjaliści, jak Beata
Paczkowska (na zdj.) często
„wyłapują” trudności emocjonalne czy wychowawcze
u dzieci. Aby im pomóc
współpracują z rodzicami.
pracują przy tym z rodzicami. Ci
powinni zdawać sobie sprawę,
jak negatywny wpływ mogą mieć
nadmierne korzystanie z multimediów. Nic nie zastąpi czasu
poświęconego na wspólną aktywność. Wakacje i urlop to okazja
do zadbania o relacje. Nim będzie za późno, zwłaszcza że o pomoc specjalistów nie jest łatwo.
– Sprawdzając możliwość
pomocy dla jednej z osób, zaskoczyła mnie informacja, że
w Polsce jest tylko 240 psychiatrów dziecięcych. W Rawie
bodajże jeden – komentuje.
Beata Paczkowska przez lata
obserwuje swoją branżę. Studia ukończyła w 2005 roku.
– Potrzeba w społeczeństwie
pomocy psychologów i psychiatrów jest ogromna. Wiele osób
namawia mnie także na otwarcie gabinetu terapeutycznego.
Zastanawiam się jeszcze nad
tym – podkreśla.
wsz

Jak wynika z danych Komendy Głównej Policji, wśród nastolatków samobójstwa są drugą co do częstości przyczyną zgonów. Tymczasem Polska jest w czołówce Europy pod względem liczby samobójstw. Liczba zamachów samobójczych wśród
małoletnich w wieku 7 - 18 lat rośnie z roku na rok: z 730 w 2017 r. do 772 w 2018 r., a w I półroczu 2019 r. wyniosła już 485.
W latach 2017 - 2019 (I półrocze) na łącznie 1987 zamachów samobójczych, 250 zakończyło się zgonem. W 585 przypadkach
przyczyną zamachów samobójczych była choroba psychiczna, a w 374 przypadkach zaburzenia psychicznych.
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PRAWO I BEZPRAWIE

Z uwagi na występujące w ostatnim czasie burze i wichury,
skutkujące w wielu przypadkach
uszkodzeniami budynków czy
podtopieniami, Rzecznik Finansowy przygotował w oparciu o
kierowane do niego pytania poradnik dla poszkodowanych. Poszkodowani chcą sprawdzić czy
działanie zakładu ubezpieczeń
w ich sprawie było zgodne z
prawem, pytają co mogą zrobić,
jeśli z jakiegoś powodu czują się
źle potraktowani.
Przede wszystkim pytania osób
ubezpieczonych dotyczą tego co
robić bezpośrednio po szkodzie.
Rzecznik radzi by w takim wypadku najpierw zabezpieczyć mienie
przed dalszym zniszczeniem - jeśli
np. wichura zerwała dach, to należy zabezpieczyć uszkodzenia,
żeby deszcz nie wyrządził większych szkód, w miarę możliwości
przenieść rzeczy do innej części
domu czy innego budynku. Warto
podkreślić, że ubezpieczony ma
prawo do żądania pokrycia kosztów związanych z takimi pracami
(koszty prac i materiałów). Koszty
te jednak trzeba udowodnić, stąd
kupując folię czy inne materiały
oraz płacąc komuś za usługę należy wziąć fakturę lub rachunek.
Co istotne, z przystąpieniem do
usuwania skutków zalania czy wichury i napraw nie trzeba czekać
do pojawienia się rzeczoznawcy
przysłanego przez ubezpieczyciela. Żeby mieć podstawy do
wystąpienia z roszczeniami do
ubezpieczyciela wystarczy zrobić
dokumentację zdjęciową i spisać
co zostało zniszczone. Im więcej
tych zdjęć zrobimy i im dokładniej

Joanna Chrostowska, radca prawny
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Jagiellońska 29 lok. 410
Skierniewice, tel. 573 180 209
kancelaria.chrostowska@gmail.com
joanna.chrostowska.oirpwarszawa.pl

będą one pokazywały zniszczenia
tym mniej potem podstaw do kwestionowania przez ubezpieczyciela
rozmiarów szkody.
Jeśli wysokość zaproponowanego przez ubezpieczyciela odszkodowania nie będzie satysfakcjonowała ubezpieczonego, to w pierwszej
kolejności należy poprosić zakład
ubezpieczeń o dokładny kosztorys
pokazujący jak odszkodowanie zostało wyliczone. Analiza kosztorysu
umożliwi weryfikację jakie elementy
zostały uwzględnione, a jakie nie,
oraz jak zostały wycenione zniszczone elementy. Podkreślić należy,
że zakład ubezpieczeń jest ustawowo zobowiązany do przekazania
ubezpieczonemu wszystkich interesujących go informacji związanych
z postępowaniem odszkodowawczym. Dysponując kosztorysem
można złożyć reklamację do zakładu ubezpieczeń.
Towarzystwo ubezpieczeniowe
powinno wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni od zgłoszenia
szkody. Tylko w wyjątkowych wypadkach, towarzystwo może przekroczyć ten 30 dniowy termin i musi
mieć ku temu podstawy. Może to
być np. problem z wyjaśnieniem
okoliczności zdarzenia lub określenia wysokości odszkodowania. W
każdym jednak wypadku w tym terminie poszkodowany powinien, po
pierwsze otrzymać tzw. bezsporną
kwotę odszkodowania, a pod drugie
otrzymać wyjaśnienia jakie okoliczności stanęły na przeszkodzie w
zakończeniu procesu likwidacji.
Jeśli nie zgadzamy się z wyceną
ubezpieczyciela należy składać reklamację do zakładu ubezpieczeń.
Rzecznik Finansowy radzi jednak,
by najpierw uważnie przeczytać pismo od ubezpieczyciela. Tu warto
zwrócić uwagę, że ubezpieczyciele
bardzo szybko po zgłoszeniu szkody
wypłacają tzw. kwotę bezsporną w
wysokości 1-3 tysiące złotych. Te pieniądze nie są ostatecznie ustalonym
odszkodowaniem a mają one służyć
pokryciu pilnych wydatków np. na zabezpieczenie uszkodzonego mienia.
Cały poradnik „Odszkodowania po wichurach. Pytania i odpowiedzi.” dostępny jest na stronie
internetowej Rzecznika Finansowego pod następującym adresem:
https://rf.gov.pl/faq-odszkodowania-po-wichurach/.

W wakacje czat
zamiast infolinii
Od kilku miesięcy działa
regionalny interwencyjny
telefon zaufania dla dzieci
i młodzieży to infolinia
służąca udzielaniu wsparcia i pomocy w sytuacjach
kryzysowych. W wakacje
jest prowadzony jedynie
czat.
Na Messengerze (pogadajmytutaj) i Snapchacie,
przez siedem dni w tygodniu
dzieci i młodzież mogą uzyskać wsparcie specjalistów
– pedagogów, psychologów,
interwentów kryzysowych i
terapeutów, posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi
i młodzieżą.

Z pomocy mogą korzystać
dzieci i młodzież z województwa łódzkiego, a także ich rodzice i opiekunowie. Interwencje prowadzone są w takich
sytuacjach jak: obniżenie nastroju, stres, kryzysy emocjonalne czy konflikty rodzinne,
a także w związanych bezpośrednio z zagrożeniem zdrowia
lub życia.
Wsparcie można uzyskać
korzystając z aplikacji Snapchat i Messenger (pogadajmytutaj) w godzinach 18.00
– 21.00.
Projekt będzie realizowany
najprawdopodobniej do końca
roku.
jk

Do groźnie wyglądającej
kolizji na skrzyżowaniu ul.
Skierniewickiej z drogą
krajową 72. Na obwodnicy
doszło do zderzenia ciężarówki z busem.
W miniony poniedziałek
(12.07) tuż po godz. 12.00 do
stanowiska kierowania komen-

danta powiatowego PSP w Rawie
Mazowieckiej wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na
skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 707 i drogi krajowej 72.
Do działań zadysponowano
3 zastępy z Państwowej Straży
Pożarnej w Rawie Mazowieckiej. Na miejscu akcji okazało się, że doszło do zderzenia

fot. KP PSP Rawa Mazowiecka

samochodu ciężarowego z busem. – Pojazdami podróżowali
tylko kierujący, którzy opuścili
samochody o własnych siłach
przed przybyciem straży –
mówi Krzysztof Kowalski, zastępca komendanta powiatowego PSP w Rawie Mazowieckiej. – Osoby poszkodowane
po przepadaniu przez zespół

Wirtualne zgłoszenie,

realny problem
Nieprawidłowe parkowanie, przekroczenie dozwolonej prędkości, zła
nawierzchnia dróg – tego w większości dotyczą zgłoszenia mieszkańców zaznaczane na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.
W ciągu miesiąca wpływa ponad 40 zgłoszeń.
Joanna Kielak

Od pięciu lat w województwie łódzkim działa interaktywna mapa, na której mieszkańcy mogą zaznaczać miejsca, w których ich zdaniem
dochodzi do wykroczeń. Osoby, które zdecydują się na ten
sposób informowania policji
o miejscach niebezpiecznych
mają do wyboru dość rozbudowany katalog zgłoszeń. Na
mapie można m.in. zaznaczyć
miejsca, w których dochodzi
do aktów wandalizmu, gromadzą się nieletni, czy spożywany
jest alkohol. Zgłoszenia mogą

dotyczyć również nieprawidłowego oznakowania drogi, złej
organizacji ruchu, nieprawidłowego parkowania, a także
dzikich wysypisk śmieci, wypalania traw, niszczenia zieleni, kłusownictwa, żebractwa
czy nielegalnej wycinki drzew.
W czerwcu w interaktywnej
mapie mieszkańcy powiatu
rawskiego dokonali 49 zgłoszeń. Część po weryfikacji nie
potwierdziło się. Takie zgłoszenia co do zasady powinny być
usuwane z mapy przez mundurowych.

Zgłoszenia, które są
w trakcie weryfikacji
zostają oznaczone na
mapie kolorem żółtym.
Jeśli zostaną potwierdzone kolor zmienia się
na czerwony. Na sprawdzenie informacji policjanci mają pięć dni.
– Krajowa Mapa Zagrożeń
Bezpieczeństwa jest niezwykle przydatna, ponieważ nie
tylko umożliwia mieszkańcom
sygnalizowanie miejsc zagrożonych, lecz również ukazuje

Kosztowna rozmowa podczas jazdy
Mandat w wysokości 200
złotych i pięć punktów
karnych – z takimi sankcjami muszą liczyć się kierowcy rozmawiający podczas jazdy przez trzymany
w dłoni telefon.
Kierowcy wciąż zapominają o zakazie korzystania z
telefonu komórkowego podczas jazdy. Policjanci rawskiej
drogówki od początku roku
ujawnili kilkudziesięciu kierujących, którzy złamali ten
zakaz.

– Rozmowa przez telefon
dekoncentruje i może być niebezpieczna. W czasie rozmowy
telefonicznej nie skupiamy się
na tym, co dzieje się na drodze – mówi Agata Krawczyk,
rzecznik prasowy Komendy
Powiatowej Policji w Rawie
Mazowieckiej.
Poza tym odebranie telefonu podczas jazdy rozprasza
uwagę prowadzącego, a w
tym czasie ryzyko spowodowania zdarzenia drogowego
wzrasta. Nie mówimy tylko o
kierujących samochodam,i ale

także motorami, rowerami czy
motorowerami.
Korzystanie z telefonu w
czasie jazdy nie sprzyja koncentracji na drodze i szybkim
reakcjom. Wybieranie numeru, pisanie lub odbieranie
sms-a oznacza konieczność
oderwania wzroku od tego, co
dzieje się na drodze. Nawet kilkusekundowa dekoncentracja
może spowodować utratę kontroli nad pojazdem.
Zgodnie z obowiązującymi
przepisami za łamanie zakazu korzystania podczas jazdy

ratownictwa medycznego nie
wymagały hospitalizacji.
Groźnie wyglądające zdarzenie okazało się kolizją. Z ustaleń policji wynika, że 27-letni
mieszkaniec powiatu rawskiego wymusił pierwszeństwo
przejazdu na 32-letnim kierowcy volvo. Sprawca kolizji został
jk
ukarany mandatem.
skalę i rodzaj zagrożeń w lokalnych społecznościach – mówi
Agata Krawczyk, rzecznik
prasowy Komendy Powiatowej
Policji w Rawie Mazowieckiej.
– Zachęcamy do korzystania z
tej aplikacji. Pamiętajmy, że w
przypadku pilnej interwencji
należy zawsze dzwonić na numer alarmowy 112.
Mieszkańcy Rawy Mazowieckiej dzielą się z mundurowymi przede wszystkim informacjami o nieprawidłowym
parkowaniu. Zgłoszenia dotyczą m.in. osiedla Zamkowa
Wola, ul. Skorupki, ul. Cmentarnej i ul. Lenartowicza.
Są też zgłoszenia dotyczące przekroczenia prędkości –
m.in. na ul. Aleksandrówka i
ul. Reymonta oraz złej organizacji ruchu – skrzyżowanie ul.
Kolejowej z ul. 1. Maja. Rawianie zaznaczają też na mapie
drogi, których nawierzchnia
pozostawia wiele do życzenia.
Zgłoszenia z gminy Biała
Rawska dotyczą w przeważającej
większości stanu dróg, m.in. w
Rzeczkowie, Dańkowie, Bykach
i Grzymkowicach. Bialszczanie
zwrócili też uwagę na złą organizację ruchu na skrzyżowaniach
w Chrząszczewie i Chodnowie.
Mieszkańcy gminy Rawa
Mazowiecka zwracają przede
wszystkim uwagę mundurowych na przekraczanie prędkości na drodze z Konopnicy
do Żydomic. W trakcie weryfikacji są natomiast zgłoszenia
o dzikim wysypisku i spożywaniu alkoholu w miejscu niedozwolonym w Niwnej.
fot. KPP Rawa Mazowiecka

Odszkodowania
po wichurach

Bus kontra ciężarówka

Fot. Joanna Kielak

Prawnik radzi
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z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręce grozi mandat w wysokości 200 zł oraz 5 punktów
karnych.
jk
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Bez e-maila przelewu
„300+” nie będzie

fot. MZR

Paderewski
w miejskich jatkach

Od lipca świadczenie 300 plus w ramach programu Dobry Start, obsługuje Zakład Ubezpieczeń
Społecznych. Wnioski o świadczenie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, a świadczenie wypłacane będzie tylko w formie bezgotówkowej, na numer rachunku bankowego.
Osoby, które nie radzą sobie z elektroniczną formą składania wniosku, mogą
liczyć na pomoc pracowników ZUS, zarówno na salach obsługi klientów w placówkach ZUS, ale także w wybranych
placówkach Poczty Polskiej, urzędach
gmin oraz placówkach KRUS.
Informacje na temat czasu i miejsca
dyżurów dostępne są na stronie zus.pl,
w zakładce Dobry Start. Na stronie zawarte są też instrukcje wskazujące w jaki
sposób złożyć wniosek. Wnioski mogą być
składane przez PUE ZUS, bankowość
elektroniczną lub portal Emp@tia.
Dostępna jest też infolinia pod numerem 22 290 22 02, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00
do 15.00.
- Nasi pracownicy pomagający w wysłaniu wniosków o 300 plus zauważyli, że
osoby wnioskujące często nie mają przy
sobie numeru rachunku, który należy

Fot. ZUS

Joanna Kielak

wpisać we wniosku, nie mają założonej
poczty elektronicznej, a we wniosku należy podać adres mailowy, czy też nie pa-

Dieta z NFZ
Sok buraczkowy na podwieczorek, a na kolację
warzywa zapiekane z serem feta. To nie menu restauracji tylko przykładowa zdrowa dieta ze strony
NFZ.

Realizując zadania z zakresu edukacji prozdrowotnej, Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował portal diety.nfz.gov.pl.
Znajdziemy w nim m.in.
jadłospisy diety DASH o kaloryczności 1200, 1500 oraz
1800 kcal. Bez zalogowania

miętają numeru telefonu komórkowego –
wylicza Monika Kiełczyńska, regionalna
rzeczniczka prasowa ZUS województwa
łódzkiego. Według urzędników problemem czasem bywa też podanie nazwy
szkoły, do której uczęszcza lub będzie
uczęszczać dziecko.
Tymczasem wszystkie te dane są
niezbędne, bez nich nie można wysłać
wniosku. – Zanim zaczniemy wypełniać
wniosek, czy to w zaciszu domowym przy
komputerze czy z pomocą pracownika
ZUS w sali obsługi klientów, warto zebrać
wszystkie te dane, łącznie z nazwą szkoły,
jej adresem i kodem pocztowym, by samo
składanie wniosku przebiegło szybko i
sprawnie – dodaje rzeczniczka łódzkiego
oddziału ZUS.
W województwie łódzkim do 12 lipca złożonych zostało 57 tys. wniosków.
Wnioski można składać do 30 listopada.

można wydrukować 7-dniowy jadłospis w formie pdf dla
diety 1200 kcal oraz jadłospis
wegetariański. Po zalogowaniu (podając adres e-mail oraz
hasło) i wprowadzeniu wagi,
wzrostu, wieku oraz wybraniu
rodzaju aktywności fizycznej
system oblicza nasze BMI i
podaje informację, czy nasza
masa ciała jest prawidłowa
bądź też nie. Aplikacja obliczy
nam także minimalna licz-

W miejskich jatkach można obejrzeć pierwszą wystawę czasową. Jej bohaterem jest Ignacy Jan Paderewski.
Od dwóch tygodni w miejskich jatkach (ul. Mickiewicza
11) zainteresowani mogą oglądać wystawę „Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) – Polak,
Europejczyk, mąż stanu i artysta” pochodzącą z Muzeum

Niepodległości w Warszawie.
Paderewski jako premier
odwiedził Rawę Mazowiecką
w 1919 roku. Zachowała się
fotografia z tego wydarzenia.
Wystawa będzie prezentowana w Rawie Mazowieckiej
do połowy października.
Przypominamy, że jatki są
czynne we wtorki i czwartki w
godz. 10.00-16.00 oraz w soboty w godz. 10.00-14.00.
jk

Kasa na renowację zabytków

bę kalorii, którą powinniśmy
spożywać, by żyć i maksymalną, umożliwiającą zdrowy
tryb życia przy zadeklarowanej wcześniej aktywności. Następnie można wybrać jedną
z trzech wymienionych diet i
wygenerować szczegółowy jadłospis na 14 dni.
Przepisy są proste, przygotowanie posiłków ułatwia lista
zakupów, którą można wydrukować.
jk

O wsparcie może ubiegać
się każdy posiadacz obiektu
wpisanego do rejestru zabytków w województwie łódzkim.
Maksymalna kwota, o którą
można się starać, to 100 tys.

zł. Pieniądze mogą zostać
przeznaczone m.in. na prace budowlane, remontowe,
projektowe, na wykonanie
ekspertyz technicznych bądź
konserwatorskich, czy przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych.
Dotacja z budżetu województwa łódzkiego może pokryć połowę planowanych
wydatków na remont, a w
szczególnie uzasadnionych
przypadkach nawet całość
wydatków.
anw

Rawscy seniorzy zaprosili
publiczność na „piękne
śpiewanie w altanie oraz
tańcowanie”. Pogoda dopisała, goście, którzy skorzystali z zaproszenia na
niedzielny (18.07) koncert
chóru, również.

W kolejnej odsłonie „Rawskiego lata artystycznego”
przed publicznością zaprezentował się chór rawskiego
oddziału Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów.
Seniorzy już raz w parku
miejskim śpiewali. Wystąpili

w ubiegłorocznym cyklu wakacyjnych koncertów.
W niedzielę znów zachęcali publiczność nie tylko
do wspólnego śpiewania, ale
także do tańca.
Tekst i fot.
Joanna Kielak

Zarząd województwa
łódzkiego zwiększył limit
na renowacje zabytków w
województwie łódzkim o
milion złotych. Kwota
przekazana na ten cel wynosi w sumie 6 milionów
złotych. Wnioski można
przesyłać do 23 lipca.

Muzykowali w altanie
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Sadownicy liczą straty
Do 28 lipca właściciele gospodarstw w
gminy Biała Rawska mają czas na złożenie
wniosków o szacowanie strat po gradobiciu, jakie wystąpiło 12 lipca.

informacji można uzyskać
pod nr tel. 46 815 93 77,
wew. 104.
Kolejnym etapem postępowania będzie szacowanie
szkód przez komisje pracujące w terenie.
Do bialskiego urzędu
wciąż nie wpłynęła decyzja
wojewody dotycząca możliwości szacowania szkód dotyczących ujemnych szkód
przezimowania.

Mieszkańcy oceniają,
czego brakuje w gminie
Jak bialszczanom żyje się w mieście i okolicznych wsiach?
Tego od mieszkańców chcieliby się dowiedzieć urzędnicy.
Do 10 sierpnia zainteresowani mogą wypełnić ankietę dotyczącą diagnozy społeczno-gospodarczej gminy.
Zaledwie kilka minut
przed komputerem wystarczy, by ocenić jakość życia
w Białej Rawskiej. Urzędnicy zachęcają mieszkańców

– Wyniki ankiet będą wykorzystane w procesie formułowania pozytywnych
i negatywnych cech każdej
ze stref funkcjonowania

w określeniu kierunków rozwoju gminy i zaplanowaniu
zadań do wykonania w perspektywie do 2030 roku.
Ankietowani mogą ocenić warunki życia w gminie
w pięciostopniowej skali od
„bardzo dobrze” do „zdecydowanie źle”. Wybór można
uzasadnić.

Jeśli mieszkańcy
wypełnią ankiety
urzędnicy dowiedzą
się, co mieszkańcy
myślą o dostępności
komunikacyjnej,
bezpieczeństwie
w gminie i opiece
medycznej.

do udziału w badaniach.
Ankieta została opracowana,
by zgromadzić informacje
potrzebne do opracowania
strategii rozwoju gminy na
najbliższe osiem lat.

gminy oraz zdefiniowania
szans, zagrożeń i wyzwań
na przyszłość – wyliczają urzędnicy. – Pozyskane w ramach ankietyzacji
informacje pomogą nam

Autorzy ankiety proszą też
mieszkańców o to, by ocenili
jakość dostępność i jakość
usług. Pytania dotyczą zarówno poziomu nauczania
w szkołach, jak i dostępu do
instytucji kultury. Bialszczanie mogą ocenić m.in. dostęp
do infrastruktury sportowej
(z podziałem na miasto i tere-

– Mieliśmy informację
od rolników, że wymarzły
im drzewka. Ubytki były
widoczne wiosną. Wystąpiliśmy więc z zapytaniem
do wojewody o możliwość
szacowania szkód. Decyzji do tej pory nie otrzymaliśmy, choć sprawa jest
dużo starsza – przyznaje
zastępca burmistrza Białej
Rawskiej.

ny wiejskie), miejsc rekreacji
i aktywnego wypoczynku,
edukacji przedszkolnej oraz
oferty spędzania wolnego
czasu przez dzieci.
Bialszczanie mogą ocenić wsparcie osób starszych
oraz możliwości zatrudnienia i warunki rozwoju w pracy zawodowej oraz atrakcyjność gminy pod kątem prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
W skali od 1 do 5 można
ocenić stan infrastruktury
drogowej oraz chodników,
oświetlenia czy przystanków.
Urzędnicy zbierają też
informacje o dostępności
i jakości sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej i gazowniczej.
Bialszczanie mogą ocenić
dostęp i jakość internetu.
Mieszkańcy mogą również podpowiedzieć autorom
ankiety, jakie ich zdaniem
przedsięwzięcia powinny
być zrealizowane na terenie
gminy do 2030 roku.
Badanie jest anonimoweNa wypełnienie formularza
bialszczanie mają czas do
10 sierpnia. Ankieta w wersji on-line jest dostępna na
stronie internetowej urzędu.
Wypełnioną należy przesłać na adres basz@post.pl
(adres wykonawcy strategii)
lub umig@bialarawska.pl.

Najbliższy dyżur został
zaplanowany na środę, 28
lipca w godz. od 10.00 do
14.00. W M-GOPS będzie
dyżurował pracownik tomaszowskiego oddziału ZUS.
Każda osoba, która będzie potrzebowała wsparcia w złożeniu wniosku
o świadczenie z programu
Dobry Start, może liczyć na

pracowników ZUS. Przychodząc na dyżur należy zabrać
ze sobą dowód osobisty, numer konta bankowego oraz
adres e-mail.
Wnioski o 300+ można
składać wyłącznie w wersji
elektronicznej – za pomocą
Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@
tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką
możliwość.
Na PUE stworzony jest
specjalny kreator wniosków
przy „Dobrym Starcie”, który pomoże uniknąć błędów
przy staraniu się o świadczenie.
jk

Bialski lider „Szlachetnej
paczki” poszukiwany
Fot. arch.

(www.bialarawska.pl) i wersji
papierowej w urzędzie w Białej Rawskiej. Dokument należy wypełnić zgodnie z wnioskiem o przyznanie płatności
bezpośrednich na 2021 rok.
Do wypełnionego wnioski
należy dołączyć wydruk złożonego w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosku o przyznanie
płatności bezpośrednich na
2021 rok oraz decyzję nakazu płatniczego.
Wnioski o szacowanie
można składać do 28 lipca w sali konferencyjnej
w urzędzie gminy w Białej
Rawskiej (wejście od strony
przychodni zdrowia). Więcej
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Pracownik ZUS na dyżurze
w ośrodku pomocy
społecznej
Osoby, które nie mają jeszcze swojego profilu na PUE
ZUS potrzebnego do złożenia wnioski 300+, mogą go
założyć samodzielnie przez
internet lub z pomocą pracownika ZUS w czasie dyżuru w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej.

Joanna Kielak
– Zgłaszali się do nas rolnicy, którzy pytali, czy będziemy szacować straty po gradobiciu, wystąpiliśmy więc do
wojewody o wydanie decyzji
– mówi Zbigniew Szcześniak,
zastępca burmistrza Białej
Rawskiej. – Mamy już pozytywną decyzję, czekamy na
wnioski od poszkodowanych
sadowników.
Grad pustoszył sady 12
lipca. Do urzędu zgłaszali się
rolnicy z Orlej Góry, Franklina, Podsędkowic, Dańkowa,
Rzeczkowa i Franopola.
Wniosek o szacowanie
szkód z wymaganymi załącznikami jest dostępny w wersji on-line na stronie gminy

GMINA BIAŁA RAWSKA

„Pomagam, bo to daje mi
siłę” – to hasło wolontariuszy tegorocznej edycji
„Szlachetnej paczki”.
Właśnie ruszyła rekrutacja
wolontariuszy oraz liderów
akcji w poszczególnych
rejonach, także w Białej
Rawskiej.
Umie dogadywać się
z ludźmi, rozwiązywać problemy i skrupulatnie planować nie tylko swoją pracę,
ale też działania wolontariuszy – taki powinien być lider
rejonu „Szlachetnej paczki”.
Choć akcja ma swój finał
dopiero przed świętami Bożego Narodzenia, już teraz
ruszyła machina przygotowań do tegorocznej edycji
„Szlachetnej paczki”.

W Białej Rawskiej trwa
poszukiwanie lidera, który
na tym terenie stworzy grupę, która w grudniu dotrze
z pomocą do potrzebujących
mieszkańców.
– Jeśli nie uda się wyłonić
się lidera do końca lipca, to
będziemy musieli podjąć decyzję o zamknięciu rejonu
Biała Rawska i dołączeniu
go do rejonu „powiat rawski”, a korzystniej byłoby
gdyby mógł istnieć samodzielnie ten rejon – Beata
Krzyżanowska, koordynatorka regionalna „Szlachetnej paczki”.
Więcej informacji o rekrutacji zainteresowani znajdą na stronie projektu
(www.szlachetnapaczka.pl).

20 pań z różnych zakątków Polski przyjechało do Białej Rawskiej na kolejną odsłonę pleneru malarskiego. Każda z artystek starała się utrwalić najciekawsze miejsca w powiecie
rawskim. W sumie powstało ponad 60 obrazów.
Po rocznej przerwie do
Białej Rawskiej znów przyjechali artyści na 11-dniowy
plener malarski. Tym razem
organizatorami wydarzenia
byli członkowie Stowarzyszenia Bialski Uniwersytet
Trzeciego Wieku. Organizacji udało się zdobyć grant
na „Plener malarski w Krainie Rawki – kultywowanie
i promocja regionu ziemi

rawskiej”.
Uczestniczki pleneru miały możliwość obejrzenia nie
tylko krajobrazów gminy
Biała Rawska. Panie odwiedziły też wioski tematyczne. Z Zagrodzie Kwiatkowej
w Wilkowicach zjadły pyszne pączki z konfiturą różaną, a Janina Kwiatkowska
poprowadziła dla nich zajęcia edukacyjne „Kod kre-

skowy wsi” i pokaz robienia
kwiatów z bibuły. Artystki
zwiedziły też Małe Muzeum
Drewna w Wiosce Mchu i Paproci.
– Panie, które wzięły
udział w tegorocznym plenerze malarskim były bardzo
twórcze i kreatywne – mówi
Barbara Szkopińska, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej

Rawskiej, prezes Stowarzyszenia Bialski Uniwersytet
Trzeciego Wieku. – Niektóre
z artystek namalowały po
4-5 obrazów. W sumie powstało ich ponad 60.
Podsumowanie pleneru
odbyło się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultur y.
W części artystycznej zaprezentowała się Bialska Kapela. Później organizatorzy
wręczyli podziękowania oraz
upominki wszystkim uczestniczkom.
jk

fot. M-GBP Biała Rawska

Krajobrazy Krainy Rawki uwiecznione na płótnie
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Siłacze walczyli
o puchar.
Bialszczanie
też sprawdzali
swoją krzepę

22 lipca 2021 r.

Po rocznej przerwie do Białej
Rawskiej wrócili siłacze. W
sobotnie (17.07) popołudnie
ich zmagania obejrzała publiczność zebrana w miejskim
parku. W siłowych konkurencjach sprawdzali się też
bialszczanie.
Zawody siłowe o puchar burmistrza Białej Rawskiej na stałe
wpisały się do kalendarza gminnych imprez. Po rocznej przerwie
spowodowanej pandemią wydarzenie znów zostało zorganizowane w miejskim parku. W kilku
konkurencjach zmierzyło się
sześciu zaproszonych siłaczy.
Zwyciężył Michał Lipski. Drugie
miejsce zajął Paweł Matysiak,
a trzecie Jarosław Perz. Sędzią głównym zawodów był
Krystian Pudzianowski.
Siłowe konkurencje przygotowano jednak nie tylko
dla zawodowców. Swoją
krzepę mogli ocenić także
bialszczanie oglądający
zawody.
Zainteresowani sprawdzali też swoją celność
na strzelnicy. W rywalizacji kobiet miejsca
na podium zdobyły:
Kornelia Gromnicka

(65 pkt. - I miejsce), Sandra
Czerwińska (50 pkt. – II miejsce) i Marta Bonikowska (42
pkt. – III miejsce). W konkurencji mężczyzn zwyciężył
Krzysztof Mamczarek, który
zdobył 80 punktów. Drugie
miejsce wywalczył Jakub
Wieteska (76 pkt.), a trzecie
Adrian Połeć (73 pkt.).
tekst i fot. jk
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UWAGA, INTERWENCJA

Fot. Włodzimierz Szczepański

Chodnik, który kończy się
w połowie wsi
Mieszkanki Boguszyc interweniują w sprawie chodnika. Chcą czuć się bezpiecznie.
Modernizacja trasy wiązałaby się ze współpracą trzech samorządów. Czy są skłonne
rozwiązać problem mieszańców?
Włodzimierz Szczepański
„Piszecie pełno artykułów
o wypadkach o pijanych na
drodze może, żeby uniknąć
tych wypadków ktoś zainteresowałby się artykułem
o braku chodnika we wsi
Boguszyce!
Duża wieś pełno zabudowań największa szkoła
w gminie, nowe przedszkole,
nowe centrum kultury, gdzie
co chwile organizowane są
imprezy… i chodnik, który
w połowie wsi się kończy!”

– napisała Czytelniczka.
Sołtys Boguszyc Beata
Aleksandrzak zgadza się
z opinią Czytelniczki i dodaje: – Przydałaby się też
ścieżka rowerowa, bo to droga wokół zalewu i jeździ nią
wielu rowerzystów.
– Nawierzchnia na naszej
drodze jest fatalna – tłumaczy kolejna rozmówczyni.
Zdaniem wójta Michał
Michalika chodniki na terenie gminy są w dobrym

stanie. Dodaje, że brakuje
na odcinku miejskim. I co
najważniejsze droga podlega powiatowi. Starostwo
Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ma plany modernizacji, ale koncentrują się na
remoncie jezdni.
– Nowa nakłada zostanie położona na odcinku
1100 metrów – mówi Józef
Matysiak, starosta rawski
i dodaje: – Nie kwestionuje
potrzeby remontu chodnika.

Nie chcę jednak jednoznacznie deklarować. Staramy się
o środki z rządowego programu „Polski Ład”. Piszemy wnioski na modernizację
dłuższych odcinków, w tym
w Boguszycach, ale od strony Soszyc.
A czy miasto ma plany
związane z chodnikami?
– Proponowałem porozumienie trójstronne miasta,
gminy i powiatu. W naszym
przypadku chodzi o krót-

Mieszkanki Boguszyc interweniują w sprawie chodnika.
ki odcinek, dłuższy byłby
po stronie gminy. Obecnie
jednak skupiamy się na
innych celach, gdyż otrzymaliśmy akceptację władz
województwa i czekamy na
podpis premiera. Chodzi
o budowę przejść do pieszych między innymi na
ulicy Kolejowej i Łowickiej.
W tym programie oprócz
przejścia remontowana jest
jezdnia, po sto metrów po
obu jego stronach, co prak-

tycznie oznaczałoby naprawę tych ulic. Dodatkowo powiat złożył kilka wniosków
realizowanych na terenie
Rawy. Wspominam o powiecie, gdyż na mocy zawartego porozumienia połowę
środków dokłada miasto.
Z doświadczenia wiem, że
w trakcie inwestycji zawsze
pojawia się dodatkowe prace
– tłumaczy Piotr Irla, burmistrz Rawy Mazowieckiej.


KGW Rossocha potrafi rozkręcić imprezę
a także zajęcia rekreacyjne.
– Z grantu pozyskanego
z LGD „Kraina Rawki” kupiliśmy gry, przyrządy sportowe i spotykamy się, aby
rozruszać naszą młodzież –
dodaje przewodnicząca.
tekst i fot. wsz

Sołectwa bardziej przyjazne dla mieszkańców
Wysyp inwestycji w gminie Rawa Mazowiecka, tych
wydawałoby się mało ważnych, tymczasem bardzo
wpływających na wieś. Sołectwa otrzymały granty,
co ważne sami mieszkańcy o nie zabiegali.
poznałby pan tego miejsca,
to były krzaki i śmieci, nie
Fot. Włodzimierz Szczepański

– Trzeba było zobaczyć
ten teren 20 lat temu. Nie

Zofia Salamon, sołtyska Kurzeszyna i Piotr Winiarski, sołtys
Matyldowa podczas odbioru grantu.

poznałby Pukinina – mówi
Jan Kielan, sołtys Pukinina mówi o wiejskim terenie
do rekreacji obok szkolnego
boiska.
Urząd marszałkowski
przyznał granty sołeckie.
Z gminy Rawa Mazowiecka
zostało zaakceptowanych
kilka wniosków.
– Cieszymy się z tej decyzji. W tym roku, aż pięć
sołectw otrzymało dofinansowanie. Do porównania
w ubiegłym roku przeszedł
tylko jeden wniosek. A jeszcze do grantów marszałkowskich należy doliczyć cztery
nasze granty dla sołectw.
To już jest znaczna skala
inwestycji – tłumaczy wójt
Michał Michalik, wójt Gminy
Rawa Mazowiecka.
Z wojewódzkiego dofinansowania 10 000 złotych
skorzysta sołectwo Huta Wa-

łowska, Janolin. Na terenie
rekreacyjnym już wyposażonym w siłownię zewnętrzną,
plac zabaw i boisko powstanie altana.
– Chcemy uatrakcyjnić
nasz teren. Na razie jest tam
altanka – mówi sołtyska
Kurzeszyna Maria Salamon.
W Pukininie mieszkańcy
chcą dokupić m.in. wyposażenie do swojej altanki. Brakuje tam stołu.
– My zaś wymienimy ogrodzenie placu zabaw – tłumaczy Piotr Winiarski, sołtys
Matyldowa.
Natomiast sołectwo Boguszyce postawiło na kontynuacje prac przy siłowni
zewnętrznej.
– Pojawią się dwa nowe
urządzenia – mówi Beata
Aleksandrzak sołtyska Boguszyc.
wsz

Po latach mają już drogę
– 25 lat mieszkańcy czekali na wybudowanie tej drogi.
Teraz jesteśmy przed jej odbiorem technicznym – mówi
Michał Michalik, wójt Gminy Rawa Mazowiecka.
Fot. Włodzimierz Szczepański

– Wreszcie wracamy! – z radością mówi Jolanta Struska, przewodnicząca koła.
Przerwa podyktowana
była pandemicznymi obostrzeniami. Dobrze bawiły
się nie tylko dzieci. KGW
przygotowało poczęstunek,

W sobotnie (17.07)
popołudnie plac
rekreacyjny w Rossosze
rozbrzmiał muzyką
i śmiechem dzieci.
Miejscowe Koło Gospodyń
Wiejskich przygotowało
piknik.

Mowa o drodze Niwna-Sucha, czyli odcinek od targowiska do mostu w Żydomicach. To właśnie pod koniec
ubiegłego roku mieszkańcy
domów przy tej drodze zwrócili się do „Głosu” z interwen-

cją. Koszt budowy to ponad
665 000 złotych. Gmina liczy, że uzyska jeszcze na tę
drogę dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju
Dróg.
wsz
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GMINA SADKOWICE

Czas uderzyć w gong!

Jubileusz sadkowickiej parafii
Fot. Włodzimierz Szczepański

Minęło już 130 lat od konsekracji kościoła w Sadkowicach,
chociaż historia parafii Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników jest znacznie dłuższa. Z tej okazji były nie tylko życzenia,
ale wsparcie w kolejnej inicjatywie ks. proboszcza Macieja
Mroczkowskiego.
Włodzimierz Szczepański

Obcowanie ze sztuką
Do wartości historycznych i muzealnych kościoła należą: monumentalny krucyfiks i rzeźby czterech ewangelistów w Wielkim Ołtarzu oraz
stylowa ambona w kształcie łodzi z żaglem wykonane w 1886 roku
przez Karola Szonerta. Stare obrazy ocalałe z pożaru kościoła, Matki
Bożej Częstochowskiej i Pokłon Trzech Króli oraz rzeźbioną figurę Matki Bożej Pocieszenia z Dzieciątkiem Jezus w kaplicy bocznej (sprowadzona z Belgii z firmy Gerarda Thonara), ornat i świecznik z XVIII wieku,
obrazy w ołtarzach bocznych artysty polskiego malarza Józefa Buchbindera. W zakrystii znajduje się krzyż z relikwiami Błogosławionego
Władysława z Gielniowa – patrona Warszawy.

O pieniądzach zdecyduje
głosowanie
Wśród 15 wniosków
do powiatowego budżetu
obywatelskiego są też pomysły z gminy Sadkowice.
O przyznaniu pieniędzy
zdecydują sami mieszkańcy. Liczy się każdy głos!
– Bardzo się cieszymy, że
przeszliśmy weryfikację. Na
tym jednak nie koniec zabiegów o te środki. Przed nami
jeszcze głosowanie na najlepsze projekty. Z pewnością
będę zachęcał i mobilizował
rodziców moich podopiecznych do oddania głosu na
mój wniosek – mówi Marcin Sęczek, który prowadzi
Akademię Piłkarską w Sadkowicach.
Z budżetu zabiega o 9 900
złotych na zakup siedzisk
stadionowych na boisko
w Paprotni. Gmina dba o ten
teren. Za namową trenera
powstał nieopodal garaż,
gdzie można bezpiecznie
przechowywać sprzęt spor-

ny dla parafii. Po konsultacji
z proboszczem zdecydowaliśmy się zakup gongu – wójt
Karolina Kowalska, wyjaśnia kulisy zakupu.
Kościół wymaga szereg
napraw m.in. z powodu pośpiechu przy pracach jego
budowniczych. Konsekracji
obecnego kościoła dokonał
7 czerwca 1891 r. arcybiskup Wincenty Chościak
Popiel. Parafia istnieje jed-

Marcin Sęczek przy wsparciu synów rozwija nie tylko
Akademią Piłkarską, ale też
zabiega o zaplecze boiska
w Paprotni.
towy i wyposażenie boiska.
To jednak nie jedyny projekt z Gminy Sadkowice
zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego Powiatu Rawskiego. W szranki o dofinansowanie stanie wniosek
z Trębaczewa. Iwona Kowalczyk stara się doposażenie
tamtejszego placu zabaw.
wsz

To forma konsultacji społecznych
Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być
realizowane na majątku powiatu lub gminy. Głosowanie odbywa się
na przygotowanych kartach do głosowania bezpośrednio w Starostwie
Powiatowym w Rawie Mazowieckiej lub drogą elektroniczną za pośrednictwem ankiety internetowej zamieszczonej na stronie internetowej
powiatu lub poprzez przesłanie skanu karty drogą elektroniczną na
adres:starostwo@powiatrawski.pl. Jeżeli projekty uzyskają tyle samo
głosów o ich kolejności na liście zdecyduje losowanie.

nak znacznie dłużej. Według
wzmianki z XVII drewniany
kościół powstał w 1552 r.
Wiadomo, że 3 listopada
1813 r. świątynia z pobliskimi budynkami spłonęła
doszczętnie. Natychmiast
na polecenie hrabiny Filarii
z Lanckorońskich Leszczyńskiej, starościny rawskiej,
wzniesiona została kaplica drewniana kryta słomą.
Kaplica ta kilka lat później
gruntownie została odrestaurowana przez Onufrego
Zawiszę Czarnego, dziedzica dóbr sadkowskich. Przetrwała aż do 1885 roku.
Nowy kościół murowany zbudowany został w 1885 roku
na skutek zabiegów ks. proboszcza Władysława Kiełkiewicza, a kosztem dziedzica
i kolatora Mariana Joachima Józefa Zawiszy Czarnego. W zakrystii znajduje się
portret fundatora.


Kościół w Sadkowicach ma długą historię. Postał w miejscu
drewnianych świątyń, które spłonęły.

Nie ma takiej potrzeby?
Dzieci bez letniego wypoczynku
Gminy, jak chociażby Rawa Mazowiecka przygotowują letni wypoczynek. Takiej oferty
nie ma w gminie Sadkowice. Władze gminy tłumaczą, że nie było takiej potrzeby.
W gminie Rawa Mazowiecka w tamtejszych
dwóch placówkach kulturalnych trwają warsztaty.
– Spodziewamy się, że
przez okres wakacji skorzysta z nich 50 dzieci. Koszty tej oferty około 7 tysięcy
złotych. To są głównie wydatki na materiały do zajęć
i wynagrodzenie animatorów

– mówi Łukasz Glimasiński, szef Gminnego Ośrodka
Kultury w Matyldowie w gm.
Rawa Mazowiecka.
Natomiast w Sadkowicach rodzice najmłodszych
dzieci mogą zostawić je
w przedszkolu funkcjonującym przy zespole szkół.
Z tej formy opieki korzysta
obecnie ok. 15 najmłod-

szych mieszkańców gminy.
Oferty dla starszych wzorem

Grantowa ofensywa
Gminnego Ośrodka Kultury w Matyldowie w tym roku może pochwalić się zdobyciem z Urzędu Marszałkowskiego grantu 50 tys. zł.
Gmina dołożyła jeszcze ponad 20 tys. zł. Z tych środków przez okres
wakacji będzie Rawska Ofensywa Kulturalna. To cykl wydarzeń,
pokazów, koncertów.

Burze grasują po okolicy
Ostatnie nawałnice szczęśliwie omijają gminę Sadkowice. Chociaż i tak strażacy mieli
ręce pełne roboty. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że gwałtowne
zjawiska pogodowe będą się nasilać.
– Mieliśmy pełne ręce
roboty. Wyjazdy do powalonych drzew, czy podtopień
– mówi Marek Szcześniak,
prezes KRSG OSP w Sadkowicach.
Skala zniszczeń na szczęście była mniejsza niż w okolicach Rawy Mazowieckiej.
W gminie Sadkowice zalana
była droga w Kaleniu. Stałym punktem interwencji
jest Zaborze. Tutaj woda zalewa skrzyżowanie. Brakuje
udrożnienia rowów. Od lat
trwa tutaj konflikt sąsiedzki
o odwodnienie tego zakątka
wsi. Gmina powołała bie-

głego, ale i on widać nie jest
rozstrzygnąć, czy doszło do
zaburzenia tzw. stosunków
hydrologicznych.

podmiejskiego rejonu Rawy
nie ma.
– Rodzice nie zgłaszali takiej potrzeby. To są tereny
wiejskie. Rodzice przeważnie
są w domach. Najmłodsze
mogą zostawić w przedszkolu w Sadkowicach – zapewnia wójt Karolina Kowalska.
wsz

– Nie mamy wciąż ekspertyzy – w piątek (16.07) wójt
Karolina Kowalska poinformowała „Głos”.

Tymczasem mieszkańcy nie tylko Zaborza mogą
spodziewać się utrudnień.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega,
że gwałtowne zjawiska pogodowe będą się nasilać.
Zdaniem jego ekspertów
wina tkwi w ociepleniu klimatu.
wsz
Fot. Włodzimierz Szczepański

go Stowarzyszenia Rozwoju
Ziemi Rawskiej, które przeznaczyło 3 tys. zł.
Proboszcz dziękował również Urzędowi Gminy w Sadkowicach, wójt Karolinie
Kowalskiej i przewodniczącemu Rady Gminy Janowi
Idzikowskiemu za ofiarowanie gongu. Zakup nie był
przypadkowy.
– Chcieliśmy, aby prezent
z okazji rocznicy był użytecz-

Fot. Włodzimierz Szczepański

Przeszłość jest ważna, ale
obecny proboszcz myśli też
o przyszłości. Za jego rządów
przeprowadzono milionowe
inwestycje – termodernizację obiektów parafii, naprawiono także wieże i dach
kościoła.
– Przeraża mnie trochę
ile trzeba jeszcze wykonać –
mówi ks. proboszcz Maciej
Mroczkowski.
Lista niezbędnych napraw
jest długa. Chór, ambona,
ołtarze boczne. Jedno zadanie jest już na ukończeniu.
Wkrótce z rąk konserwatorów wróci obraz św. Jakuba
Apostoła. Renowację wsparła rada gminy przeznaczając 10 tys. złotych. Ksiądz
na stronie internetowej za
wsparcie w renowacji dziękował Bankowi Spółdzielczemu Ziemi Łowickiej oddział
w Sadkowicach, a także
Zarządowi Samorządowe-

Ogromne kałuże wody zbierają się też na drodze do Lubani.
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Pacjenci czekają
na remont przychodni
O kolejne dwa tygodnie skróci się czas
na gruntowny remont ośrodka zdrowia
w Sierzchowach. Gminni urzędnicy
unieważnili kolejny przetarg na realizację
inwestycji wartej ponad 850 tys. złotych.

Fot. UG Cielądz

Inwestycja obejmie
również dostosowanie
ośrodka zdrowia do
potrzeb osób niepełnosprawnych, zamontowanie windy, przebudowę
łazienek.
W planach jest też remont
gabinetów, w tym rozbudowa
gabinetu pediatrycznego.
– Zakres robót jest bardzo duży – przyznaje Paweł
Królak, wójt gminy Cielądz.
– Szczerze mówiąc, gdyby
można było pozyskać dodatkowe pieniądze na budowę,
to pewnie zdecydowalibyśmy
się nie na remont, a budowę
nowego obiektu.
Budynek zostanie jednak
gruntownie wyremontowany. Urzędnicy starali się
o dofinansowanie zadania.
Udało się uzyskać dodatkową kasę na remont z Regionalnego Programu Operacyjnego i PFRON.
Obecnie urzędnicy szacują, że inwestycja będzie
kosztowała nieco ponad

850 tys. złotych. Budynek
przychodni powinien zostać
zmodernizowany jeszcze
w tym roku.
Czasu na wykonanie zaplanowanych prac jest jednak coraz mniej. W ubiegłym
tygodniu gminni urzędnicy
musieli unieważnić drugi już
przetarg na to zadanie.
Podobnie jak w pierwszym postępowaniu, także
i w tym wpłynęły dwie oferty.
I tak, jak za pierwszym razem przetarg musiał zostać
unieważniony, bo oferty nie
spełniały wymogów formalnych. Tym razem jeden z wykonawców złożył niekompletną ofertę, a dokumenty
drugiego nie były opatrzone

W ubiegłym tygodniu w budynku świetlicy wiejskiej w Komorowie odbyło się
pierwsze spotkanie informacyjne w ramach programu „Czyste powietrze”.
W wypełnianiu wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła pomagają
mieszkańcom cielądzcy urzędnicy.
W urzędzie powstał punkt
informacyjny programu
„Czyste powietrze”. Punkt
rozpoczął swoją działalność w poniedziałek (19.07)
w sali konferencyjnej, na
parterze urzędu gminy
w Cielądzu.

Urzędnicy policzą piece
Kominek, piec na ekogroszek, kuchnia węglowa – od 1 lipca każdy właściciel lub zarządca
budynku będzie musiał złożyć deklarację, w której wyliczy źródła ciepła.
Od 1 lipca złożenie deklaracji przez właściciela
lub zarządcę budynku, jak
również przez właściciela
mieszkania, w którym jest
indywidualne źródło ciepła, będzie obowiązkowe
bez względu na to, czy budynek jest mieszkalny czy
usługowy. Ewidencją zostaną również objęte małe lokalne ciepłownie oraz małe
zakłady produkcyjne pod
warunkiem, że nominalna
moc cieplna źródła spalania
paliw nie przekracza 1MW.
Deklarację można złożyć:
w formie elektronicznej, za

podpisem elektronicznym.
– W ubiegłą środę (14.07)
ogłosiliśmy trzeci przetarg
– informuje Paweł Królak. –
To sprawia, że o kolejne dwa
tygodnie skróci się czas na
realizację inwestycji. Oferty
mieściły się w szacowanych
przez nas kwotach. Jednak
przez błędy formalne potencjalnych wykonawców drugie postępowanie musieliśmy unieważnić.
Według cielądzkich urzędników inwestycja powinna
zostać wykonana w najbliższych miesiącach. Do 15
listopada gmina chce mieć
pozwolenie na użytkowanie
wyremontowanego budynku
ośrodka zdrowia.


Podpowiedzą, jak wypełnić wniosek

Spotkanie, które odbyło
się w ubiegły wtorek (13.07)
w Komorowie poprowadziły pracownice cielądzkiego urzędu gminy. To one
będą udzielały informacji
i pomagały mieszkańcom
w wypełnianiu wniosków.

pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB,
korzystając np. z Profilu
Zaufanego, w wersji papierowej, osobiście, w urzędzie gminy właściwym dla
umiejscowienia budynku
lub w wersji papierowej, listownie, wysyłając na adres
urzędu gminy właściwego
dla umiejscowienia budynku.
Na wyliczenie pieców, kominków czy kuchni węglowych właściciele istniejących budynków będą mieli
12 miesięcy (licząc od 1
lipca). Właściciele powsta-

Dodatkowa kasa
na nawadniania
gospodarstwa

jących obecnie budynków,
na złożenie deklaracji będą
mieli 14 dni od momentu
zakończenia budowy. Dwa
tygodnie na wypełnienie dokumentu mają też ci, którzy
wymieniają źródło ciepła w
budynkach już istniejących.
W deklaracji należy zgłosić wszystkie źródła ogrzewania w danym budynku.
Szczegółowe informacje
są umieszczone na stronie www.gunb.gov.pl w zakładce Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
– FAQ.
jk

Punkt będzie czynny
w dni robocze: poniedziałek
godz. 14.00-16.00, wtorek
godz. 08.00-10.00, środa
godz. 14.00-16.00, czwartek
godz. 14.00-16.00, piątek
godz. 08.00-10.00.
jk
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Do 19 sierpnia właściciele gospodarstw mogą składać
wnioski o przyznanie dofinansowania na wykonanie
nawodnienia. Dokumenty przyjmują oddziały regionalne
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Maksymalna kwota pomocy jaką może uzyskać
rolnik na operacje w obszarze nawadniania w gospodarstwie, w całym okresie
realizacji PROW 2014-2020,
wynosi 100 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno
gospodarstwo.
Pomoc będzie przyznawana rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych
przez nich kosztów na realizację danej inwestycji.

Joanna Kielak
O tym, że budynek, w którym działa ośrodek zdrowia
w Sierzchowach trzeba wyremontować wiedzą zarówno
pacjenci, jak i urzędnicy.
Budynek przed laty został
przejęty przez gminę od powiatu rawskiego. Już wtedy
był tam ośrodek zdrowia.
Przychodnia mieści się na
parterze, a na górze są dwa
komplety mieszkań. Jedno
jest prywatne, a drugie znajduje się w zasobach gminy.
Już kilka lat temu powstał projekt funkcjonalno-użytkowy, w którym wskazano zakres robót.
W ramach inwestycji planowana jest m.in. wymiana instalacji elektrycznej,
założenie nowej instalacji
ciepłej wody użytkowej prosto z pieca oraz wymianę
pieca węglowego na kocioł
na biomasę. Do tego dochodzi także docieplenie dachu
i ścian, wymiana okien, stolarki drzwiowej i garażowej,
montaż instalacji odgromowej i nowe orynnowanie.

GMINA REGNÓW/CIELĄDZ

spodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW
2014-2020 udzielane są
w Oddziałach Regionalnych
ARiMR (adresy znajdują się
na stronie www.arimr.gov.pl)
i pod numerem bezpłatnej
infolinii 800 38 00 84.

Poziom dofinansowania
wynosi standardowo
50 proc. poniesionych
kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60 proc.,
ale tylko w przypadku,
gdy o pomoc ubiega się
„młody rolnik”.
W przypadku obszaru nawadniania w gospodarstwie
brak jest możliwości składania wniosku przez rolników,
którzy wspólnie chcieliby
ubiegać się o pomoc (tzw.
osoby wspólnie wnioskujące).
Pomoc jest przyznawana
w formie refundacji części
kosztów kwalifikowalnych, do
których należą m.in. koszty:
wykonania ujęć wody, zakupu nowych maszyn i urządzeń
wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie, budowy albo zakupu elementów
infrastruktury technicznej
niezbędnych do nawadniania
w gospodarstwie.
W związku z powyższym
mogą zostać objęte wsparciem następujące rodzaje
operacji: wykonanie nowego nawodnienia, ulepszenie
istniejącej instalacji nawadniającej, ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego
obszaru.
Informacje na temat typu
operacji „Modernizacja go-

Wnioski o przyznanie
pomocy wraz z towarzyszącymi dokumentami należy
przekazywać do oddziałów
regionalnych ARiMR (lub za
pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, znajdującego
się na obszarze właściwości
miejscowej właściwego OR
ARiMR), w następujący sposób: poprzez skorzystanie
z udostępnionych wrzutni/
urn, w których możliwe będzie pozostawienie dokumentów, gdyż składanie ich
osobiście lub przez upoważnioną osobę, bezpośrednio
we właściwym oddziale regionalnym/biurze powiatowym
ARiMR zostało ograniczone,
lub w formie dokumentu
elektronicznego wysłanego
na elektroniczną skrzynkę
podawczą za pośrednictwem
platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną, nadaną
w placówce Poczty Polskiej.
jk
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POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W RAWIE MAZOWIECKIEJ
INFORMUJE O WYSOKIM STOPNIU ZAGROŻENIA WYSTĄPIENIA
CHOROBY -ASF U ŚWIŃ I DZIKÓW W POWIECIE RAWSKIM.
Do dnia 12.07.2021r. stwierdzono 20 ognisk wystąpienia choroby w gospodarstwach
na terenie kraju, w tym 3 ogniska na terenie województwa łódzkiego:
2 ogniska w powiecie wieruszowskim i jedno w powiecie łódzkim wschodnim.
W związku z wystąpieniem ognisk choroby na terenie większej części województwa
wprowadzono restrykcje związane z przemieszczaniem świń.
Z uwagi na to, że jedyną ochroną przed wystąpieniem choroby w gospodarstwie
utrzymującym trzodę chlewną jest stosowanie odpowiednich zasad bioasekuracji,
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej apeluje o ich przestrzeganie.
Podstawowe wymagania w zakresie bioasekuracji gospodarstw utrzymujących
trzodę chlewną umieszczono m.in. na stronie internetowej:
https://www.e-bip.org.pl/piwrawamaz/

UWAGA!
Od 21 kwietnia b.r. obowiązują nowe-dodatkowe wymagania
dla gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną.
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PRZYJMIEMY do pracy
przy linii produkcyjnej.
Oferujemy wynagrodzenie w wysokości do 3000 zł, premie
uznaniowe oraz inne dodatki dla zaangażowanych pracowników,
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, możliwość rozwoju.
Wymagane badanie sanepidowskie.
Praca w okolicach Mszczonowa z możliwością dojazdu.
Tel. 668-660-371, e-mail:administracja@flis.pl

PRZYJMIEMY do pracy

operatorów maszyn produkcyjnych.
Oferujemy wynagrodzenie w wysokości do 5000 zł, premie
uznaniowe oraz inne dodatki dla zaangażowanych pracowników,
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, możliwość rozwoju.
Wymagane badanie sanepidowskie.
Praca w okolicach Mszczonowa z możliwością dojazdu.
Tel. 668-660-371, e-mail:administracja@flis.pl

609-093-269
karolina.kubaszewska@fiege.pl

producent rdzeni magnetycznych z siedzibą w Skierniewicach

poszukuje pracowników na stanowiska:

Z DOŚWIADCZENIEM

MECHANIK MŁYNOWY
W DZIALE WYTWÓRNI GRANULATU

OPERATOR PRODUKCJI
FERRYTÓW SPECJALNYCH

(4000-6000 brutto / mies.)

Firma PHU Mena

zatrudni kierowców C+E oraz C
do obsługi transportu Biedronki w Mszczonowie.
Możliwość pracy na pełny etat,
jak również możliwość pracy tylko w weekendy.
Oferujemy:
• zatrudnienie na umowę o pracę,
• praca w systemie zmianowym,
• codzienne powroty do domu.
Oczekujemy:
• karty kierowcy
do tachografów cyfrowych,
• kurs na przewóz rzeczy,
• książeczki sanepid.

Firma
ogólnobudowlana
działająca
w branży
przemysłowej
Tel. 600-920-745

Tel.

7
668-838-69
0
882-024-09

Osoby zatrudnione na tym stanowisku będą odpowiedzialne za obsługę maszyn
produkcyjnych w dziale produkcji ferrytów specjalnych w celu uzyskania wyrobów o ściśle określonych parametrach zgodnych ze specyfikacją.

Wymagania:
• wykształcenie minimum zawodowe
• doświadczenie w pracy w zakładzie produkcyjnym
• gotowość do pracy zmianowej w systemie trzy lub czterobrygadowym
• sumienność, odpowiedzialność
• chęć długotrwałej współpracy
• uprawnienia do obsługi wózków widłowych (wraz z egzaminem UDT)- będą dodatkowym
atutem

Wymagania:
•
wykształcenie średnie techniczne
•
doświadczenie w pracy w zakładzie produkcyjnym, preferowane doświadczenie
przy maszynach szlifierskich
•
dobra organizacja pracy
•
umiejętność rozwiązywania problemów produkcyjnych
•
uprawnienia do obsługi wózków widłowych będą dodatkowym atutem

INŻYNIER WYPOSAŻENIA
ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
Twój zakres obowiązków
• Nadzór nad sprawnością wyposażenia elektrycznego i elektronicznego zainstalowanego w maszynach i urządzeniach w zakładzie, konserwację i naprawy urządzeń
automatyki przemysłowej
• Aktywny udział w nowych projektach i modernizacjach maszyn i urządzeń
• Modyfikacja i programowanie maszyn produkcyjnych opartych na sterownikach PLC
Nasze wymagania
• Wykształcenie wyższe techniczne z zakresu automatyki, elektrotechniki, mechatroniki lub elektroniki.
• Wiedza na temat funkcjonowania sprzętu pomiarowego w firmie produkcyjnej,
metod pomiarowych, statystyki, baz danych,
• Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie mile widziane.
• Dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznej
• Znajomość jednego z języków programowania, środowisk programistycznych np.:
Visual Studio, C/C++, LabWindows/CVI
• Sprawne posługiwanie się dokumentacją elektryczną,
Mile widziane
• Wiedza na temat funkcjonowania układów sterowania, przemysłowych sieci komunikacyjnych, zbierania i monitoringu danych, programów SCADA, systemów wizyjnych.
• Znajomość programów ECAD np. SEE Electrical Expert.

SPECJALISTA DS. POMIARÓW
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZYCH

ZATRUDNI
• monterów konstrukcji stalowych,
• monterów szalunków systemowych,
• murarzy
• cieśli
• zbrojarzy
• pomocników
Skierniewice, ul. Łowicka 127
Tel. 724-443-066, 46 880-93-03, fax 46 880-93-04
e-mail: biuro@stolarsystem.pl

OKNA - DRZWI - BRAMY
ROLETY - PODŁOGI
www.stolarsystem.pl
Firma transportowa z siedzibą w Skierniewicach

poszukuje kandydatów
na stanowisko

w Dziale Wyposażenia Elektrycznego i Elektronicznego
Twój zakres obowiązków
• Realizację określonych prawem pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej maszyn i urządzeń.
• Przeprowadzanie badań i weryfikacji wyposażenia elektrycznego maszyn nowo
instalowanych lub po remoncie a w szczególności:
• Sprawdzanie zgodności wyposażenia elektrycznego z dokumentacją techniczną
• Sprawdzanie ciągłości układu połączenia ochronnego
• Sprawdzanie rezystancji izolacji
• Przeprowadzanie prób wytrzymałości elektrycznej izolacji
• Sprawdzanie zabezpieczenia przed napięciami szczątkowymi
• Przeprowadzanie prób funkcjonalnych
• Sprawdzanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej maszyn i urządzeń zgodnie
z zakresem ustalonym w harmonogramie.
• Wykonywanie remontów lub modernizacji zgodnie z dokumentacją techniczną,
przepisami ochrony przeciwporażeniowej i posiadanymi umiejętnościami.
• Wykonywanie pomiarów kontrolnych układów stanowiących zabezpieczenia w
układach instalacji elektrycznych i urządzeń przy pomocy przyrządów pomiarowych
spełniających wymagania odpowiednich norm.
• Dokumentowanie wyników pomiarów. Przygotowywanie odpowiednich protokołów
pomiarowych i ich archiwizowanie
• Uaktualnianie dokumentacji elektrycznej z wykorzystaniem dostępnych środków i
programów komputerowych.
Nasze wymagania
• Wykształcenie średnie techniczne z zakresu elektrotechniki, automatyki lub elektroniki.

OPERATOR LAKIERNI MOKREJ I SUCHEJ
W DZIALE PRODUKCJI FERRYTÓW PIERŚCIENIOWYCH
• Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za obsługę urządzeń
do lakierowania na mokro (pistolet, pompa), lakierowanie produktów, kontrolę
procesu lakierowania rdzeni (wizualną, geometryczną, elektryczną).
Wymagane kwalifikacje:
• Wykształcenie minimum zawodowe,
• Znajomość technik lakierowania mile widziane,
• Gotowość do pracy zmianowej w systemie trzyzmianowym,
• Doświadczenie w pracy w zakładzie produkcyjnym będzie dodatkowym atutem.

ELEKTROMECHANIK UTRZYMANIA RUCHU
Główne zadania i obowiązki:

Kierowca samochodu
ciężarowego C+E
dekatrans@dekatrans.pl
Kontakt:

Wymagania:
ï Doświadczenie w pracy na danym stanowisku
ï Odpowiedzialność, zaangażowanie i komunikatywność

Główne zadania i obowiązki:
• Osoby zatrudnione na tym stanowisku będą odpowiedzialne za produkcję granulatu
o ściśle określonych parametrach zgodnych ze specyfikacją

tel.

501 063 972

• Wykonywanie codziennej i okresowej kontroli stanu parku maszynowego,
• usuwanie awarii oraz realizację remontów,
• konserwację i modernizację urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczną,
Wymagania:
• wykształcenie minimum zawodowe o kierunku elektryk, elektromonter, elektromechanik
• uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń
• znajomość zagadnień automatyki, elektroniki, pneumatyki,
• biegłość w posługiwaniu się dokumentacją elektryczną

ŚLUSARZ - MECHANIK
w Dziale Remontowym

Główne zadania i obowiązki:
• zapoznawanie się z dokumentacją techniczną remontowanych maszyn i urządzeń;
• demontaż i przygotowywanie części i podzespołów do regeneracji lub wymiany;
• pomiary geometryczne elementów maszyn i regeneracja i pasowanie części remontowych
• wykonywanie remontów maszyn i urządzeń zgodnie z dokumentacją i harmonogramem.
Wymagania:
• wykształcenie średnie techniczne lub zawodowe kierunkowe z minimum 3-letni stażem pracy;
• doświadczenie na podobnym stanowisku w zakresie remontu urządzeń;
• dobra znajomość rysunku technicznego;
• dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole.

OPERATOR MASZYN
Główne zadania i obowiązki:
• Osoby zatrudnione na tym stanowisku będą odpowiedzialne za obsługę maszyn
produkcyjnych w dziale produkcji w celu uzyskania wyrobów o ściśle określonych
parametrach zgodnych ze specyfikacją.
Wymagania:
• Chęć pracy na produkcji w systemie trzyzmianowym lub czterobrygadowym
• Gotowość do podjęcia pracy od zaraz
• Dobra jakość pracy

KONTROLER JAKOŚCI (SYSTEM 3 LUB 4 ZM. )
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
• Wykonanie kontroli rdzeni dla zleceń produkcyjnych zgodnie z o specyfikacją i
instrukcjami;
• Przeprowadzanie interpretacji wyników z kontroli rdzeni zgodnie z obowiązującą
specyfikacją i instrukcjami;
• Określenie statusu zleceń po kontroli z zapisaniem decyzji co do następnego etapu
produkcji zgodnie z obowiązującymi instrukcjami;
• Systematyczne uzupełnianie danych w bazach danych
• Informowanie mistrzów zmianowych na produkcji o wykrytych błędach i przyczynach ich
powstania;
• Informowanie bezpośredniego przełożonego o zleceniach, co do których decyzje
wykraczają poza kompetencje opisanego stanowiska oraz o niezgodnościach w
specyfikacji mierzonych rdzeni;
• Wypisywanie raportów zakończenia operacji oraz przekazanie ich do działu logistyki;
• Prawidłowe użytkowanie wyposażenia kontrolnego, jego przechowywanie, zgłaszanie
usterek do laboratorium lub odpowiedniego personelu oraz przestrzeganie terminów
kalibracji;
Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:
• Wykształcenie średnie techniczne;
• Umiejętność obsługi komputera.
• Umiejętność obsługi urządzeń pomiarowych.
• Samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji

Oferujemy:

• Stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę, pakiet socjalny w tym: karnety
na basen, karty przedpłacone 2 x w roku na święta, bilety do kina, teatru, karty
przedpłacone na wyprawkę szkolną, paczki dla dzieci, dofinansowanie zakładowej drużyny piłkarskiej, oraz zakładowego koła wędkarskiego)
• Możliwości rozwoju zawodowego w strukturach międzynarodowego koncernu
• Możliwość skorzystania z transportu pracowniczego busami na trasach:
1) Łowicz ul.Starzyńskiego– Parma– Polesie- Stachlew– Wola Makowska Ferroxcube
2) Łowicz oś.Bratkowice – Mysłaków – Arkadia-Bobrowniki – Dzierzgów– Bełchów
– Sierakowice Lewe – Ferroxcube
3) Topola – Miedniewice – Rawka – ul. Skłodowskiej - Osiedle Widok – ul. Sobieskiego Ferroxcube
4) Lipce Reymontowskie-Święte Laski - Słomków-Maków-Krężce-Dąbrowice-HalinówSkierniewice ul. Łódzka- Zadębie- ul. Rawska – Ferroxcube
5) JEŻÓW - BYCZKI - GODZIANÓW - NOWE ROWISKA - DĘBOWA GÓRA- BALCERÓW
- SIERNIEWICE ul. MSZCZONOWSKA - FERROXCUBE
6) Skierniewice-Stary Łajszczew-Kamion-Prandotów-Franciszkany-Kaczorów-Strzyboga-Podtrzcianna-Skierniewice

List motywacyjny oraz CV proszę przesyłać e-mailem na adres:

rekrutacja@ferroxcube.pl

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Dane osobowe kandydatów, którzy nie zostaną
zatrudnieni będą usunięte w terminie 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji na w/w stanowisko.
Prosimy o zamieszczenie i podpisanie klauzuli: Administratorem danych jest Ferroxcube Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
Skierniewicach 96-100, Zwierzyniecka 2. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich
danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

22 lipca 2021 r.
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BUDOWA GAZOCIĄGU
BEZPIECZEŃSTWO
A PRZYZNANIE PŁATNOŚCI Z ARiMR
TO DLA NAS PRIORYTET

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odpowiada na pytania dotyczące kwestii
O roli inspektora nadzoru w procesie budowy gazociągu opowiada Stanisław Węsierski, inspektor nadzoru GAZ-SYSTEM.
dopłat wWielu
związku
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niki związane z porą roku i warunkami Narodzenia, zgody, zdrowia oraz serpogodowymi, uzgodnione przejazdy, decznej i rodzinnej atmosfery świętowa7. Czy
inwestor
może
dokonać
zgłoszeń
konieczności
korekt
nia nam
wszystkim
życzę.
dojazdy,
warunki
zbiorów,
zasiewów

wniosków o dofinansowanie?
Inwestor nie może dokonywać korekt wniosków o dofinansowanie.
Jak wskazano w odpowiedzi na pyt. nr 6 tylko rolnik uprawniony jest do korygowania własnej (złożonej) deklaracji np. w
zakresie wycofania danej działki, części działki czy danej powierzchni i informowania kierownika biura powiatowego ARiMR,
w zakresie który rolnika dotyczy, o zmianie stanu faktycznego na
danym gruncie.
Niniejsza publikacja ma charakter informacyjny i nie zastępuje
przepisów prawa. Jej treść nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń prawnych. Po publikacji stan prawny może ulec
zmianie. Aktualne informacje są dostępne na stronach www.gaz-system.pl oraz www.arimr.gov.pl
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ROZMAWIAMY Z SYLWESTREM FITEM,
SADOWNIKIEM Z GMINY SADKOWICE
O PRACACH ZESPOŁU ROBOCZEGO
Aktywnie uczestniczy Pan w pracach Zespołu
Roboczego. Czy Pana zdaniem poruszone na forum zagadnienia spełniły potrzeby i oczekiwania
informacyjne sadowników oraz plantatorów?
Myślę, że w 90 procentach prace zespołu spełniły nasze oczekiwania. Mam na myśli omawiane
kwestie techniczne związane z inwestycją. Pozostałe 10 procent to niewiadoma związana z kwotami odszkodowań, które będą rozpatrywane indywidualnie.
Kwestie odszkodowawcze bardzo interesują
zarówno sadowników, jak i plantatorów. Gdyby
wycena nieruchomości nastąpiła dużo wcześniej,
jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji, na pewno
uspokoiłoby to naszą społeczność.
Wkrótce rozpoczną się pierwsze prace terenowe, między innymi geodezyjne tyczenie pasa
budowlano-montażowego i protokolarne opisanie obecnego stanu nieruchomości. Jakie są Pana
oczekiwania co do przeprowadzenia tych czynności? Jakiej rady udzieliłby Pan właścicielom nieruchomości?
W związku z tym, że przy każdej z tych czynności będziemy musieli być osobiście, mam nadzieję, że zarówno tyczenie geodezyjne pasa budowlanego, jak i inwentaryzacja nieruchomości
przebiegną dość sprawnie i zajmą nam jak najmniej czasu. Chciałbym także przekazać wszystkim właścicielom nieruchomości, przez których
działki będzie przebiegał gazociąg, aby dopilno-

wali wspomnianych zagadnień, aby po zakończeniu budowy oraz wyliczeniu odszkodowań nie
byli rozczarowani.
Inwestor zakłada, że prace budowlane rozpoczną się w pierwszym kwartale 2022 r. Jak Pan,
z perspektywy sadownika, widzi ten proces i jakie
są Pana oczekiwania?
Inwestor zakłada, że prace budowlane rozpoczną się w pierwszym kwartale 2022 roku i to mnie
chyba najbardziej niepokoi, przede wszystkim ze
względu na krótki okres od rozpoczęcia budowy do
wznowienia wegetacji naszych sadów. W związku
z tym rodzi się pytanie, czy wykonawca dotrzyma
ustalonego na spotkaniu Zespołu Roboczego terminu prac w sadach i plantacjach, tj. od listopada
do marca. Niedotrzymanie wymienionego terminu bardzo skomplikuje prace agrochemiczne w naszych sadach. Mam jednak nadzieję, że nie dojdzie
do takiej sytuacji.
Jak ocenia Pan efekty prac Zespołu Roboczego?
Na wstępie chciałbym podziękować wszystkim,
którzy zaangażowali się w prace Zespołu Roboczego. Dzięki uporowi części sadowników i ich zdecydowanej postawie zasiedliśmy razem do stołu
rozmów z pracownikami GAZ-SYSTEM. Co do oceny prac Zespołu Roboczego to wystawiam piątkę.
Doszliśmy do porozumienia i mam nadzieję, że po
zakończeniu budowy będę mógł wystawić kolejną
piątkę.

Podsumowanie czerwcowego spotkania
Zespołu Roboczego
14 czerwca 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sadkowicach miało miejsce czwarte spotkanie Zespołu Roboczego
powołanego w związku z budową gazociągu Gustorzyn – Wronów Etap III Rawa Mazowiecka – Wronów.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele społeczności lokalnej – sadownicy i plantatorzy z gmin Mogielnica, Regnów
i Sadkowice oraz reprezentanci Urzędu Gminy Sadkowice, Rady
Powiatu Grójeckiego i GAZ-SYSTEM. Zaproszenie do udziału
w spotkaniu przyjęli przedstawiciele Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rawie Mazowieckiej. Poniżej lista najważniejszych kwestii poruszonych
w trakcie spotkania:
1. Zaprezentowano aktualny stan realizacji projektu budowy gazociągu oraz plany w perspektywie kilku najbliższych
miesięcy:
• Zawarta została umowa na przeprowadzenie badań archeologicznych na obszarze planowanej budowy gazociągu.
• Wyłoniono wykonawcę dla przeprowadzenia opisu stanu nieruchomości i geodezyjnego wytyczenia pasa budowlano-montażowego.
• Trwa postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych. Większość uwag zgłoszonych przez plantatorów i sadowników została uwzględniona w dokumentacji przetargowej. W zorganizowanej przez Zamawiającego w maju wizji lokalnej uczestniczyli
przedstawiciele ok. 20 potencjalnych oferentów z kraju i z zagranicy. Szczególną uwagę poświęcono zapoznaniu się uczestników
wizji lokalnej z terenami upraw sadowniczych i plantacyjnych.
2. GAZ-SYSTEM przedstawił zasady czasowego przejmowania nieruchomości na czas budowy i spisywania protokołów
z opisu nieruchomości. Proces ten dla całego gazociągu rozpocznie się w sierpniu:

• Kopia kompletnego protokołu opisu stanu nieruchomości sprzed rozpoczęcia budowy, uzupełniona o dokumentację
fotograficzną wykonaną podczas jego sporządzania, może być
przekazana zainteresowanemu właścicielowi, na jego życzenie.
• Szczegółowo omówiono poszczególne zakresy informacyjne protokołu.

• Każdy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, przez którą przebiega trasa gazociągu otrzyma
imienne zawiadomienie o planowanych pracach, określające między innymi termin protokolarnego opisu nieruchomości.
• Zawiadomienia zostaną wysłane z co najmniej 28 dniowym wyprzedzeniem, na adresy pozyskane z katastru nieruchomości lub innych źródeł.
• Protokoły będą spisywane komisyjnie na nieruchomości, z udziałem jej właścicieli i rzeczoznawcy. Do czynności
spisywania protokołu właściciel może pisemnie upoważnić
inną osobę. Jednocześnie brak udziału właściciela w spisywaniu protokołu lub odmowa jego podpisania nie wstrzymuje dalszych prac.

3. W dalszej części spotkania omówiono kolejność i planowany harmonogram prac przygotowawczych: tyczenie pasa
budowlano-montażowego, opisywanie stanu nieruchomości,
badania archeologiczne. Dokładna inwentaryzacja urządzeń
sadowniczych dla potrzeb ich odtworzenia po zakończeniu prac
budowlanych oraz wycinka drzew i krzewów na terenach sadowniczych będzie przeprowadzona przez wyłonionego wykonawcę robót budowlanych, przed rozpoczęciem prac ziemnych.
4. Uczestniczące w spotkaniu przedstawicielki rawskiego Biura Powiatowego ARiMR omówiły procedurę zgłoszeń wyłączenia
z dopłat części nieruchomości w związku z budową gazociągu.
5. W ramach odpowiedzi na pytania, przedstawiciele
GAZ-SYSTEM wyjaśniali wątpliwości dotyczące między innymi
ewentualnych szkód poza pasem budowlano-montażowym,
zapewnienia dojazdu do nieruchomości oraz czynności po zakończeniu budowy.
Następne spotkanie Zespołu Roboczego zaplanowano na
wrzesień w Gminie Mogielnica. Zapraszamy zainteresowanych
do uczestnictwa.
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KAROLINA KOWALSKA,
WÓJT GMINY SADKOWICE:

DOBRA KOMUNIKACJA POMIĘDZY INWESTOREM,
GMINĄ I WŁAŚCICIELAMI NIERUCHOMOŚCI
TO WARUNEK UDANEJ REALIZACJI INWESTYCJI
Rozmawiamy z Wójt Gminy Sadkowice o pracach Zespołu Roboczego
oraz potrzebach inwestycyjnych gminy.

Gazociąg Rawa Mazowiecka – Wronów jest pierwszą
tego typu inwestycją w Gminie Sadkowice. Jak z perspektywy przedstawiciela samorządu lokalnego ją Pani postrzega?
Uważam, że jest to bardzo ważna inwestycja dla naszej
gminy. Oczywiście nie jest ona prosta do realizacji, przede
wszystkim ze względu na tereny sadownicze, przez które
będzie przechodziła. Jednak mam nadzieję, że przyniesie
ona naszym mieszkańcom, a także gminie wiele korzyści.
Liczę na to, że w dłuższej perspektywie gazociąg umożliwi
budowę sieci dystrybucyjnej w naszej gminie i przyłączenie
do niej chętnych odbiorców, a w przyszłości być może także
chętnych inwestorów.
Rozpoczynają się prace przygotowawcze w terenie
związane z budową gazociągu. Na co, Pani zdaniem,
w szczególności powinni zwrócić uwagę właściciele nieruchomości?
Uważam, że bardzo dobrym pomysłem było stworzenie Zespołu Roboczego. Na spotkaniach zostało omówionych i wyjaśnionych wiele problematycznych kwes�i
poruszanych przez sadowników. Ważne jest też to, że
wszelkie uwagi właścicieli nieruchomości, przez których
działki będzie przechodził gazociąg, zostały uwzględnione przez inwestora.
Według mnie, na tym etapie prac najważniejszą kwes�ą,
na którą powinni zwrócić uwagę właściciele działek, przez
które będzie przechodził gazociąg jest dokładne spisanie
protokołu zerowego. Należy dopilnować, aby wszystko to,
co znajduje się na danej nieruchomości, a będzie zajęte
przez pas budowlano-montażowy zostało ujęte w protokole. Myślę, że w tym zakresie bardzo pomocni będą rzeczoznawcy działający na zlecenie inwestora.
W związku z tą inwestycją GAZ-SYSTEM realizuje na
terenie Gminy Sadkowice szereg działań informacyjnych.
Co jeszcze inwestor powinien uczynić, aby każdy intere-

sariusz posiadał wiedzę o projekcie i planowanych pracach terenowych?
Tak jak już wcześniej wspomniałam, bardzo traﬁonym
pomysłem było stworzenie Zespołu Roboczego, który
umożliwił bezpośredni kontakt rolników z inwestorem.
Umożliwiło to wyjaśnienie wielu istotnych, często spornych, kwes�i.
Ważne są także publikacje w lokalnych mediach, gdyż
to z nich mieszkańcy mogą dowiedzieć o tym, co dzieje się
w naszym powiecie oraz gminie.
Jedną z korzyści po wybudowaniu gazociągu jest corocznie płacony przez GAZ-SYSTEM podatek od nieruchomości, który zasila budżet danej gminy. Czy zastanawialiście się Państwo, na realizację jakich przyszłych potrzeb
mógłby być przeznaczony?
Jak w każdej gminie potrzeb jest zawsze bardzo dużo.
Myślę, że najważniejsze są drogi. Na pewno znaczna część
tych środków zostanie wykorzystana na remonty i przebudowy dróg, aby wszyscy nasi mieszkańcy mogli korzystać
z dróg utwardzonych.
Czy realizowana inwestycja podniesie atrakcyjność
inwestycyjną Gminy Sadkowice?
Mam nadzieję, że tak i dzięki temu gmina przyciągnie
nowych inwestorów.
Jakie czynniki z perspektywy gminy mogą mieć wpływ
na minimalizację czasowych utrudnień dla okolicznych
mieszkańców i sadowników związanych z budową gazociągu?
Przede wszystkim dobra komunikacja między inwestorem, wykonawcą robót budowlanych, gminą i właścicielami nieruchomości, przez które będzie przechodził gazociąg. Ważne jest przede wszystkim to, aby mieszkańcy
dokładnie wiedzieli, gdzie kierować ewentualne zapytania
w każdej sprawie związanej z tą inwestycją.
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dla interesariuszy budowy gazociągu Gustorzyn – Wronów
Etap III Rawa Mazowiecka – Wronów
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NR 2.2020
drogą pisemną z co najmniej
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. informuje, że termin użytkownicy wieczyści zostaną indywidualnie poinformowani
28-dniowym
wyprzedzeniem.
rozpoczęcia prac budowlanych dla gazociągu Gustorzyn – Wronów Etap III
Rawa Mazowiecka – Wronów planowany jest na I kwartał 2022 r.
Ponieważ korespondencja związana z inwestycją (w tym zawiadomienia urzędowe, np. za-
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wiadomienia o terminie protokolarnego przejęcia nieruchomości) będzie wysyłana na dane

Po podpisaniu umowy z Wykonawcą Robót Budowlanych (WRB) Inwestor będzie organizował kolejne spotkania informacyjne, podczas których zostanie szczegółowo omówiony przebieg prac budowlanych. Ogłoszenia o spotkaniach zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu oraz na stronach urzędów miast i gmin.

adresowe wskazane w katastrze nieruchomości właściwego Starostwa Powiatowego, prosimy
aby właściciele bądź użytkownicy wieczyści nieruchomości zadbali o jak najszybszą aktualizację tych danych.
Wszelkie uwagi i pytania dotyczące projektu można przesyłać na adres poczty elektronicznej: komunikacja.tarnow@gaz-system.pl lub komunikacja.gdansk@gaz-system.pl
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DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O BUDOWIE GAZOCIĄGU
GUSTORZYN – WRONÓW
Najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące opisu stanu nieruchomości
przed rozpoczęciem budowy gazociągu Gustorzyn – Wronów Etap III Rawa Mazowiecka – Wronów.

Kiedy rozpoczną się prace ziemne związane z budową gazociągu Rawa Mazowiecka – Wronów?
GAZ-SYSTEM, jako inwestor budowy gazociągu Rawa Mazowiecka – Wronów, prowadzi obecnie postępowanie przetargowe
na wybór wykonawcy robót budowlanych (WRB). Planuje się,
że po zawarciu umowy z wyłonionym WRB, prace budowlane
w terenie rozpoczną się w I kwartale 2022 roku. Będzie to także
uzależnione od warunków pogodowych.
Jakie prace związane z inwestycją będą realizowane w 2021 r.?
Jeszcze przed rozpoczęciem prac ziemnych rozpoczną się prace przygotowawcze, między innymi protokolarne opisywanie stanu każdej nieruchomości, przez którą przechodzi pas budowlano
– montażowy oraz jego geodezyjne wytyczenie.
Czy właściciele nieruchomości i użytkownicy wieczyści będą
pisemnie zawiadamiani o terminie rozpoczęcia prac terenowych?
Do każdego właściciela i użytkownika wieczystego nieruchomości, na której będzie budowany gazociąg, zostanie wysłane
pisemne zawiadomienie o rozpoczęciu prac i terminie spisywania protokołu z opisem stanu nieruchomości przed rozpoczęciem
prac, tak zwanego protokołu zerowego.
Zawiadomienia będą wysyłane z co najmniej czterotygodniowym wyprzedzeniem na adresy wskazane w katastrze nieruchomości lub – w przypadku stwierdzenia braków w katastrze
– na inny, znany inwestorowi adres, pozyskany np. z ewidencji
budynków i gruntów. Ponadto, w przypadku nieruchomości, dla
których nieznane będą adresy właścicieli, wypełniony zostanie
wymóg zawiadomienia poprzez obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy, w której położona jest nieruchomość objęta opisem.
Na czym polegają prace geodezyjne związane z wytyczeniem pasa budowlano-montażowego?
Geodezyjne wytycznie pasa budowlano-montażowego ma na
celu wyznaczenie w terenie położenia gazociągu i obszaru prac
budowlanych, zgodnie z projektem budowlanym. Uprawnieni
geodeci oznaczą granice pasa budowlano montażowego i położenie gazociągu kolorowymi (pomarańczowymi i czerwonymi)
palikami znacznikowymi o wysokości około 1 metra, rozmieszczonymi w punktach charakterystycznych oraz na odcinkach
prostych, co około 50 metrów. Prace geodezyjne mogą być prowadzone wcześniej, przed terminem spisywania protokołu zerowego.
Czy po wstawieniu palików znacznikowych można nadal
uprawiać ziemię, plantację lub sady? Jaki czas upłynie od wyty-

czenia pasa budowlano-montażowego do wycinki drzew i rozpoczęcia prac budowlanych?
Paliki będą rozstawiane w miarę możliwości w ten sposób,
aby nie utrudniały prowadzenia upraw, czy wykonywania zabiegów agrotechnicznych.
Jakie informacje będzie zawierał protokół zerowy? Kto będzie go spisywał?
Sporządzenie protokołu opisu stanu nieruchomości przed
rozpoczęciem budowy ma na celu zgromadzenie wszystkich
informacji niezbędnych do ustalenia wysokości późniejszego
odszkodowania. Protokół zawiera m.in. powierzchnię zajętą na
nieruchomości na czas budowy, powierzchnię strefy kontrolowanej, sposób korzystania z nieruchomości, prowadzone uprawy,
urządzenia znajdujące się na działce, system melioracji, inwentaryzację zadrzewienia, informację o dzierżawie, informację o dopłatach do produkcji rolniczej.
Protokół będzie spisywany przez komisję, z udziałem rzeczoznawcy i właścicieli nieruchomości, indywidualnie dla każdej
działki ewidencyjnej.
Jeżeli właściciel bądź użytkownik wieczysty nieruchomości
odmówi podpisania protokołu zerowego, czy inwestor może
kontynuować prace na danej nieruchomości?
Odmowa podpisania protokołu przez właściciela nie wstrzymuje dalszych prac. W takiej sytuacji komisja umieści w protokole adnotację, że właściciel odmówił podpisania protokołu.
Czy obecność właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości jest konieczna przy spisywaniu protokołów zerowych?
Spisywanie protokołu zerowego prowadzone jest niezależnie
od ich obecności. Zachęcamy jednak do udziału w tej czynności,
gdyż właściciel może wskazać dodatkowe, istotne informacje
i zwrócić uwagę na inne okoliczności, które mogą wpłynąć na
wysokość późniejszego odszkodowania.
Czy protokół zerowy spisany bez udziału właściciela zachowuje swoją ważność i stanowić będzie część dokumentacji postępowania odszkodowawczego?
Tak, dalsze prace i postępowanie odszkodowawcze prowadzone będą niezależnie od udziału właścicieli w spisywaniu protokołu zerowego.
Czy właściciel może wskazać inną osobę, która będzie
uczestniczyła w spisywaniu protokołu zerowego?
Tak, właściciel może upoważnić inną osobę do udziału w spisywaniu protokołu zerowego. W tym celu powinien udzielić pisemnego upoważnienia do reprezentowania go podczas czynności opisowych.

Jakie informacje powinny znajdować się w treści upoważnienia? Czy upoważnienie może być spisane odręcznie i w takiej
formie zostanie uznane przez komisję?
Upoważnienie musi zawierać dane identyﬁkujące właściciela
i upoważnianą osobę (imię, nazwisko, numer dowodu osobistego), dane identyﬁkacyjne nieruchomość (numer działki, obręb)
oraz wskazanie, że właściciel upoważnia osobę do reprezentowania go podczas spisywania protokołu zerowego. Aby komisja
spisowa uznała upoważnienie, musi ono być podpisane przez
właściciela.
Kto, oprócz właściciela nieruchomości, powinien jeszcze
podpisać upoważnienie?
Imienne upoważnienie powinien przygotować i podpisać każdy z właścicieli danej nieruchomości, który chce wskazać inną
osobę do reprezentowania go przy sporządzaniu protokołu zerowego.
Jak przygotować się do czynności spisywania protokołów zerowych? Na co zwrócić szczególną uwagę?
Przystępując do spisywania protokołu zerowego, właściciel powinien posiadać dokument potwierdzający
tożsamość. Osoba występująca w imieniu nieobecnego
właściciela lub współwłaściciela powinna przedstawić
stosowne upoważnienie i dokument potwierdzający tożsamość.
Czy prace archeologiczne będą prowadzone na każdej nieruchomości objętej inwestycją?
W ramach przygotowania terenu do prac budowlanych prace
archeologiczne przeprowadzone będą na każdej działce, położonej w granicach pasa budowlano - montażowego.
Na czym polegają prace archeologiczne?
W miejscach zidentyﬁkowanych znalezisk archeologicznych,
w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
wykonane zostaną badania wykopaliskowe. Na pozostałym
terenie wykonane zostanie badanie powierzchniowe, bez ingerencji w grunt. Jeśli jednak podczas takiego badania odkryte
zostaną nowe znaleziska, zostaną one zinwentaryzowane i zabezpieczone.
Czy na potrzeby prac geodezyjnych i archeologicznych będzie wykonywana wycinka drzew?
Powierzchniowe prace archeologiczne nie są związane z wycinką drzew. Jedynie w przypadku nowych odkryć archeologicznych może wystąpić konieczność miejscowej wycinki w celu
określenia rodzaju i stanu znaleziska w ramach wyznaczonego
stanowiska archeologicznego.

Planowany harmonogram prac przygotowawczych
przed budową gazociągu Rawa Mazowiecka - Wronów w 2021 r.
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SAMOCHODOWE
KUPNO

PEUGEOT 307 SW 1,6, gaz
2204rok, klima, zadbany.
Tel.606-348-077.

ABSOLUTNIE auta całe i lekko
uszkodzone. Tel.511-225-250.

RENAULT Megane Scenic
1.6 benzyna, 2002rok z
klimatyzacją, serwisowany.
Tel.513-375-786.

ABSOLUTNIE auta całe
i lekko uszkodzone.
Tel.513-375-786.
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SKODA Fabia 2002r., 1.4
lpg, hatchback, 5-drzwiowa,
3900zł, tel.602-584-266.

ABSOLUTNIE auta całe,
uszkodzone, każdy stan.
Tel.661-586-497.
ABSOLUTNIE kupię
każde. Tel.605-161-063.

KONCESJONOWANE
złomowanie pojazdów w celu
wyrejestrowania, możliwość
odbioru 7.00-22.00. Skup
aut. Tel.602-123-360.

HYUNDAI Getz 2006r.
1.3 benzyna, 5-drzwiowa,
klimatyzacja, 4 szyby
elektryczne, 3300 zł,
tel.602-584-266.

KUPIĘ każde. Tel.727-678-862.

HYUNDAI IX35, 2014r.
Tel.667-373-332.

KUPIĘ: 125p,126p, poloneza,
nysę, żuka blaszaka,
przyczepkę, camping
N250. Tel.797-399-522.
SKUP aut i motocykli z PRL,
motorynka, komar, WSK;
złomowanie pojazdów.
Tel.510-724-923.
SKUP aut za gotówkę,
szybki dojazd i wycena.
Tel.533-525-533.

AUTO - Skup, skupujemy
auta w każdym stanie - stare,
nowe, rozbite, uszkodzone,
bez OC, przeglądu i
dokumentów. Najlepsze
ceny. Tel.518-977-148.

C3 Picasso 1.6hdi 2011rok.
Tel.722-170-261.
CHEVROLET Matiz 1.0
2010rok, kilmatyzacja, bogate
wyposażenie, bezwypadkowy,
w oryginale, stan rewelacyjny.
Tel.604-706-309.

AUTO skup, busy, osobowe.
Tel.501-419-435

AUTO-SKUP

KAŻDA MARKA
Gwarancja
najwyższej ceny!

Tel. 503 74 78 35

CITROEN C5, 1.6 TDI, 2005r.,
3500zł, tel.789-236-380.
FIAT Punto 1.4 2009r., stan
dobry, 120000km, granatowy,
tel.533-883-868, 601-249-047.
HONDA Civic 2.2 diesel,
2007rok, 140KM, bogate
wyposażenie, w rozliczeniu
mogę przyjąć mniejszy.
Tel.604-706-309.

VW Golf VII, 1,6TDI, 2016r.,
salon, bezwypadkowe, stan
bdb. Tel.501-742-540.
VW Luppo 1.0 benzyna,
klima, zadbany, 2000rok.
Tel.606-348-077.

OPEL Astra III 1.8 GTC
140KM, oryginał, bogata
wersja, serwisowany, stan
bdb. Tel.606-348-077.
OPEL Corsa 1.3 2005rok,
klimatyzacja, bezwypadkowy,
stan rewelacyjny, polecam.
Tel.513-375-786.
OPEL Corsa C 1.2 2006rok,
klimatronik, oryginał, srebrny
metalik. Tel.606-348-077.

. z o.o. z Łowicza

ZATRUDNI

t
Kosztorysantów robó
cznych/sanitarnych
budowlanych/elektry
i
zygotowania Inwestycj
do pracy w Dziale Pr

.pl

biuro@ecotherm.com

PASSAT kombi 2002r. 1.8
lpg, klimatyzacja, pełna
elektryka, tel.602-584-266.
PEUEGOT Boxer 2.2 hdi
2012rok, 145.000km,
serwisowany, stan bdb.
Tel.606-348-077.

SAMOCHODOWE INNE
PRZYCZEPA campingowa
1998r., DMC1100,
przegląd, OC, tel.505-072-504.

ul. Batorego 23

Grójec ul. Bankowa 10

DZIAŁKA 4300mkw. z
zabudowaniami do remontu,
cena do negocjacji. Tel.510250-124, 515-542-449.

DZIAŁKA z domkiem
letniskowym - Jeżów,
tanio. Tel.500-273-168.

KUPIĘ motor, wsk, jawa,
simson, wfm, junak,
komar, motorynkę, skuter.
Tel.797-399-522.

NIERUCHOMOŚCI
KUPNO
KUPIĘ działkę rolną
w Lniśnie lub okolicy.
Tel.724-532-924.
KUPIĘ/ przyjmę ziemię
w dzierżawę Godzianów,
Żelazna, Słupia i okolice.
Tel.664-020-351.

Ingwar Sp. z o.o.
tel.

609 211 813

tel. 885 888 027

Trzcińska 21/23,
pok. 111,
Skierniewice
www.ingwar-spzoo.pl

DZIAŁKI budowlane 3000 m2,
Trzcianna, tel.605-881-845.
DZIAŁKI budowlane w
miejscowości Żurawia gm.
Biała Rawska: 2000mkw.,
1500mkw., cena: 60zł i
65zł za mkw., cena do
negocjacji. Tel. 509-869-368.
GOSPODARSTWO rolne
2,60ha, dom, budynki
gospodarcze 10km od
Skierniewic. Tel.889-302-908.
GOSPODARSTWO rolne
Białynin - Południe.
Tel.500-273-168.
GOSPODARSTWO rolne
w centrum Sadkowic.
Tel.500-273-168.
MIESZKANIE 28mkw.,
Skierniewice, ul.Mszczonowska
43C. Tel.509-929-760.
MIESZKANIE 60,5m2
sprzedam. Rawa Mazowiecka.
Tel.601-351-412.
ZIEMIA 2,08ha w Gzowie,
gm. Słupia, tel.691-732-895.

DZIAŁKI 2000mkw,
2400mkw, Kołacinek,
pilne. Tel.512-005-705.

ZIEMIA gm. Kawęczyn
Nowy. Tel.783-796-105.
ZIEMIA orna 2,3ha w
jednym kawałku, Doleck.
Tel.660-161-473.

MOTOROWE KUPNO

BIURO RACHUNKOWE
ul. Osada Dolna 2A

DZIAŁKA - sad - centrum
Sadkowic. Tel.500-273-168.

DZIAŁKA rolna 0,83ar,
Rowiska. Tel.696-803-547.

ul. Tomaszowska 25,
robigaz@op.pl, tel.605-602-162

Rawa Mazowiecka,

NISSAN Primera 1.8 benzyna,
2002rok, klimatronik, srebrny,
zadbany. Tel.606-348-077.

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAŻ

DZIAŁKA rekreacyjna,
nasłoneczniona, 3900m2,
2,08ha ziemi w Gzowie, gm.
Słupia, tel.691-732-895.

instalacji gazowych
e-mail

MIESZKANIE, ziemię,
działkę, dom, itp. Mogą być
zadłużone. Tel.501-020-993.

DZIAŁKA budowlana
1000m2, okolice Widoku,
Skierniewice, tel.511-300-921.

Autoryzowany serwis
instalacji Montaż samochodowych

OPEL Insignia 2010, tanio
sprzedam. Tel.667-373-332.

Firma ECO-THERM Sp

Kontakt:

MERDEDES C-klasa 2.2 cdi,
2007rok, bogato wyposażony,
w rozliczeniu mogę przyjąć
mniejszy. Tel.513-375-786.

VW Golf V 1.6 benzyna,
skrzynia VI, 2005rok z
klimatyzacją stan rewelacyjny.
Tel.604-706-309.

ROBI AUTO GAZ

SAMOCHODOWE
SPRZEDAŻ

AUTO 1kg -1zł,
tel.605-103-895.

KIA Ceed 2007rok 1.6
benzyna. Tel.668-402-653.

VW Golf IV 1.9 TDI,
2003rok, czarny metalik,
bogate wyposażenie, stan
rewelacyjny. Tel.513-375-786.

ZIEMIA, Turowa Wola,
2,65ha, tel.723-678-508.

SPRZEDA

lokal usługowy
na os. Widok
w Skierniewicach
o pow. 278 m2
wraz z najemcą.
Szczegółowe informacje
dostępne pod numerem
telefonu:

609 755 033

Zapraszamy do kontaktu!

WYNAJEM/ZAMIANA
DO wynajęcia mieszkanie
46m2, Rawa Mazowiecka.
Tel.601-351-412.
DO wynajęcia pomieszczenie
165m2 pod działalność,
hurtownię lub magazyn,
Skierniewice, Trzcińska
16, tel.601-157-953.
POMIESZCZENIA
warsztatowe z kanałami
150m2. Plac utwardzony
2000m2. Tel.602-262-762.

WÓJT GMINY CIELĄDZ

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Cielądzu oraz na
stronie internetowej www.bip.cieladz.pl został
wywieszony na okres 21 dni, tj. od 12.07.2021r.
do 01.08.2021r., wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.

KUPON za 3 zł na ogłoszenia drobne

Kupon ważny 2 tygodnie od daty wydania. Data wydania: 21.01.2021 r.
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PRZYJMĘ w dzierżawę
grunty orne lub kupię,
tel.791-411-303.

DREWNO

WYNAJMĘ mieszkanie 30m2.
Rawa Maz. Tel.695-591-352.

KUPNO RÓŻNE

ï
ï
ï
ï

sosna
brzezina
dąb
drzewo rozpałkowe

(worki)

tel. 696-301-437

KUPIĘ drewno na pniu.
Tel.881-369-581.

MAGIEL mały elektryczny
używany 100zł sprawny.
Tel.797-399-522.

KUPIĘ tokarkę,
tel.603-402-166.

MAŁA betoniarka, taczki.
Tel.505-044-263.

SPRZEDAŻ RÓŻNE
AKACJA, dąb, brzoza, sosna,
osika, grab. Tel.881-369-581.
AKORDEON 120 basów,
wózek elektryczny inwalidzki.
Tel.608-772-767.

NAMIOT foliowy typowy
ocynkowany, zamgławiacz.
Tel.505-072-504.

BETON kruszony, piasek,
piasek płukany, dowóz,
tanio, Skierniewice i
okolice, tel.500-600-600.

PIASEK, piach płukany,
piach przesiewany,
pospółka, żwir, podsyp,
gruz betonowy kruszony,
czarnoziem z dowozem,
tanio i solidnie, Skierniewice
i okolice. Tel.500-600-600.

BETONIARKA 250l na siłę.
Taśma gumowa zębata
0,5x12,9m. Tel.602-262-762.

PIEC na ekogroszek z
pełnym wyposażeniem - tanio
sprzedam. Tel.601-323-283.

CZARNOZIEM, ziemia
ogrodowa, dowóz, tanio.
Tel.500-600-600.
DREWNO opałowe i
kominkowe. Tel.798-877-090.
DREWNO opałowe sosna,
brzoza; granulat styropianowy;
wózek do transportu
drewna. Tel.667-646-961.

bryczka ognis narty
ko
Wycieczka kulig

jednodniowa
do Zakopanego
Zadzwoń po szczegóły

Tel.600-237-175

Klimatyzacja

wraz z montażem
już od

2200 zł netto!
KAJ
E
Z
C
NIE
TA
DO LA

OFERUJEMY:
Pomoc w wyborze klimatyzacji
Prowadzimy sprzedaż usługi w systemie ratalnym
dla osób prywatnych (10-48 rat)

Promowane marki:
Skierniewice
Tel.505 072 524
ul. 1 maja 2
506 310 203
eurotom.tw@gmail.com
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SPRZEDAM bale 7cm.,
dąb, modrzew, różna
długość, sezonowane.
Drzewo sosna, budulec,
13m3. Tel.726-644-148.
SPRZEDAM krajzegę,
obudowa metalowa. Tanio.
Kaleń, gmina Sadkowice.
Tel.692-605-507.
SPRZEDAM pojemniki
na maliny, plastikowe
5szt. Tel.606-170-109.

ZATRUDNIĘ

Operatorów walca
i równiarki z uprawnieniami
Kierowcę na ciągnik
z kat. T
Praca na terenie całej Polski

SPRZEDAM stemple
budowlane oraz deski po
budowie. Tel.661-465-056.

STEMPLE budowlane.
46/831-08-11.
ZIEMIA ogrodowa,
czarnoziem, super jakość
z transportem, tanio,
solidnie, Skierniewice i
okolice. Tel.500-600-600.

DAM PRACĘ
DO pracy w sklepie Żabka
ul.Jeżynowa, Mszczonów,
tel.723-678-508.
DO zbioru wiśni, okolice Białej
Rawskiej. Tel.668-529-780.
DO zbioru wiśni, tel.696676-846 po 17.00.

Tel. 603-755-125
FIRMA budowlana zatrudni
pracownika budowlanego,
pracownika do wykończeń.
Tel.508-132-455.

KIEROWCĘ kat. C na
samochody wywrotki 4-osiowe,
zatrudnimy. Tel.606-940523, tel.501-785-028.

FIRMA transportowa zatrudni
kierowcę C+E. Praca w kraju,
wszystkie weekendy wolne.
Jeździmy w dzień, dobre
warunki płacowe. Dodatkowe
ubezpieczenie w PZU Życie.
Posiadamy własny serwis,
dojeżdżamy do ewentualnej
awarii, tel. 507-199-570.

OPERATOR maszyn i
urządzeń, 4700zł brutto,
tel.730-997-001.

FIRMA zatrudni brukarzy.
Tel.606-940-523,
tel.501-785-028.
KIEROWCA C+E. Hurtownia
budowlana w Rawie
Mazowieckiej zatrudni
kierowcę kat. C+E, umowa
o pracę. Tel.785-599-285.

PRODUCENT
RAWA MAZOWIECKA, CHRUSTY 3
tel. 601 275 906

SAMOCHODOWEGO

ZATRUDNIMY

SPRZEDAM rowerek (9-12lat)
mało używany, stan dobry,
okolice Rawy. Tel.602-382-656.

SPRZEDAM wannę nową
1.70 oraz 1-osobową kanapę
Rawa, tel.692-782-778.

DIAGNOSTĘ

NAGROBKI
SCHODY
PARAPETY
KOMINKI
BLATY KUCHENNE

www.kamieniarstwogrzywaczewski.pl
e-mail: biuro@kamieniarstwogrzywaczewski.pl

PRACOWNICY ochrony
fizycznej z orzeczeniem
o niepełnosprawności
(umiarkowany lub znaczny),
tel.608-641-160, 609-665-619,
rekrutacja@visionsecurity.pl
PRACOWNIK do ociepleń
budynków. Tel.669-960-188.
PRACOWNIK produkcji, 20zł
brutto/h, tel.730-997-001
PRACOWNIKÓW na dachy,
Skierniewice. Tel.602-771-804.

praca w Skierniewicach

Więcej informacji
pod numerem

508-024-050
PRZYJMĘ do pracy
do produkcji ogrodzeń
betonowych. Niwna.
Tel.504-624-844.
PRZYJMĘ do pracy
osobę od zaraz, może
być z zamieszkaniem w
Boguszycach. Tel.518-674857 lub 510-074-532.
PRZYJMĘ do rwania wiśni
3- 4 osoby. Tel.510-735-809.
PRZYJMĘ do zbioru fasoli,
tel.793-248-641, 606-752-411.
PRZYJMĘ do zbioru
wiśni. Tel.512-130-765.
STOLARZY, murarzy,
wykończeniowców. Praca
za granicą. Darmowy
przejazd i zakwaterowanie.
Tel.602-472-177.
ZATRUDNIĘ brukarza
z doświadczeniem.
Tel.660-306-446.
ZATRUDNIĘ do dociepleń atrakcyjne wynagrodzenie,
wypłata na czas. Wymagane:
doświadczenie, fachowe
podejście, rzetelność.
Tel.514-062-932.

OFERUJEMY
ZBIORNIKI NA PALIWO DWUPŁASZCZOWE

Pojemność od 1200 litrów do 5000 litrów z dystrybutorem

„KOPER” sp. jawna; Pilaszków 18, 99-400 Łowicz
tel. 46 837 14 50, 46 837 13 58;kom. 509 481 799
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ZATRUDNIĘ do pracy na
budowie. Rawa i okolice.
Tel.501-364-024.
ZATRUDNIĘ do rwania
wiśni. Tel.516-197-228.
ZATRUDNIĘ do zbioru wiśni,
okolice Białej Rawskiej.
Tel.609-483-567.
ZATRUDNIĘ do zrywania
wiśni Wola Chojnata.
Tel.661-617-776.
ZATRUDNIĘ kierowcę
C+E, beneluxy podwójne/
pojedyncze obsady,
weekendy w domu, stawka
8000zł - 11000zł, więcej
informacji pod numerem
telefonu 516-666-640.
ZATRUDNIĘ kierowcę
-magazyniera w rozlewni
gazu płynnego w Brzezinach.
Wymagane: ukończone 21
lat, kategoria B.Szczegółowe
informacje tel.885-052-000.
ZATRUDNIĘ kierowcę
na ciągnik siodłowy.
Tel.501-038-542.
ZATRUDNIĘ kierowcę w ruchu
krajowym. Tel.726-567-450.
ZATRUDNIĘ operatora
koparko-ładowarki, koparki
obrotowej, dorywczo.
Tel.602-129-834.
ZATRUDNIĘ przy
zbiorze wiśni. Rawa Maz.
Tel.508-602-895.
ZATRUDNIĘ w gospodarstwie
rolnym, Rawa Maz., praca
na stałe, tel.46/81427-69, 602-671-688.

REKLAMA/ OGŁOSZENIA

ZATRUDNIĘ zbrojarzy,
cieśli, pracowników
ogólnobudowlanych,
praca na miejscu, więcej
informacji pod numerem
telefonu 726-916-253.
ZATRUDNIMY operatora
koparki, koparkoładowarki. Tel.606-940523, tel.501-785-028.
ZATRUDNIMY studentów
na stanowisko Pracownik
Produkcyjny. Tel.690-065-717.
ZLECĘ pocięcie drzewa,
tel.696-652-814.
ZLECĘ remont domku
drewnianego. Tel.733-444-454.

USŁUGI
REMONTOWOBUDOWLANE
ADAPTACJA poddaszy,
fachowe remonty, malowanie,
tapetowanie, gipsowanie, inne,
Skierniewice. Tel.601-157-987.
ADAPTACJA poddaszy,
sufitów podwieszanych,
ścianki działowe, docieplenia,
malowanie. Wolne terminy.
Fachowe wykonanie.
Tel.608-350-462.
BALUSTRADY ze stali
nierdzewnej. Tel.505-856-714.
BALUSTRADY, poręcze,
stal kwasoodporna -satyna,
poler, (wewnątrz i na
zewnątrz). Tel.727-426-805.

BRUKARSTWO, kostka
brukowa kompleksowo.
Tel.660-306-446.

KOPARKO- ŁADOWARKA,
wykopy, niwelacja.
Tel.513-890-660.

OKNA -naprawa, regulacja,
uszczelki, Magmar 2, tel.508243-252, 46/833-00-34.

BRUKARSTWO,
tel.724-631-536.

MALOWANIE elewacji i
dachów. Tel.501-032-827.

OKNA, naprawa i regulacja.
Tel.609-135-411.

BUDOWA domów, wiat, garaży,
klinkier. Tel.697-167-525.

MALOWANIE -remonty.
Tel.537-540-210.

PAPA- tanio i solidnie.
Tel.608-677-525.

CYKLINOWANIE
bezpyłowe, parkieciarstwo.
Tel.602-730-848.

MALOWANIE, panele,
gładzie, remonty, płytki.
Tel.693-625-233.

PIACH płukany, żwir,
pospółka, ziemia - sprzedaż,
transport. Tel.602-129-834.

CYKLINOWANIE, lakierowanie.
Tel.512-944-186.

MAŁA wywrotka 1-4 tony
piasek do piaskownicy,
ziemia, inne. Tel.602-129-834.

PRZYJMĘ gruz.
Tel.513-890-660.

DACHY -kompleksowo,
towar wraz z montażem.
Tel.516-046-799.
DACHY- krycie i sprzedaż
pokryć dachowych, tanio i
solidnie. Tel.608-677-525.
DACHY, pokrycia dachowe,
montaż, wymiana.
Tel.602-771-804.
DOCIEPLANIE budynków,
szybko, tanio, solidnie.
Tel.502-053-214.
DOCIEPLENIA budynków,
elewacje, struktury agregatem.
Tel.607-612-176.
DOCIEPLENIA poddaszy
pianą, elewacje.
Tel.607-378-288.
EKSPRESOWE malowanie
mieszkań. Tel.501-032-827.
KOPARKA, koparkoładowarka, wywrotka, wolne
terminy. Tel.500-600-600.
KOPARKA, koparkoładowarka, wywrotka,
usługi. Tel.602-129-834.

MAŁA wywrotka, 1-4
tony, piach, ziemia, żwir,
Skierniewice i okolice.
Tel.505-250-203.
MYCIE, malowanie elewacji,
tel.532-241-846.
OCZYSZCZALNIE
przydomowe z montażem,
profesjonalnie i tanio, www.
phumonter.pl, tel.693-413-492.
OGRODZENIA betonowe,
panelowe, siatka, słupki
montaż, tel.515-235-962.
OGRODZENIA panelowe,
betonowe, siatka, bramy.
Niwna 56C, 96-200 Rawa
Mazowiecka. Tel.606213-992, 505-248-147.
OGRODZENIA panelowe,
metalowe, siatki,
betonowe, łupane, bramy
i furtki, balustrady, wiaty,
fundamenty, www.majmat.
pl Tel.798-877-090.
OGRODZENIA panelowe,
tel.724-631-536.

ROZBIÓRKI, wyburzenia,
tanio, szybko, solidnie.
Tel.500-600-600.
ROZBIÓRKI, wyburzenia,
wywóz gruzu, ziemi, inne.
Tel.602-129-834.
STOLARSTWO: drzwi,
schody. Tel.663-777-006.
SZLAKA, żużel z dowozem.
Tel.500-600-600.
TANIO murowanie, tynkowanie,
różne prace budowlane.
Tel.690-314-404.
TYNKI maszynowe
agregatem. Tel.785-338-555.
TYNKI maszynowe.
Tel.512-899-152.
TYNKI maszynowe. Tel.668829-361, 606-359-375.
TYNKI maszynowe.
Tel.669-201-962.
TYNKI ręczne, kwarc,
ocieplenia, wykończenia
wnętrz. Tel.795-611-254.
UKŁADANIE glazury, terakoty,
kominki. Tel.604-166-988.
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UKŁADANIE kostki brukowej
od a do z. Tel.660-306-446.
UKŁADANIE kostki brukowej,
podbudowy, budowa dróg
dojazdowych do posesji,
utwardzanie terenu: kruszywo,
gruz, tłuczeń. Tel.505-250-203.
UKŁADANIE kostki
brukowej, tel.724-631-536.
USŁUGI koparko-ładowarką,
wyburzenia, niwelacje terenu,
zasypy fundamentów, wykopy
pod szamba, oczyszczanie,
itp. Tel.505-250-203.
WYLEWKI betonowe
mixokretem, szybkie
terminy. Tel.730-674-670.
WYLEWKI betonowe, tynki
maszynowe agregatem,
tel.600-872-737.
WYLEWKI, tynki, solidnie.
Tel.607-378-288.
WYWROTKA, piach,
żwir, ziemia, wykopy,
inne. Tel.602-129-834.

USŁUGI INNE
CZYSZCZENIE działek,
wycinka drzew, usługi
mulczarem, likwidacja
plantacji porzeczki i aronii.
Tel.881-369-581.
MYCIE i odgrzybianie
elewacji. Tel.501-032-827.
MYCIE kostki brukowej.
Tel.501-032-827.
ODNAWIANIE wanien.
Tel.600-979-826.
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VEKA to międzynarodowa grupa obecna w kilkunastu krajach na całym świecie. W Polsce działamy od prawie 27 lat,
zatrudniamy ponad 700 pracowników. Jesteśmy największym pracodawcą w regionie. Dostarczamy naszym klientom
wysokiej jakości systemy okienne PVC-U. W związku z dynamicznym rozwojem, wybudowaniem nowej hali produkcyjnej

POSZUKUJEMY OSÓB NA STANOWISKA
Pracownik Magazynu

Pracownik Produkcji - Dział Foliowania

Zadania:
•
Realizację przyjęć towaru
•
Kompletację i realizację zamówień
•
Udział w inwentaryzacjach
Wymagania:
•
Mile widziane doświadczenie w obszarze magazynowym
•
Mile widziane uprawnienia UDT na wózki widłowe
•
Gotowość do pracy zmianowej
•
Komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej
Oferujemy:
Konkurencyjne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę uzupełniane atrakcyjnym systemem
•
premiowym
•
Prywatną opiekę medyczną Medicover
•
Szeroki pakiet socjalny (w tym m.in.. dofinansowanie do wakacji i karty MultiSport)
•
Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach
•
Dofinansowanie posiłków
•
Miłą i koleżeńską atmosferę w pracy

Ślusarz Narzędziowy

Zadania:
•
Przeprowadzanie prac konserwacyjnych
•
Usuwanie bieżących usterek i uszkodzeń w maszynach i urządzeniach
•
Obsługa podstawowych maszyn i urządzeń warsztatowych (szlifierka, wiertarka)
•
Dokumentowanie przeprowadzonych konserwacji i napraw
•
Działania prewencyjne, montaż i demontaż narzędzi produkcyjnych zgodnie
z planem produkcji
Wymagania:
•
Znajomość ogólnych prac ślusarskich
•
Zdolności manualne, precyzja, dokładność
•
Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
•
Gotowość do pracy w systemie trzyzmianowym
•
Zaangażowanie w wykonywaną pracę oraz chęć do dalszej nauki
•
Umiejętność współpracy w zespole
Oferujemy:
•
Konkurencyjne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę uzupełniane atrakcyjnym systemem
premiowym
•
Prywatną opiekę medyczną Medicover
•
Szeroki pakiet socjalny (w tym m.in.. dofinansowanie do wakacji i karty MultiSport)
•
Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach
•
Dofinansowanie posiłków
•
Miłą i koleżeńską atmosferę w pracy

Kontakt: +48 46 834 44 00

Zadania:
•
Realizacja zleceń produkcyjnych
•
Obsługa maszyn produkcyjnych
•
Nadzór jakościowy nad prawidłowym przebiegiem procesu produkcyjnego
•
Dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy
Wymagania:
•
Mile widziane doświadczenie w obszarze produkcyjnym
•
Gotowość do pracy zmianowej
•
Umiejętność pracy zespołowej
Oferujemy:
Konkurencyjne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę uzupełniane atrakcyjnym systemem
•
premiowym
•
Prywatną opiekę medyczną Medicover
•
Szeroki pakiet socjalny (w tym m.in.. dofinansowanie do wakacji i karty MultiSport)
•
Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach
•
Dofinansowanie posiłków
•
Miłą i koleżeńską atmosferę w pracy

Pracownik Produkcji - Ekstruzja
Zadania:
•
Realizacja zleceń produkcyjnych
•
Obsługa maszyn produkcyjnych
•
Nadzór jakościowy nad prawidłowym przebiegiem procesu produkcyjnego
•
Dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy
Wymagania:
•
Mile widziane doświadczenie w obszarze produkcyjnym
•
Gotowość do pracy zmianowej w systemie czterobrygadowym
•
Umiejętność pracy zespołowej
Oferujemy:
•
Konkurencyjne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę uzupełniane atrakcyjnym systemem
premiowym
•
Prywatną opiekę medyczną Medicover
•
Szeroki pakiet socjalny (w tym m.in.. dofinansowanie wakacji i karty MultiSport)
•
Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach
•
Dofinansowanie posiłków
•
Miłą i koleżeńską atmosferę w pracy.

Aplikuj: www.veka.pl/praca

Mail: kontakt@veka.com
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WYCINKA
DRZEW

USUWANIE
PIEŃKÓW
i KORZENI
Drewtom Tel.506 660 095
www.wycinkaskierniewice.pl

OPRAWA muzyczna wesel DJ
+akordeon. Tel.694-506-813.

USUWANIE pni po ściętych
drzewach. Tel.604-622-534.

POTRZEBUJESZ geodety?
Zadzwoń 507-350-656,
Pracownia Geodezyjna
Kowalewski.

VERTAL- żaluzje, rolety,
moskitiery. Produkcja,
montaż. Tel.602-736-692.

USŁUGI hydrauliczne,
instalacje, hydraulik.
Tel.792-818-777.

ROLNICZE MASZYNY
SPRZEDAŻ
AGREGAT ścierniskowy 2,8M
stan bdb, tel.661-043-105.
KOMBAJN ziemniaczany
Anna, pszenżyto około 1
tony. Tel.516-807-678.
NAPRAWA ciągników,
maszyn rolniczych i sprzętu
budowlanego, tel.510-809-025.

ZŁOTA rączka - składanie
mebli. Tel.667-644-918.

NAWOZY dolistne producent
Suplo. Tel.501-702-904.

MATEMATYKA korepetycje,
Skierniewice. Tel.663-327-329.

ROZDRABNIANIE gałęzi.
Wycinka drzew, zakrzaczeń,
koszenie traw, prace
ogrodnicze. Tel.667-732-751.

SKUP maszyn rolniczych,
ciągników. Tel.696-301-437.

WYNAJEM sprzętu
ogrodniczo -budowlanego.
Tel.531-683-374.

NAUKA

PRANIE dywanów, foteli,
kanap, autotapicerki,
tel.669-445-400.

OPRYSKIWACZ sadowniczy
Ślęza kupię. Tel.666-941-477.

ROLNICZE
MASZYNY KUPNO
KOMBAJN Bolko.
Tel.605-934-384.
KOPACZKĘ, sadzarkę,
rozrzutnik, okolice
Rawy, Nowego Miasta.
Tel.600-636-990.
KUPIĘ każdy traktor, stan
obojętny. Tel.502-939-200.

OPONY 20x600, 2
rozruszniki, alternator do
IFA, tel.783-806-701.
OWIJARKA Sipma, stan
bdb, tel.739-978-669.
PIŁA Spalinowa Stihl 028,
cena 900zł. Tel.666-941-477.
PRASA Sipma 1, kostka,
1997r., tel.725-512-917.
PRASA Sipma Z224/1,
1995rok, w dobrym stanie.
Tel.46/831-69-17.
PRASA Z224/1, siewnik
Poznaniak, sieczkarnia do
zielonki, przetrząsaczozgrabiarka, tel.606-142-109.
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PRZYCZEPA 5-tonówka
zachodnia 3 strony wywrot
balon oraz jednoośki
wywroty od 5 do 12 ton.
Tel.798-510-736.
PRZYCZEPA
samozbierająca, 1986rok.
Tel.46/831-69-17.
SCHŁADZALNIK do mleka
200l. Tel.46/831-69.17.
SILNIK od bizona do remontu.
Tel.46/831-08-11.
SORTOWNIK do
ziemniaków arfowy, 350zł.
Tel.690-453-697.
SPRZEDAM C-360
1987r., C-360P 1986r.
Tel.512-451-076.
SPRZEDAM części Anna,
tel.603-402-166.
SPRZEDAM kombajn
Bizon 256 1987r.
Ursus 1614 rok 1989,
tel.727-664-333.
SPRZEDAM prasę rolującą na
sznurek.
Tel.723-926-375.
SPRZEDAM przyczepę 5t.,
3-stronny wywrot,
koła balony, 10500zł.
Przyczepy 1-osiowe, 3-stronny
wywrot,7,5 -14 tys.zł.
Żmijkę do zboża 6m,
2000zł.
Tel.798-510-736.
WYWROTKA jednoosiowa.
Tel.723-288-224.

24 REKLAMA/OGŁOSZENIA

22 lipca 2021 r.

ROLNICZE
PŁODY ROLNE
KUPIĘ zboża: żyto,
pszenżyto, pszenica,
jęczmień, owies, mieszanka.
Konkurencyjne ceny.
Odbiór od klienta własnym
transportem. Posiadam
samochód samozaładowczy.
Tel.695-570-050.
KUPIĘ ziemniaki,
tel.696-652-814.

W związku z rozwojem zakładu produkcyjnego
w Skierniewicach wprowadzono całkowicie nowa flotę
wózków widłowych a tym samym dotychczasowa
flota zostaje wystawiona do sprzedaży.

•
•
•
•

wózki czołowe
wózki wysokiego
składowania
wózki unoszące
wózki prowadzone

KUPIĘ żyto, pszenżyto,
jęczmień, pszenicę, owies
-najlepiej zapłacę. Odbiorę
własnym transportem.
Posiadam samochód
samozaładowczy.
Tel.605-364-208.

w ciągłej sprzedaży z dowozem
Dysponuję
samochodem
samozaładowczym

MIESZANKA zbożowa,
pszenica, jęczmień ok.
4t, tel.783-806-701.
SŁOMA baloty 25szt, 20zł /
szt. Opona ciągnikowa
12,4x32. Tel.692-215-674.
SPRZEDAM nasiona
gryki, tel.668-110-066.
SPRZEDAM owies Bingo.
Tel.601-991-809.
SPRZEDAM słomę z
pola, tel.724-753-380.

ROLNICZE
HODOWLANE
SPRZEDAŻ

Łącznie

CIELAKI sprzedam.
Tel.516-420-145.

42 wózki
Tel. 517

owies, żyto, pszenicę
pszenżyto, jęczmień

KROWA mleczna przed
2 wycieleniem,
tel.725-769-925.
KROWA mleczna, 2
jałówki cielne, spod
oceny, tel.783-806-701.
MŁODE kurki, kaczki mięsne,
gęsi, perliczki, indyczki.
Odchowane. Tel.600-332-799.
SKUP macior i knurów.
Atrakcyjne ceny, przelew w
dniu odbioru. Tel.602-462-329.
SPRZEDAM byczki mięsne.
Tel.691-452-056.
SPRZEDAM klacz.
Tel.513-433-658.

ODDAM pieski w dobre
ręce dwa miesiące mają
i suczkę i pieska dziesięć
miesięcy. Tel.695-449-612.
ODDAM pieski.
Tel.666-961-668.
ODDAM za darmo pieska z
małej rasy. Tel.667-199-344.

KREDYTY
POŻYCZKI bankowe,
pozabankowe, firmowe,
dla rolników. Wysoka
przyznawalność.
Na oświadczenie.
Tel.513-593-393.

ZACIELONA krowa, dwie
jałówki. Tel.692-919-345.

ZWIERZETA
SPRZEDAŻ
ŚWINKI wietnamskie w różnym
wieku. Tel.513-969-120.

MEDYCZNE
REHABILITACJA, masaż.
Tel.696-597-867.
SPRZEDAM łóżko
ortopedyczne z materacem
piankowym w dobrym
stanie, tel.697-064-777.

ODDAM
ODDAM gruz zebrany
w skrzyniopalety.
Tel.661-465-056.

TOWARZYSKIE
EMERYT pozna Panią
w wieku od 40 do 60lat.
Tel.791-224-101.
JESTEM bez nałogów,
poznam panią ok. 50tki, tel.692-915-250.
POSZUKUJĘ dziewczyny
do stałego związku.
Tel.516-405-031.

023 547

ul. Czerwona 20
96-100 Skierniewice

POZNAM pana po 50-tce,
o dobrym charakterze.
Tel.667-391-698.

Sklep, który znacie i lubicie od lat

W NOWEJ ODSŁONIE
z szerszym asortymentem i lepszymi cenami
Szeroki asortyment:
wyroby z plastiku,
szkła, metalu, porcelana,
artykuły upominkowe,
baterie, żarówki,
drobne sprzęty
elektryczne.

Sklep firmowy Hurtowni „Alta”
Skierniewice, ul. Batorego 17/19
DLA NASZYCH KLIENTÓW
POSIADAMY WYGODNY PARKING.
Zapraszamy!

ofe Boga
rt
ta
gos a arty
pod kułó
dom arst w
ow wa
ego

30

lat tradycji
Ponad

500

lokalizacji
w Polsce
Współpraca
z

Zapraszamy do naszych gabinetów na

BEZPŁATNE BADANIA SŁUCHU
Rawa Mazowiecka, al. 3 Maja 9B ................. tel. 728 995 907

NFZ

SETKI
TYSIĘCY

zadowolonych
pacjentów

Stosujemy
rękawiczki ochronne

Dezynfekujemy gabinet i sprzęt
medyczny przed każdą wizytą

Używamy
maseczek ochronnych

Części zamienne do sprzętów AGD,
maszyn do szycia, worki do odkurzaczy,
elektroszczotki i wiele innych drobiazgów.

Z tym kuponem

RABAT

NA CAŁY
ASORTYMENT
(ważny do 31.07.2021r.)
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OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka

w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Rawa Mazowiecka, fragmenty obrębów:
Kaleń, Soszyce i Boguszyce.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa
Mazowiecka, fragmenty obrębu Pasieka Wałowska.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa
Mazowiecka, fragmenty obrębów: Zakład Doświadczalny Rossocha, Bogusławki Duże i Bogusławki Małe.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021
poz. 741 ze zmianami) oraz w myśl przepisów art. 39 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zmianami) zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Rawa Mazowiecka uchwały Nr
XXXI.204.21 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragmenty obrębów:
Kaleń, Soszyce i Boguszyce.
Granice obszaru objętego planem miejscowym są określone na załączniku graﬁcznym do ww. uchwały, okazanym w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego na piśmie do Wójta Gminy Rawa Mazowiecka na adres: al. Konstytucji 3 Maja 32, 96 – 200 Rawa
Mazowiecka, w terminie do dnia 20 sierpnia 2021 r. Wniosek
powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy. Jako wnioski wniesione na piśmie uznaje się
również wnioski wniesione w postaci elektronicznej, tj. poprzez pocztę elektroniczną na adres: sekretariat@rawam.
ug.gov.pl lub za pomocą platformy ePUAP.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021
poz. 741 ze zmianami) oraz w myśl przepisów art. 39 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zmianami) zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Rawa Mazowiecka uchwały
Nr XXXI.205.21 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragmenty obrębu
Pasieka Wałowska.
Granice obszaru objętego planem miejscowym są określone na załączniku graﬁcznym do ww. uchwały, okazanym w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego na piśmie do Wójta Gminy Rawa Mazowiecka na adres: al. Konstytucji 3 Maja 32, 96 – 200 Rawa
Mazowiecka, w terminie do dnia 20 sierpnia 2021 r. Wniosek
powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy. Jako wnioski wniesione na piśmie uznaje się
również wnioski wniesione w postaci elektronicznej, tj. poprzez pocztę elektroniczną na adres: sekretariat@rawam.
ug.gov.pl lub za pomocą platformy ePUAP.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021
poz. 741 ze zmianami) oraz w myśl przepisów art. 39 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu
przez Radę Gminy Rawa Mazowiecka uchwały Nr XXXI.206.21
z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Rawa Mazowiecka, fragmenty obrębów: Zakład Doświadczalny Rossocha, Bogusławki Duże i Bogusławki Małe.
Granice obszaru objętego planem miejscowym są określone na załączniku graﬁcznym do ww. uchwały, okazanym w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego na piśmie do Wójta Gminy Rawa Mazowiecka na adres: al. Konstytucji 3 Maja 32, 96 – 200 Rawa
Mazowiecka, w terminie do dnia 20 sierpnia 2021 r. Wniosek
powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy. Jako wnioski wniesione na piśmie uznaje się
również wnioski wniesione w postaci elektronicznej, tj. poprzez pocztę elektroniczną na adres: sekretariat@rawam.
ug.gov.pl lub za pomocą platformy ePUAP.

Zatrudnienie na umowę o pracę,
stałe godziny pracy,
krótkie trasy (1500km/miesiąc),
bez ingerencji w załadunek/rozładunek.

Przyjmiemy do pracy

kierowcę C+E
PRZYJMIEMY

osobę do pracy na stanowisku

Technik Utrzymania
Ruchu (Mechanik)
Praca w okolicach Mszczonowa

Wymagana książeczka sanepidowska, uprawnienia C+E.
Mile widziani emeryci/renciści.

668660371

Tel.
mail: administracja@flis.pl

Oferujemy atrakcyjne
wynagrodzenie, zatrudnienie
na podstawie umowy o pracę,
możliwość rozwoju.
Wymagane
badanie sanepidowskie.

Tel. 663-916-002

Spółka Kampol-Fruit Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Rawskiej,

zatrudni pracowników
do działu księgowości na stanowiska:

SAMODZIELNA KSIĘGOWA
MŁODSZA KSIĘGOWA
ASYSTENT DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres
pracabr@kampol-fruit.pl
lub kontakt pod nr telefonu 505 690 531.
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PIĄTEK

SOBOTA

DRAMAT

THRILLER

Dzień Patriotów

THRILLER

Fighter

Rok 2013. W Bostonie podczas maratonu z okazji Dnia

20.10 Patriotów dochodzi do zdetonowania dwóch bomb. W
TVN

NIEDZIELA

mieście rozpoczyna się polowanie na sprawców. Istnieje duże ryzyko, że niebawem zaatakują ponownie.

Ocean ognia
Lata 80. Micky Ward jest podrzędnym bokserem. Jego

22.10 sprawami zajmuje się apodyktyczna matka, a treninTVP 1

giem - brat narkoman. Ukochana sportowca przekonuje
go, że musi odciąć się od rodziny.

Kapitan Glass ma wyjaśnić okoliczności katastrofy ro-

20.00 syjskiej łodzi podwodnej. Odkrywa, że doszło do ataku

TV PULS terrorystycznego. Odpowiedzialny za niego generał Dmitrij Durow zamierza wywołać III wojnę światową.

HONGKONG/USA 2016, REŻ. PETER BERG, WYK. MICHELLE
MONAGHAN, MARK WAHLBERG, DICKY EKLUND JR.

USA 2010, REŻ. DAVID O. RUSSELL, WYK. MARK WAHLBERG,
CHRISTIAN BALE, AMY ADAMS, MELISSA LEO

USA/CHINY/WIELKA BRYTANIA 2018, REŻ. DONOVAN MARSH, WYK.
GERARD BUTLER, GARY OLDMAN, MICHAEL GOR

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

THRILLER

SENSACYJNY

Świat w płomieniach

SCIENCE FICTION

Podróże z diabłem

John Cale zabiera córkę na wycieczkę do Białego Do-

20.05 mu. Tymczasem grupa terrorystów przejmuje kontrolę

POLSAT nad budynkiem i bierze za zakładników przebywających
tam ludzi. John wkracza do akcji.
USA 2013, REŻ. ROLAND EMMERICH, WYK. CHANNING TATUM, JAMIE
FOXX, MAGGIE GYLLENHAAL, JASON CLARKE

Wierna

Duża partia kokainy przemycanej z Meksyku do Kanady

21.00 przez USA jest gubiona po drodze w tajemniczych okoTV 4

licznościach. Przywódca kartelu przydziela do wyjaśnienia tej sprawy Cooka i Mana.

KOLUMBIA/USA 2019, REŻ. JASON CABELL, WYK. NICOLAS CAGE,
LAURENCE FISHBURNE, NATALIA REYES

Naznaczona piętnem Niezgodnej Tris opuszcza granice

22.10 Chicago, by poznać rzeczywistość ukrywaną przez sysTVP 1

tem. Towarzyszy jej Cztery. Oboje zostają postawieni
przed trudnymi wyborami.

USA 2016, REŻ. ROBERT SCHWENTKE, WYK. SHAILENE WOODLEY,
THEO JAMES, NAOMI WATTS, OCTAVIA SPENCER

23 LIPCA
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TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

TVN SIEDEM

06.10 Elif (1021) - serial obyczajowy, Turcja
07.00 Transmisja mszy świętej
07.30 Agape - magazyn, Polska 2018-2021
08.00 Wiadomości, Pogoda - inf.
08.15 Kwadrans polityczny - public.
08.40 Ranczo 3 (29) - serial obycz., Polska
09.40 Komisarz Alex 15 (183) - serial
10.40 Ojciec Mateusz 20 (262) - serial
11.25 Uzdrowisko (30) - telen. dok., Polska
12.00 Wiadomości, Agrobiznes - inf.
12.35 Letnie IO Tokio 2020 - studio
12.55 Letnie Igrzyska Olimpijskie Tokio
2020 - ceremonia otwarcia
16.05 Letnie IO Tokio 2020 - studio
17.00 Teleexpress - program inf.
17.15 Jaka to melodia?
17.55 Dzikie pszczoły (20) - serial
18.55 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19.25 Sport, Wiad., Pogoda, Alarm!
20.35 Królowa i konkwistador (18/60)
21.30 Olimpijski wieczór - program inf.
22.10 Hobbit: Bitwa Pięciu Armii - film
fantasy, Nowa Zelandia/USA 2014
00.45 Syn (1/10) - serial obyczajowy, USA
01.35 Letnie IO Tokio 2020 - studio
01.55 Letnie IO Tokio 2020 - Wioślarstwo
- eliminacje; Szermierka - szpada
indywidualna kobiet; Wioślarstwo
- repasaże jedynek mężczyzn

05.25 Na dobre i na złe (712) - serial
06.20 Anna Dymna - spotkajmy się
06.55 Familiada - teleturniej
07.30 Pytanie na śniadanie - pobudka
07.55 Pytanie na śniadanie - magazyn
11.30 Dziewczyny ze Lwowa 3 (35)
12.30 Koło fortuny - teleturniej, Polska
13.15 Kozacka miłość (145/270) - serial
14.05 Va banque - teleturniej, Polska
14.35 Na sygnale (285) - serial, Polska
15.10 Górscy ratownicy (37) - serial
16.00 Koło fortuny - teleturniej, Polska
16.35 Familiada - teleturniej
17.15 Promyk nadziei (72) - serial, Tur.
18.00 Panorama - program informacyjny
18.20 Va banque - teleturniej, Polska
18.45 Kozacka miłość (146/270) - serial
19.35 Barwy szczęścia (2434) - serial
obyczajowy, Polska
20.10 Lato, muzyka, zabawa. Wakacyjna trasa Dwójki - 2021 - koncert,
Polska 2021, reż. Tomasz Klimek
23.50 Anything Goes. Ale jazda! - rozr.
00.50 Teoria chaosu - kom., USA 2008
02.30 Diamenty są wieczne - film sensacyjny, Wielka Brytania/USA 1971
04.35 Gwiezdny pył - komedia obyczajowa, Polska 1982
05.40 Zakończenie programu

06.00 Nowy dzień - program inf.
08.40 Malanowski i partnerzy (300):
Detektywi w potrzasku - serial
09.10 Malanowski i partnerzy (301): Zaginiona Tajka - serial, Polska
09.40 Sekrety rodziny (179): Kryzys
wieku średniego - serial, Polska
10.40 Dlaczego ja? (506): Wielki błąd
11.40 Gliniarze (559): Zasadzka - serial
12.50 Wydarzenia - program inf.
13.25 Interwencja - mag. reporterów
13.40 Trudne sprawy (853) - serial
14.40 Dlaczego ja? (1019): Casting do
burdelu - serial paradok., Polska
15.50 Wydarzenia, Pogoda
16.15 Interwencja - mag. reporterów
16.35 Gliniarze (504): Dary losu
17.40 Sekrety rodziny (210) - serial, Pol.
18.50 Wydarzenia, Gość „Wyda rzeń”
19.45 Sport, Pogoda
20.00 Iniemamocni - film animowany, USA
2004, reż. Brad Bird
22.40 xXx: Reaktywacja - film sensacyjny, Chiny/Kanada/USA 2017, reż. D.J.
Caruso, wyk. Vin Diesel, Donnie Yen
00.55 To tylko seks - komedia romantyczna, USA 2011, reż. Will Gluck
03.00 Kabaretowa Ekstraklasa - rozr.
03.35 Love Island. Wyspa miłości

05.40 Uwaga! - magazyn reporterów
06.00 LAB (25) - serial krym., Polska
07.00 Ukryta prawda (1003) - serial
08.00 Kuchenne rewolucje
09.00 Ten moment (25) - serial, Polska
09.35 SOS. Ekipy w akcji (25) - serial
10.35 Rozwód. Walka o wszystko (25)
11.35 Doradca smaku - magazyn
11.45 Ukryta prawda (961) - serial, Polska
12.50 Ukryta prawda (1004) - serial
13.50 Ukryta prawda (801) - serial, Pol.
14.55 Szpital (456) - serial paradok., Pol.
16.00 LAB (44) - serial krym., Polska
17.00 Kuchenne rewolucje - rozr.
18.00 Ukryta prawda (962) - serial, Pol.
19.00 Fakty, Uwaga! Koronawirus
19.35 Sport, Pogoda
19.55 Uwaga! - magazyn reporterów
20.05 Droga na podium - Polska
20.10 Dzień patriotów - thriller, Hongkong/USA 2016, reż. Peter Berg
23.00 Steve Jobs - dramat biograficzny,
Wielka Brytania/USA 2015, reż. Danny
Boyle, wyk. Michael Fassbender
01.25 Player na fali - rozr., Polska 2021
01.35 Kuba Wojewódzki - talk-show
02.40 Uwaga! - magazyn reporterów
03.00 NOC Magii
04.20 Szpital (456) - serial paradok., Pol.

06.00 Gliniarz i prokurator (103) - serial
07.00 Strażnik Teksasu (125) - serial
08.00 Nasz nowy dom - reality show
09.00 Pierwsza miłość (3207) - serial
09.50 Święty (39) - serial kom., Polska
10.20 Fabryka jedzenia (13) - serial
10.50 Fabryka jedzenia (14) - serial
11.20 Detektywi w akcji (102) - serial
12.20 Kobra - oddział specjalny (6)
13.25 STOP Drogówka - magazyn, Polska
15.30 Hardkorowy lombard (43) - serial
16.00 Hardkorowy lombard (51) - serial
16.30 Hardkorowy lombard (52) - serial
17.00 Septagon (49) - serial krym., Pol.
18.00 Kochane pieniądze (10): Rywalki
19.00 Policjantki i Policjanci (760)
20.00 Gwiazdy Kabaretu - rozr., Pol. 2021
21.00 Gwiazdy Kabaretu - rozr., Pol. 2018
22.00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny (470) - serial krym., Polska
23.00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny (471) - serial krym., Polska
00.00 Klątwa laleczki Chucky - horror,
USA 2013, reż. Don Mancini, wyk. Danielle Bisutti, Brad Dourif, Alex Vincent, Brennan Elliott, Fiona Dourif
02.00 Interwencja - mag. reporterów
02.25 Top 10 - lista przebojów - muz.
05.30 Telezakupy TV Okazje - magazyn

05.20 Szpital (762) - serial paradok., Pol.
06.20 40 kontra 20 - reality show
07.20 Ten moment (32/40) - serial, Polska
07.55 Ukryta prawda (1184) - serial, Pol.
08.55 Ukryta prawda (1185, 1186) - serial
10.55 Szpital (763) - serial paradok., Pol.
11.55 Szkoła (648) - serial paradok., Pol.
12.55 Sąd rodzinny (197) - serial, Polska
13.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
(549) - serial fab.-dok., Polska
14.55 Ukryta prawda (931) - serial, Polska
15.55 Szkoła (647) - serial paradok., Pol.
16.55 Idealna niania 7 - reality show
18.25 19+ (580) - serial paradok., Polska
19.00 Ukryta prawda (1174) - serial, Polska
20.00 40 kontra 20 - reality show
21.00 Honey - film obyczajowy, USA 2003,
reż. Bille Woodruff, wyk. Jessica Alba,
Lil’ Romeo, Mekhi Phifer, David Moscow, Zachary Isaiah Williams
23.10 Keanu - komedia sensacyjna, USA
2016, reż. Peter Atencio, wyk. Jordan
Peele, Keegan-Michael Key, Method
Man, Darrell Britt-Gibson, Will Forte
01.15 Zbrodnie, które wstrząsnęły Ameryką 3 - serial dok., USA
02.15 Druga strona medalu 4
02.50 NOC Magii
04.55 Zakończenie programu

TV PULS

PULS 2

STOPKLATKA

TTV HD

TV 6

POLSAT SPORT

06.00 Zbuntowany anioł (119, 120) 08.00
Lombard. Życie pod zastaw 5 (203) 09.00
Lombard. Życie pod zastaw 8 (393) 10.00
Lombard. Życie pod zastaw (10) 11.00 Zbuntowany anioł (121) 12.00 Zaklinaczka duchów
4 (83, 84) 14.00 Lombard. Życie pod zastaw
5 (204, 205) 16.00 Rodzinny interes 4 (154,
155) 18.00 Lombard. Życie pod zastaw 8
(395, 396) 20.00 W sieci kłamstw - film sensac., Ukr./Wlk. Brytania/Hol./Polska/USA 2020
22.00 Champion 4: Walka o honor - film sensac., Bułg./USA 2016 23.50 Porwanie - film
sensacyjny, USA 2011 02.00 Castle 2 (30)
03.00 Zobacz to!: Rodzinny interes 4 (152)

11.20 Kumple z dżungli - na ratunek! (101)
11.45 Chip i Dale (46, 47) 12.45 Blaze i megamaszyny 4 (9) 13.15 Denver - ostatni dinozaur (4, 5) 13.45 Alvinnn!!! I wiewiórki 4
(48) 14.00 Mustang: Duch wolności 2 (2, 3)
15.00 Miraculous: Biedronka i Czarny Kot (3,
4) 16.00 Dzieciak rządzi: Znowu w grze (3)
16.40 Jeźdźcy smoków: Na końcu świata
(22, 23) 17.35 Pingwiny z Madagaskaru 2
(27, 28, 29) 19.00 Psi Patrol 5 (18, 19) 20.00
Lombard. Życie pod zastaw 8 (386, 387)
22.00 Lombard. Życie pod zastaw 2 (46)
23.00 Teksańska masakra piłą mechaniczną 2 - horror, USA 1986 01.00 Ale numer!

06.00 Scena śmiechu 06.55 Stawka większa niż życie (5, 6) 09.15 Allo, Allo (36, 37)
10.20 Bibliotekarze (5, 6) 12.05 1920 Bitwa
Warszawska - dramat, Polska 2011 14.30 Polowanie na prezydenta - film sensacyjny,
Finl./Wielka Brytania/Niemcy 2014 16.10 U
Pana Boga w ogródku (1, 2) 17.55 Wojny
magazynowe: Kanada 2 20.00 Cop Out: Fujary na tropie - komedia, USA 2010 22.25
Resident Evil 2: Apokalipsa - horror SF, Niemcy/Francja/Wielka Brytania/Kanada 2004
00.05 Premiera: Hellraiser: Wysłannik piekieł - horror, Wielka Brytania 1987 02.05 Jak
to się robi - komedia, Polska 1973

08.50 Gogglebox. Przed telewizorem 11
09.50 Kartoteka 9 (15) 10.50 Sędzia Anna
Maria Wesołowska (309) 11.50 Damy i wieśniaczki. PL (8) 12.50 Wielkie wesela amerykańskich Romów 5 (7) 13.55 Kartoteka 8
(10) 14.55 Pierwszy raz za granicą... 2 (6-ost.)
15.45 Express, Pogoda 16.05 Królowe życia
7 (10) 16.55 Wyburzacze 3 17.45 Express,
Pogoda 18.05 Usterka 11 (15, 7) 19.45
Express, Pogoda 20.05 Gogglebox. Przed telewizorem 20.35 Gogglebox. Przed telewizorem 9 21.45 Express, Pogoda 22.00 Królowe
życia 9 (22) 23.00 Królowe życia 10 (21, 22)
00.00 Damy i wieśniaczki. Za granicą (3)

06.00 Top 10 - lista przebojów 07.00 Słoneczny patrol (4, 5) 09.00 Galileo 10.00
Sędzia Judy 11.00 Pamiętniki z wakacji 3
(36) 12.00 Miodowe lata (59, 22) 13.30 Sekrety sąsiadów (47) 14.00 Policjantki i Policjanci (100) 15.00 Detektywi w akcji (139)
16.00 Pierwsza miłość (3207) 16.50 Miłość
na zakręcie (59) 17.20 Hawaje 5-0 (16)
18.15 Miodowe lata (98, 110) 20.00 Galileo
21.00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego
Jorku (117, 118) 23.00 Ocalenie - thriller, Kanada 2015 00.55 Pamiętniki z wakacji (12)
01.55 Włatcy móch (85) 02.30 SuperLudzie Extra 02.40 Top 10 - lista przebojów

06.00 Sporty walki: KSW 41 - walka: Borys
Mańkowski - Roberto Soldić 23.12.2017
08.30 Siatkówka kobiet: Liga Narodów mecz: Kanada - Polska 11.00 Siatkówka
mężczyzn: Liga Narodów - mecz: Polska Włochy 13.30 Tenis: Turniej Wimbledon
16.00 Siatkówka mężczyzn: Liga Narodów
- mecz: Polska - Serbia 20.00 Studio Tokio
- magazyn sportowy 22.00 Siatkówka
mężczyzn: Liga Narodów - mecz: Australia
- Polska 00.30 Boks: Gala Friday Boxing
Night w Kościerzynie - waga junior ciężka:
Nikodem Jeżewski - Demetrius Banks
04.05.2018
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05.45 Letnie IO Tokio 2020
08.25 Letnie IO Tokio 2020 - Szermierka
- szpada indywidualna kobiet - 1/4
finału; Kolarstwo - wyścig ze startu wspólnego
09.10 Letnie IO Tokio 2020 - Szermierka
- szpada indywidualna kobiet - 1/2
finału; Tenis stołowy - mecze gry
pojedynczej kobiet; Siatkówka plażowa - mecze eliminacyjne kobiet
i mężczyzn; Kolarstwo - wyścig
ze startu wspólnego
12.30 Letnie Igrzyska Olimpijskie Tokio
2020: Siatkówka mężczyzn - mecz
fazy grupowej: Polska - Iran
14.55 Letnie Igrzyska Olimpijskie Tokio
2020: Siatkówka plażowa - mecze
eliminacyjne kobiet i mężczyzn
16.00 Letnie IO Tokio 2020 - studio
17.00 Teleexpress, Pogoda - inf.
17.30 Jaka to melodia?
18.25 Stulecie Winnych (8) - serial, Pol.
19.25 Sport, Wiad., Pogoda, Alarm!
20.35 Królowa i konkwistador (19/60)
21.30 Olimpijski wieczór - program inf.
22.10 Fighter - dramat biograf., USA 2010
00.15 Syn (2, 3/10) - serial obycz., USA
01.40 Letnie IO Tokio 2020 - studio
01.55 Letnie Igrzyska Olimpijskie Tokio
2020 - Wioślarstwo - repasaże;
Szermierka - floret indywidualny

05.55 Barwy szczęścia (2431, 2432) - serial
07.00 Transmisja mszy świętej
07.30 Misja Bangladesz: Wioska z rzeką reportaż, Polska 2019
07.55 Pytanie na śniadanie - magazyn
11.00 Rodzinny ekspres: Błogosławiona
Chiara Badano - magazyn, Polska
11.35 Austeria - dramat obyczajowy, Polska
1982, reż. Jerzy Kawalerowicz
13.25 Va banque - teleturniej, Polska
14.00 Familiada - teleturniej
14.35 Koło fortuny - teleturniej, Polska
15.20 Szansa na sukces. Opole 2021 2:
Ania Dąbrowska - widowisko
16.25 Na sygnale (307) - serial, Polska
16.55 Smaki świata po polsku 2
17.30 Lajk! - magazyn kulturalny
17.50 Słowo na niedzielę - pr. religijny
18.00 Panorama, Pogoda - program inf.
18.30 Postaw na milion - teleturniej, Polska
19.25 Rodzinka.pl (190) - serial, Polska
20.00 Centralne Biuro Humoru - rozr.
21.20 Anything Goes. Ale jazda! - rozr.
22.25 Ameryka da się lubić - program rozr.
23.35 Hity wszech czasów - magazyn
00.35 Och, Karol! - komedia obyczajowa,
Polska 1985, reż. Roman Załuski
02.25 Połów szczęścia w Jemenie - komediodramat, Wielka Brytania 2012
04.20 Rodzinka.pl (22) - serial kom., Pol.
04.50 Zakończenie programu

04.40 Disco Gramy - muz., Polska 2021
05.45 Telezakupy TV Okazje - magazyn
06.00 Nowy dzień - program inf.
08.30 Dinozaur - film animowany, USA 2000
10.10 Ewa gotuje - magazyn, Polska 2020
10.40 Nasz nowy dom - reality show
11.40 Wolni od długów - reality show
12.40 Bogaty dom - biedny dom
13.40 Łowcy nagród - teleturniej
14.40 Rolnicy. Podlasie (7) - serial, Pol.
15.45 Więzienie (7) - serial dok., Polska
16.15 Więzienie (8) - serial dok., Polska
16.45 Więzienie (9) - serial dok., Polska
17.15 Więzienie (10) - serial dok., Polska
17.45 Chłopaki do wzięcia (215) - serial
18.15 Chłopaki do wzięcia (216) - serial
18.50 Wydarzenia - program inf.
19.25 Gość „Wydarzeń” - public.
19.45 Sport, Pogoda
20.00 Iron Man 3 - film SF, USA/Chiny 2013,
reż. Shane Black, wyk. Robert Downey
Jr., Gwyneth Paltrow
22.55 Pasażer - thriller, USA/Aruba 2002,
reż. Bob Misiorowski, wyk. Jean-Claude Van Damme, Tomas Arana
00.50 Krwawy biznes - film sensacyjny, Kanada 2015, reż. Ernie Barbarash, wyk.
Jean-Claude Van Damme, John Ralston, Leonard Gonzales
03.10 Kabaretowa Ekstraklasa - rozr.
03.35 Love Island. Wyspa miłości

06.10 Uwaga! - magazyn reporterów
06.25 Ukryta prawda (1049) - serial
07.25 Kuchenne rewolucje: Lubin, Restauracja Rodzinna - program rozr.
08.25 Polowanie na ogród 6 - rozr.
09.00 Dzień dobry wakacje - magazyn
11.30 Na Wspólnej (3258) - serial, Polska
12.00 Na Wspólnej (3259) - serial, Polska
12.30 Na Wspólnej (3260) - serial, Polska
13.00 Na Wspólnej (3261) - serial, Polska
13.20 MasterChef Junior - program rozr.
14.55 Power Couple - reality show
16.25 Totalne remonty Szelągowskiej
17.25 Polowanie na ogród 6 - rozr.
18.00 Weekendowa metamorfoza 3
19.00 Fakty, Sport, Pogoda - inf.
19.45 Uwaga! - magazyn reporterów
20.00 Wytańczyć marzenia - dramat obyczajowy, USA 2006, reż. Liz Friedlander, wyk. Antonio Banderas, Rob Brown,
Dante Basco, Lauren Collins
22.35 Pitch Perfect 3 - komedia muzyczna, USA 2017, reż. Trish Sie, wyk. Anna
Kendrick, Rebel Wilson
00.30 Mama - horror, Hiszpania/Kanada
2013, reż. Andrés Muschietti, wyk. Jessica Chastain, Nikolaj Coster-Waldau,
Megan Charpentier
02.30 Kuchenne rewolucje - rozr.
03.35 Uwaga! - magazyn reporterów
03.55 NOC Magii

06.00 Kudłaty i Scooby-Doo na tropie
(13): Operacja: Wujek Albert - serial
06.35 Flintstonowie (141) - serial, USA
07.00 Galileo - pr. popularnonaukowy
08.00 Galileo - pr. popularnonaukowy
09.00 Galileo - pr. popularnonaukowy
10.00 Galileo - pr. popularnonaukowy
11.05 Alvin i wiewiórki - film familijny, USA
2007, reż. Tim Hill, wyk. Jason Lee, David Cross, Cameron Richardson, Jane
Lynch, Veronica Alicino
13.00 STOP Drogówka - magazyn, Polska
14.00 Policjantki i Policjanci (756)
15.00 Policjantki i Policjanci (757)
16.00 Policjantki i Policjanci (758)
17.00 Policjantki i Policjanci (759)
18.00 Policjantki i Policjanci (760)
19.00 Galileo - pr. popularnonaukowy
20.00 Ninja Warrior Polska
21.55 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
(472) - serial krym., Polska
22.55 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
(473) - serial krym., Polska
23.55 Najemnik - film sensacyjny, USA/Aruba/RPA 2006, reż. Don E. FauntLeRoy,
wyk. Steven Seagal, Luke Goss, Adrian
Galley, Jacqueline Lord
02.00 Interwencja - mag. reporterów
02.25 Disco Polo Life - muz., Polska 2021
03.25 Top 10 - lista przebojów - muz.
05.30 Telezakupy TV Okazje - magazyn

05.00 Szpital (759) - serial paradok., Polska
06.00 Wiza na miłość 7 - reality show
07.00 Timmy i przyjaciele (3/26)
07.20 Ukryta prawda (1172, 1178) - serial
09.25 Ukryta prawda (1180) - serial, Pol.
10.30 Ukryta prawda (1175) - serial, Polska
11.30 Tajemnica zawodowa (5, 6/10)
13.30 Wiedźmy - film fantasy, Wielka Brytania 1990, reż. Nicolas Roeg, wyk. Anjelica Huston, Mai Zetterling
15.25 Kopciuszek: W rytmie miłości - komedia romantyczna, USA 2011, reż. Damon Santostefano, wyk. Lucy Hale,
Freddie Stroma, Missi Pyle
17.20 Matrix Rewolucje - film SF, USA 2003,
reż. Larry Wachowski, Andy Wachowski, wyk. Keanu Reeves, Carrie-Anne
Moss, Mary Alice
20.00 Rambo 2 - film sensacyjny, USA 1985,
reż. George P. Cosmatos, wyk. Sylvester Stallone, Richard Crenna
22.10 Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj
- komediodramat, Belgia/Wielka Brytania/USA 2008, reż. Martin McDonagh, wyk. Colin Farrell
00.30 Oszukać przeznaczenie 4 - horror,
USA 2009, reż. David R. Ellis, wyk. Bobby Campo
02.10 Druga strona medalu
02.45 NOC Magii
04.55 Zakończenie programu

TV PULS

PULS 2

STOPKLATKA

TTV HD

TV 6

POLSAT SPORT

06.00 Castle 2 (30) 07.00 Taki jest świat 6
08.00 Lombard. Życie pod zastaw 2 (46, 47,
48) 11.00 Lombard. Życie pod zastaw 5
(201-205) 16.00 Lombard. Życie pod zastaw
8 (393, 394) 18.00 Lombard. Życie pod zastaw 8 (395) 19.00 Lombard. Życie pod zastaw 8 (396) 20.00 Ochroniarz - film
sensac., USA 2017 21.50 Cena powrotu film sensac., USA 2009 23.50 Czas zemsty
- film sensac., USA/Aruba 2003 01.30 Castle 2 (31) 02.35 Zobacz to!: Taki jest świat
6 03.15 Biesiada na cztery pory roku (3):
Biesiada tatarska: Pierekaczewnik 04.00
Menu na miarę 04.35 Z archiwum policji
(6) 05.00 Dyżur 3 (39) 05.30 Dyżur 3 (40)

06.00 Ale numer! 07.40 Następny proszę!
08.40 Miki i raźni rajdowcy 2 (40, 41) 09.35
Blaze i megamaszyny 4 (10) 09.55 Ciekawski George 9 (10, 11) 10.50 Jej Wysokość Zosia 2 (37) 11.20 Kumple z dżungli - na
ratunek! (102) 11.45 Chip i Dale (48, 49)
12.45 Najpiękniejsze baśnie braci Grimm
14.00 Żandarm na emeryturze - komedia,
Francja/Włochy 1970 16.00 22. Mazurska
Noc Kabaretowa 17.00 22. Mazurska Noc
Kabaretowa 18.15 Pingwiny z Madagaskaru 2 (30, 31) 19.00 Psi Patrol 5 (19, 20) 20.00
Skubani - film animowany, USA 2013 21.55
Fala - film katastroficzny, Norw. 2015 00.00
Piła: Dziedzictwo - horror, Kanada/USA 2017

06.00 Doktor Martin 4 (8) 07.00 Doktor
Martin 5 (1) 08.00 Komisarz Rex 8 (111, 112):
Krokodyl; Zabójcze witaminy 10.00 Hudson
i Rex (15) 11.00 Stawka większa niż życie
(5, 6): Ostatnia szansa; Podwójny nelson
13.35 Szeregowiec Benjamin - komedia,
USA 1980 15.50 1920 Bitwa Warszawska dramat, Polska 2011 18.05 U Pana Boga w
ogródku (3, 4) 20.00 Asterix na olimpiadzie
- komedia, Francja/Niemcy/Hiszpania/Włochy/Belg. 2008 22.30 Premiera: Rytuał horror, USA/Węgry 2011 00.50 Drogówka dramat, Polska 2013 03.10 Scena śmiechu
03.55 Rzeczpospolita babska - komedia,
Polska 1969 05.35 Zakończenie programu

07.25 DeFacto 12 07.55 Królowe życia 8 (9)
08.35 Gogglebox. Przed telewizorem 10
09.45 Express, Pogoda 10.05 Kanapowcy
11.00 Zagrożenie pod stopami 2 (1) 12.05
Wyburzacze 3 12.50 Najgorsze polskie tatuaże (6) 13.35 Damy i wieśniaczki. PL (7)
14.40 Królowe życia 9 (18) 15.45 Express,
Pogoda 16.00 Ostre cięcie 9 16.40 Gogglebox. Przed telewizorem 8 17.45 Express,
Pogoda 18.05 Usterka 10 (3) 18.35 Polski
świat 19.45 Express, Pogoda 20.00 Królowe życia 9 (22) 21.00 Królowe życia 10 (21,
22) 22.00 Gogglebox. Przed telewizorem 11
23.00 Gogglebox. Przed telewizorem 10
00.00 Gogglebox. Przed telewizorem 5

06.00 Top 10 - lista przebojów 07.05 Flintstonowie (107, 108, 109, 110) 09.20 Wyprawa
z dziadkiem - film obyczajowy, USA 2018
11.00 Benny Hill 11.35 Benny Hill 12.10
Benny Hill 12.50 Smak miłości - komedia,
USA 2016 14.40 Najgroźniejsi kierowcy
świata (2, 3) 16.05 Wzór (75) 17.05 Wzór
(76) 18.00 Wzór (77) 19.00 Wzór (78)
20.00 Galileo 21.00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku (119) 22.00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku (120) 23.00
Forteca - dramat, USA 2012 01.10 Dancing
with the Stars. Taniec z gwiazdami 5 03.00
Benny Hill 03.40 Disco Polo Life 04.40 Disco Polo Life 05.45 Telezakupy TV Okazje

06.00 Siatkówka mężczyzn: Liga Narodów
- mecz: Polska - USA 08.30 Siatkówka mężczyzn: Liga Narodów - mecz: Rosja - Polska
11.00 Tenis: Turniej Wimbledon 13.30 Siatkówka mężczyzn: Liga Narodów - mecz:
Polska - Bułgaria 15.50 Biegi górskie - reportaż 16.25 Piłka nożna - mecz towarzyski: FC Bayern Monachium - AFC Ajax 19.10
Atleci 20.00 Studio Tokio 22.00 Boks: Walka o pas WBC Silver w Londynie - waga ciężka: Joe Joyce - Carlos Takam 00.00 Boks:
Rocky Boxing Night w Kościerzynie - waga
junior ciężka: Nikodem Jeżewski - Tamas
Lodi 14.12.2019 04.00 Sporty walki: UFC Fight
Night: Sandhagen vs. Dillashaw
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04.55 Letnie IO Tokio 2020
10.15 Letnie IO Tokio 2020 - Boks - kobiety w wadze muszej; Judo - kobiety w kategorii do 52 kg - 1/2 finału; Szermierka - floret indywidualny kobiet - 1/2 finału
11.35 Letnie IO Tokio 2020: Koszykówka
3x3 - mecz mężczyzn: ROC - Polska
12.25 Letnie Igrzyska Olimpijskie Tokio
2020 - studio; Judo - kobiety w
kategorii do 52 kg; Boks - mężczyźni w wadze średniej i ciężkiej
13.55 Letnie Igrzyska Olimpijskie Tokio
2020: Koszykówka mężczyzn - mecz
fazy grupowej: Francja - USA
15.55 Letnie IO Tokio 2020 - studio; Szermierka - floret kobiet - finał, szpada mężczyzn - finał
17.00 Teleexpress, Pogoda - inf.
17.30 Jaka to melodia?
18.25 Stulecie Winnych (9) - serial, Polska
19.25 Sport, Wiadomości, Pogoda
20.15 Królowa i konkwistador (20/60)
21.10 Olimpijski wieczór - program inf.
21.40 Młoda Wiktoria - dramat historyczny,
Wielka Brytania/USA 2009
23.35 Syn (4-6/10) - serial obycz., USA
02.05 Letnie IO Tokio 2020 - studio
02.35 Letnie Igrzyska Olimpijskie Tokio
2020 - Wioślarstwo - 1/4 finału; Tenis stołowy

05.25 Barwy szczęścia (2433) - serial
05.55 Barwy szczęścia (2434) - serial
06.30 Barwy szczęścia (2435) - serial
07.00 Transmisja mszy świętej
07.55 Pytanie na śniadanie - magazyn
11.00 Msza święta z Jasnej Góry
11.55 Między ziemią a niebem - mag.
12.00 Anioł Pański - program religijny
12.15 Między ziemią a niebem - mag.
12.45 Wadowickie spotkania ze Świętym Janem Pawłem II - serial, Pol.
13.00 Dookoła Bałtyku - magazyn
13.25 Va banque - teleturniej, Polska
14.00 Familiada - teleturniej
14.35 Koło fortuny - teleturniej, Polska
15.15 Szansa na sukces. Opole 2021 2
16.20 Na sygnale (308) - serial, Polska
16.50 Alternatywy 4 (4/9) - serial, Pol.
18.00 Panorama, Pogoda - program inf.
18.30 Sekretne życie kotów
19.20 Rodzinka.pl (191) - serial komediowy, Polska
20.00 Lato, muzyka, zabawa. Wakacyjna trasa Dwójki - 2021 - koncert,
Polska 2021, reż. Tomasz Klimek
00.20 Hity wszech czasów - magazyn
01.20 Zabawa, zabawa - dramat obyczajowy, Polska 2018, reż. Kinga Dębska
03.00 Nic śmiesznego - komediodramat,
Polska 1995, reż. Marek Koterski
04.35 Zakończenie programu

04.40 Disco Gramy - muz., Polska 2021
05.45 Telezakupy TV Okazje - magazyn
06.00 Nowy dzień - program inf.
08.00 Tarzan 2 - film animowany, USA 2005
09.40 Maska Zorro - film przygodowy,
USA/Meksyk 1998, reż. Martin Campbell, wyk. Antonio Banderas, Anthony
Hopkins, Catherine Zeta-Jones, Stuart
Wilson, Matt Letscher
12.40 Iniemamocni - film animowany, USA
2004, reż. Brad Bird
15.00 Iron Man 3 - film SF, USA/Chiny 2013,
reż. Shane Black, wyk. Robert Downey
Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Guy
Pearce, Rebecca Hall
17.45 Nasz nowy dom - reality show
18.50 Wydarzenia - program inf.
19.25 Gość „Wydarzeń” - public.
19.45 Sport, Pogoda
20.00 Kabaret na żywo - Klinika Skeczów
Męczących - program rozr., Pol. 2021
22.05 Parasol bezpieczeństwa - komedia
sensacyjna, USA 2003, reż. Dennis Dugan, wyk. Martin Lawrence, Steve Zahn,
Eric Roberts, Colm Feore, Bill Duke
00.00 Świat w płomieniach - film sensacyjny, USA 2013, reż. Roland Emmerich, wyk. Channing Tatum, Jamie Foxx,
Maggie Gyllenhaal
02.40 Kabaretowa Ekstraklasa - rozr.
03.35 Love Island. Wyspa miłości

06.00 Uwaga! - magazyn reporterów
06.20 Ukryta prawda (1050) - serial
07.20 Kuchenne rewolucje: Toruń, Italian House - rozr., Polska 2017
08.20 Nowa Maja w ogrodzie - magazyn
08.50 Akademia ogrodnika - magazyn
09.00 Dzień dobry wakacje - mag.
11.30 Weekendowa metamorfoza 3
12.30 Co za tydzień - magazyn, Pol. 2021
13.10 Inspirujące kobiety - mag., Polska
13.45 Córka prezydenta - komedia romantyczna, USA/Wielka Brytania 2004,
reż. Andy Cadiff, wyk. Mandy Moore
16.05 Wakacje Jasia Fasoli - komedia,
Wielka Brytania/Francja/Niemcy/USA
2007, reż. Steve Bendelack, wyk. Rowan Atkinson, Willem Dafoe
18.00 Kuchenne rewolucje - rozr.
19.00 Fakty - program informacyjny
19.25 Player na fali - rozr., Polska 2021
19.30 Sport, Pogoda, Uwaga!
20.05 Jason Bourne - thriller, USA 2016,
reż. Paul Greengrass, wyk. Matt Damon, Tommy Lee Jones
22.45 Bez przebaczenia - western, USA
1992, reż. Clint Eastwood, wyk. Clint
Eastwood, Gene Hackman
01.20 Dzień patriotów - thriller, Hongkong/USA 2016, reż. Peter Berg, wyk.
Michelle Monaghan
04.00 NOC Magii

06.00 Flintstonowie (142, 143) - serial
07.00 Duszek - film familijny, Niemcy/Szwajcaria 2013, reż. Alain Gsponer, wyk.
Jonas Holdenrieder, Uwe Ochsenknecht, Herbert Knaup
09.00 Alvin i wiewiórki 3 - film familijny,
USA 2011, reż. Mike Mitchell, wyk. Jason Lee, David Cross, Jenny Slate
10.55 Galileo - pr. popularnonaukowy
13.00 STOP Drogówka - magazyn, Polska
14.00 Gwiazdy Kabaretu - rozr., Pol. 2021
15.00 Ninja Warrior Polska
16.55 Columbo (3): Śmierć gwiazdy rocka - serial kryminalny, USA
19.00 Galileo - pr. popularnonaukowy
20.00 Straszny film 3 - horror komediowy, USA 2003, reż. David Zucker, wyk.
Anna Faris, Pamela Anderson, Charlie Sheen, Leslie Nielsen
21.50 Klątwa laleczki Chucky - horror,
USA 2013, reż. Don Mancini, wyk. Danielle Bisutti, Brad Dourif, Alex Vincent, Brennan Elliott
23.50 Ryzykanci - reality show, USA 2016
00.50 Ryzykanci - reality show, USA 2016
01.50 Połączeni: Kamila Ścibiorek
01.55 Połączeni: Michał Milowicz - rozr.
02.00 Interwencja - mag. reporterów
02.25 Disco Polo Life - muz., Polska 2021
03.25 Top 10 - lista przebojów - muz.
05.30 Telezakupy TV Okazje - magazyn

05.00 Szpital (761) - serial paradok., Pol.
06.00 Wiza na miłość 7 - reality show
07.00 Timmy i przyjaciele (4/26)
07.15 Ukryta prawda (1181, 1182) - serial
09.20 Ukryta prawda (1183) - serial, Pol.
10.25 Ukryta prawda (1176) - serial, Polska
11.30 Ten moment (32/40) - serial, Polska
12.05 Makłowicz w drodze 3 - magazyn
13.15 Poszukiwacze - western, USA 1956,
reż. John Ford, wyk. John Wayne, Vera
Miles, Jeffrey Hunter
15.45 Na ratunek wielorybom - film przygodowy, USA 2012, reż. Ken Kwapis,
wyk. John Krasinski, Drew Barrymore, Kristen Bell
18.05 Kopciuszek: Bucik na miarę - komedia muzyczna, USA 2016, reż. Michelle Johnston, wyk. Sofia Carson,
Jennifer Tilly, Thomas Law
20.00 Szybcy i wściekli: Tokio Drift - film
sensacyjny, USA/Niemcy 2006, reż.
Justin Lin, wyk. Lucas Black
22.15 Gang Story - dramat kryminalny,
Francja/Belgia 2011, reż. Olivier Marchal, wyk. Gérard Lanvin
00.30 Sufrażystka - dramat obyczajowy,
Wielka Brytania 2015, reż. Sarah Gavron, wyk. Anne-Marie Duff
02.45 Druga strona medalu
03.25 NOC Magii
05.15 Zakończenie programu
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06.00 Rodzinny interes 4 (151-153) 09.00
Kraina jutra - film fantasy, USA/Hiszp. 2015
11.35 Goście w Ameryce - komedia, USA/
Fr. 2001 13.35 Trzy piórka - baśń film., Niem.
2014 14.50 Dzielny krawczyk - baśń film.,
Niem. 2008 16.10 Córka mojego szefa - komedia, USA 2003 17.50 Zakonnica w przebraniu 2 - komedia, USA 1993 20.00 Ocean
ognia - thriller, USA/Chiny/Wlk. Brytania 2018
22.15 Pan i pani Kiler - komedia, USA 2010
00.10 Demonstracja siły - film sensacyjny,
USA 2013 02.15 Zobacz to!: Dyżur 3 (42-ost.)
02.50 Taki jest świat 6 03.30 Biesiada na
cztery pory roku (4) 04.15 Z archiwum policji (7) 05.00 Rodzinny interes 4 (155)

06.00 Ale numer! 06.30 Ale numer! 07.00
Wojciech Cejrowski. Boso - Teksas (5, 6, 7)
08.35 Miki i raźni rajdowcy 2 (41, 42) 09.30
Blaze i megamaszyny 4 (11) 09.50 Ciekawski George 9 (12) 10.30 Lwia straż: Powrót
11.25 Zaplątani: Tajemnica Złotego Kwiatu
- film anim., USA 2017 12.20 Skubani - film
anim., USA 2013 14.05 Pogromcy duchów
2 - komedia, USA 1989 16.20 Żandarm i kosmici - komedia, Francja 1979 18.15 Pingwiny z Madagaskaru 2 (31, 32) 19.00 Psi Patrol
5 (20, 21) 19.55 Lombard. Życie pod zastaw
8 (388-390) 22.55 Zabójcze umysły 8 (166,
167) 00.45 Lekarze na start (46) 01.30
Lombard. Życie pod zastaw (11, 12, 13)

06.00 Doktor Martin 5 (2, 3) 08.00 Komisarz Rex 8 (113, 114) 10.00 Hudson i Rex (16):
Ukryta prawda 11.00 Przygody Merlina 2
(19, 20, 21) 14.00 Premiera: Agencie, podaj
łapę - komedia, USA/Australia 2001 16.00
Polowanie na prezydenta - film sensacyjny,
Finlandia/Wielka Brytania/Niemcy 2014
17.50 Poirot: Rendez-vous ze śmiercią - film
kryminalny, Wielka Brytania 2008 20.00 Saga wikingów - film przygodowy, Szwajc./
Niem./RPA/Wlk. Brytania 2014 22.00 Rzeka
tajemnic - dramat, USA 2003 00.50 Proza
życia - komedia, USA 2017 02.50 Uwikłanie
- film krym., Pol. 2011 05.30 Nowa Scena
Śmiechu 05.50 Zakończenie programu

07.40 Gogglebox. Przed telewizorem 8
08.40 Zagrożenie pod stopami 2 (2) 09.45
Express, Pogoda 10.00 Down the road. Zespół w trasie (5, 6) 11.00 Dżentelmeni i
wieśniacy 3 (3) 12.00 Kto to kupi? 12.45
Usterka 13 (11, 12) 13.45 Królowe życia 9 (22)
14.40 Gogglebox. Przed telewizorem 8
15.45 Express, Pogoda 16.05 Gogglebox.
Przed telewizorem 11 17.05 Patent na kasę
17.45 Express, Pogoda 18.05 Patent na kasę 18.35 Damy i wieśniaczki. PL (8) 19.45
Express, Pogoda 20.00 Orzeł czy reszka? 2
21.00 Gogglebox. Przed telewizorem 8
22.00 Down the road. Zespół w trasie (7, 8)
23.00 Kanapowcy 00.00 COOL turyści

06.00 Top 10 - lista przebojów 07.05 Flintstonowie (111, 112, 113, 114) 09.05 Dzielna
mysz (7) 09.25 Sekrety sąsiadów (50-56)
13.05 Dancing with the Stars. Taniec z
gwiazdami 5 15.00 Policjantki i Policjanci
(101) 16.00 Policjantki i Policjanci (102)
17.00 Policjantki i Policjanci (103) 18.00
Policjantki i Policjanci (104) 19.00 Policjantki i Policjanci (105) 20.00 Galileo 21.00 CSI:
Kryminalne zagadki Nowego Jorku (121, 122)
23.00 Bezwzględna gra - film sensacyjny,
Hongkong 2007 00.50 Spadkobiercy 01.55
Włatcy móch (86) 02.25 SuperLudzie Extra
02.40 Top 10 - lista przebojów 03.40 Disco
Polo Life 05.45 Telezakupy TV Okazje

06.00 Siatkówka mężczyzn: Liga Narodów
- mecz: Kanada - Polska 08.00 Sporty walki: UFC Fight Night: Sandhagen vs. Dillashaw
- waga kogucia: Cory Sandhagen - T.J. Dillashaw 11.00 Siatkówka mężczyzn: Liga Narodów - mecz: Japonia - Polska 13.30 Piłka
nożna - mecz towarzyski: FC Bayern Monachium - AFC Ajax 16.00 Sporty walki: UFC
Fight Night: Sandhagen vs. Dillashaw - waga kogucia: Cory Sandhagen - T.J. Dillashaw
20.00 Studio Tokio 20.30 Siatkówka mężczyzn: Liga Narodów - mecz: Niemcy Polska 23.00 Boks: Walka o pas WBC Silver
w Londynie - waga ciężka: Joe Joyce - Carlos Takam 00.00 Piłka nożna: Florida Cup
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PONIEDZIAŁEK
TVP 1
04.50 Letnie IO Tokio 2020
07.10 Letnie Igrzyska Olimpijskie Tokio
2020: Siatkówka mężczyzn - mecz
fazy grupowej: Polska - Włochy
10.00 Letnie Igrzyska Olimpijskie Tokio
2020: Judo - kobiety w kategorii
do 57 kg - repasaże i 1/2 finału
11.15 Letnie Igrzyska Olimpijskie Tokio
2020: Judo - kobiety w kategorii
do 57 kg - finały
12.00 Letnie Igrzyska Olimpijskie Tokio
2020: Koszykówka 3x3 - mecz
mężczyzn: Polska - Chiny
12.50 Letnie Igrzyska Olimpijskie Tokio
2020: Podnoszenie ciężarów - kobiety w kategorii do 55 kg
15.20 Letnie Igrzyska Olimpijskie Tokio
2020: Koszykówka 3x3 - mecz
mężczyzn: Polska - Holandia
17.00 Teleexpress - program inf.
17.15 Jaka to melodia?
17.55 Dzikie pszczoły (21) - serial
18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19.20 Tour de Pologne - kronika
19.25 Sport, Wiad., Pogoda, Alarm!
20.35 Królowa i konkwistador (21, 22)
22.25 Olimpijski wieczór - program inf.
23.10 Tylko miłość - komedia romantyczna, USA 1999, reż. Rob Reiner
00.55 Świat bez fikcji: Trolle w natarciu film dokumentalny, Kanada 2019

TVP 2
04.55
05.30
06.25
07.00
07.35
07.55
11.30
12.30
13.15
14.05
14.35
15.10
16.00
16.35
17.15
18.00
18.20
18.45
19.35
20.10
21.00
21.15
22.25
23.20
01.10
02.00
04.10
04.40

Cafe piosenka - mag., Polska 2021
Na dobre i na złe (713) - serial
Życiowe wybory - serial dok., Polska
Transmisja mszy świętej z Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze
Pytanie na śniadanie - pobudka
Pytanie na śniadanie - magazyn
Dziewczyny ze Lwowa 3 (36)
Koło fortuny - teleturniej, Polska
Kozacka miłość (146/270) - serial
Va banque - teleturniej, Polska
Na sygnale (286) - serial, Polska
Górscy ratownicy (38) - serial
Koło fortuny - teleturniej, Polska
Familiada - teleturniej
Promyk nadziei (73) - serial, Tur.
Panorama - program informacyjny
Va banque - teleturniej, Polska
Kozacka miłość (147/270) - serial
Barwy szczęścia (2435) - serial
Postaw na milion - teleturniej, Polska
Lato, muzyka, zabawa. Wakacyjna
trasa Dwójki - 2021 - koncert, Polska
Cena wolności (1/18) - serial
Tajemnice Majorki (9) - serial
Truskawkowe dni - dramat obyczajowy, Szwecja 2017
Warto kochać (67) - serial, Polska
Labirynt kłamstw- dramat, Niem. 2014
Rodzinka.pl - serial kom., Polska
Zakończenie programu

POLSAT

TVN

TV 4

TVN SIEDEM

04.40 Disco Gramy - muz., Polska 2021
05.45 Telezakupy TV Okazje - magazyn
06.00 Nowy dzień - program inf.
08.40 Malanowski i partnerzy (302): Nowe życie - serial fab.-dok., Polska
09.10 Malanowski i partnerzy (303):
Ukochany syn - serial, Polska
09.40 Sekrety rodziny (180): Czarna wdowa - serial paradok., Polska
10.40 Dlaczego ja? (507): Karuzela uczuć
11.40 Gliniarze (560): W biały dzień
12.50 Wydarzenia - program inf.
13.25 Interwencja - mag. reporterów
13.40 Trudne sprawy (854): Czarna owca
w białym fartuchu - serial
14.40 Dlaczego ja? (1020): Nieznośni sąsiedzi - serial paradok., Polska
15.50 Wydarzenia, Pogoda
16.15 Interwencja - mag. reporterów
16.35 Gliniarze (505): Wizja - serial, Pol.
17.40 Sekrety rodziny (211): Radomir
18.50 Wydarzenia - program inf.
19.25 Gość „Wydarzeń” - public.
19.45 Sport, Pogoda
20.05 Świat w płomieniach - film sensacyjny, USA 2013
22.55 Replikant - thriller SF, USA 2001
01.00 Uniwersalny żołnierz: Powrót film sensacyjny, USA 1999
02.50 Kabaretowa Ekstraklasa - rozr.
03.35 Love Island. Wyspa miłości

05.05 Uwaga! - magazyn reporterów
05.20 Nowa Maja w ogrodzie - magazyn
05.50 Akademia ogrodnika - magazyn
06.00 LAB (26) - serial krym., Polska
07.00 Ukryta prawda (1004) - serial
08.00 Kuchenne rewolucje: Sztum, Restauracja Podzamcze - rozr.
09.00 Ten moment (26) - serial, Polska
09.35 SOS. Ekipy w akcji (26) - serial
10.35 Rozwód. Walka o wszystko (26)
11.35 Droga na podium - Polska
11.45 Ukryta prawda (962) - serial, Pol.
12.50 Ukryta prawda (1005) - serial
13.50 Ukryta prawda (802) - serial, Pol.
14.55 Szpital (457) - serial paradok., Pol.
16.00 LAB (45) - serial krym., Polska
17.00 Kuchenne rewolucje - rozr.
18.00 Ukryta prawda (963) - serial, Pol.
19.00 Fakty, Uwaga! Koronawirus
19.35 Sport, Pogoda, Uwaga!
20.10 Doradca smaku - magazyn
20.15 Na Wspólnej (3262) - serial, Pol.
20.55 Milionerzy - teleturniej, Pol. 2020
21.30 Był sobie chłopiec - komediodramat, Niemcy/USA/Francja/Wielka Brytania 2002, wyk. Hugh Grant
23.45 Jason Bourne - thriller, USA 2016
02.15 Co za tydzień - magazyn, Pol. 2021
02.50 Wewnętrzny wróg (6) - serial
03.50 Uwaga! - magazyn reporterów
04.10 NOC Magii

06.00 Gliniarz i prokurator (104) - serial
kryminalny, USA
07.00 Strażnik Teksasu (126) - serial
08.00 Nasz nowy dom - reality show
09.00 Pierwsza miłość (3208) - serial
09.50 Święty (40) - serial kom., Polska
10.20 Fabryka jedzenia (15) - serial
10.50 Fabryka jedzenia (16) - serial
11.20 Detektywi w akcji (103) - serial
12.20 Kobra - oddział specjalny (7)
13.25 STOP Drogówka - magazyn, Polska
15.30 Hardkorowy lombard (45) - serial
16.00 Hardkorowy lombard (46) - serial
16.30 Hardkorowy lombard (47) - serial
17.00 Septagon (50) - serial krym., Pol.
18.00 Kochane pieniądze (11): Sponsor
19.00 Policjantki i Policjanci (761)
20.00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
(474) - serial kryminalny, Polska
21.05 Columbo (3): Śmierć gwiazdy rocka - serial kryminalny, USA
23.05 Wzór (62) - serial kryminalny, USA
00.10 Śmierć na 1000 sposobów (7)
00.40 Śmierć na 1000 sposobów (8)
01.00 Śmierć na 1000 sposobów (1)
01.30 Pękniesz ze śmiechu - rozr.
02.35 Ucho Prezesa 3 (13) - serial, Polska
02.50 SuperLudzie (28, 29) - serial dok.
03.50 Trans World Sport - magazyn
04.55 SuperLudzie (30) - serial dok., Pol.
05.30 Telezakupy TV Okazje - magazyn

05.20 Szpital (763) - serial paradok., Polska
06.20 40 kontra 20 - reality show
07.20 Zakochani po uszy 5 (373) - telen.
07.55 Ukryta prawda (1187) - serial, Polska
08.55 Ukryta prawda (1188) - serial, Polska
09.55 Ukryta prawda (1189) - serial, Polska
10.55 Szpital (764) - serial paradok., Polska
11.55 Szkoła (649) - serial paradok., Polska
12.55 Sąd rodzinny (198) - serial, Polska
13.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
(550) - serial fab.-dok., Polska
14.55 Ukryta prawda (932) - serial, Polska
15.55 Szkoła (648) - serial paradok., Polska
16.55 Idealna niania 7 - reality show
17.40 Idealna niania 7 - reality show
18.25 19+ (581) - serial paradok., Polska
19.00 19+ (582) - serial paradok., Polska
19.30 Zakochani po uszy 5 (374)
20.00 40 kontra 20 - reality show
21.00 Tajemnica zawodowa (7/10)
22.00 Tajemnica zawodowa (8/10)
23.00 Oszukać przeznaczenie 4 - horror,
USA 2009, reż. David R. Ellis, wyk. Bobby Campo, Shantel VanSanten, Nick
Zano, Haley Webb, Mykelti Williamson
00.45 Trzy noce z duchami 2 (7/13)
01.50 Zbrodnie, które wstrząsnęły Ameryką 3 - serial dok., USA
02.55 Druga strona medalu - talk-show
03.30 NOC Magii
05.15 Zakończenie programu

TV PULS

PULS 2

STOPKLATKA

TTV HD

TV 6

POLSAT SPORT

06.00 Zbuntowany anioł (120, 121) 08.00
Lombard. Życie pod zastaw 5 (204) 09.00
Lombard. Życie pod zastaw 8 (394) 10.00
Lombard. Życie pod zastaw (11) 11.00 Zbuntowany anioł (122) 12.00 Zaklinaczka duchów 4 (84, 85) 14.00 Lombard. Życie pod
zastaw 5 (205, 206) 16.00 Rodzinny interes 4 (155, 156) 18.00 Lombard. Życie pod
zastaw 8 (396, 397) 20.00 Zabójcza przesyłka - thriller, Wielka Brytania/USA 2019
22.00 W sieci kłamstw - film sensacyjny,
Ukraina/Wielka Brytania/Hol./Polska/USA
2020 00.00 Jak ugryźć 10 milionów 2 - komedia, USA 2004 02.00 Zobacz to!: Taki jest
świat 6 02.55 Rodzinny interes 4 (153)

10.50 Jej Wysokość Zosia 2 (38) 11.20
Kumple z dżungli - na ratunek! (103) 11.45
Chip i Dale (50, 51) 12.45 Blaze i megamaszyny 4 (12) 13.15 Denver - ostatni dinozaur (7, 8) 13.45 Alvinnn!!! I wiewiórki 4 (49)
14.00 Mustang: Duch wolności 2 (3, 4)
15.00 Miraculous: Biedronka i Czarny Kot
(4, 5) 16.00 Dzieciak rządzi: Znowu w grze
(4) 16.40 Jeźdźcy smoków: Na końcu świata (23, 24) 17.35 Pingwiny z Madagaskaru
2 (32, 33, 34) 19.00 Psi Patrol 5 (21, 22)
20.00 Lombard. Życie pod zastaw 5 (200,
201) 22.00 Wstydliwe choroby: powrót do
kliniki (2) 23.00 Wstydliwe choroby: XXL (1)
00.00 Rinke za kratami (10)

06.00 Krzyżówka - etiuda film., Pol. 2019
06.05 Scena śmiechu 07.05 Złotopolscy
(418, 419) 08.05 Plebania (417, 418) 09.05
Allo, Allo (37, 38) 10.10 Doktor Martin 2 (3,
4) 12.10 Chicago Fire (22) 13.05 Katastrofy w przestworzach (150, 151) 15.15 Kosmiczna katastrofa - thriller SF, Kanada 2011
16.55 Chicago Fire (23) 17.50 Wojny magazynowe: Kanada 2 19.35 Wojny magazynowe: Kanada 2 20.00 Łowcy głów - thriller,
Norw./Niem./Szwecja/Dania 2011 22.00
Krwawa rzeka - thriller, USA 2011 23.55 Bez
litości (4) 01.50 Uniwersalny żołnierz:
Dzień odrodzenia - thriller SF, USA 2012
04.05 Jak to się robi - komedia, Polska 1973

08.50 Gogglebox. Przed telewizorem 8
09.50 Kartoteka 9 (16) 10.50 Sędzia Anna
Maria Wesołowska (310) 11.50 Damy i wieśniaczki. PL (9) 12.50 Wielkie wesela amerykańskich Romów 5 (8-ost.) 13.55
Kartoteka 8 (11) 14.55 Najgorsze polskie tatuaże (8) 15.45 Express, Pogoda 16.05
Królowe życia 7 (11) 16.55 Wyburzacze 3
17.45 Express, Pogoda 18.05 COOL turyści 18.35 Gogglebox. Przed telewizorem 8
19.45 Express, Pogoda 20.05 Fobie (1)
20.35 Damy i wieśniaczki. PL 5 (2) 21.45
Express, Pogoda 22.00 Gogglebox. Przed
telewizorem 10 23.00 Gogglebox. Przed telewizorem 9 00.00 DeFacto 12

06.00 Top 10 - lista przebojów 07.00 Słoneczny patrol (6, 7) 09.00 Galileo 10.00 Sędzia Judy 11.00 Pamiętniki z wakacji (37)
12.00 Miodowe lata (75, 11) 13.30 Sekrety
sąsiadów (50) 14.00 Policjantki i Policjanci
(101) 15.00 Detektywi w akcji (140) 16.00
Pierwsza miłość (3208) 16.50 Miłość na zakręcie (60) 17.20 Hawaje 5-0 (17) 18.15
Miodowe lata (96, 111) 20.00 Galileo 21.00
CSI: Kryminalne zagadki Miami (124, 125)
23.00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny (10)
00.00 Hawaje 5-0 (15) 01.00 STOP Drogówka 02.00 Nasza klasa 02.30 SuperLudzie
Extra 02.40 Top 10 - lista przebojów 03.40
Disco Polo Life 05.45 Telezakupy TV Okazje

06.00 Siatkówka mężczyzn: Liga Narodów
08.30 Piłka nożna: Florida Cup - mecz półfinałowy: Arsenal FC - Inter Mediolan 11.00
Siatkówka mężczyzn: Liga Narodów - mecz:
Polska - Argentyna 13.30 Piłka nożna: Florida Cup - mecz półfinałowy: Everton FC Millonarios FC 16.00 Siatkówka mężczyzn:
Liga Narodów - mecz: Iran - Polska 18.00
Siatkówka mężczyzn: Liga Narodów - mecz
półfinałowy: Polska - Słowenia 20.00 Studio Tokio - magazyn sportowy 22.00 Siatkówka mężczyzn: Liga Narodów - mecz:
Polska - Włochy 00.30 Boks: Gala w Wieliczce - waga ciężka: Krzysztof Zimnoch - Marcin Rekowski 22.10.2016
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WTOREK
TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

TVN SIEDEM

05.25 Letnie IO Tokio 2020
09.55 Letnie IO Tokio 2020: Siatkówka
plażowa - mecz eliminacyjny mężczyzn: Grzegorz Fijałek/Michał Bryl
- Marco Grimalt/Esteban Grimalt
11.25 Letnie Igrzyska Olimpijskie Tokio
2020 - Szermierka - szpada drużynowa kobiet - finał; Judo - kobiety w kategorii do 63 kg - finały
12.55 Letnie Igrzyska Olimpijskie Tokio
2020: Siatkówka plażowa - mecz
eliminacyjny mężczyzn: Piotr Kantor/Bartosz Łosiak - Julius Thole/Clemens Wickler
14.00 Letnie Igrzyska Olimpijskie Tokio
2020: Koszykówka 3x3 - mecz
ćwierćfinałowy mężczyzn
14.50 Letnie Igrzyska Olimpijskie Tokio
2020: Koszykówka 3x3 - mecz
ćwierćfinałowy kobiet
17.00 Teleexpress - program inf.
17.15 Jaka to melodia?
17.55 Dzikie pszczoły (22) - serial
18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19.20 Tour de Pologne - kronika
19.25 Sport, Wiad., Pogoda, Alarm!
20.35 Królowa i konkwistador (23, 24)
22.25 Olimpijski wieczór - program inf.
23.15 Ocaleni - reality show
00.20 Film fabularny
01.20 Letnie IO Tokio 2020

05.00 Cafe piosenka - mag., Polska 2021
05.35 Na dobre i na złe (714) - serial
06.30 Moje powołanie - rep., Polska 2021
07.00 Transmisja mszy świętej
07.35 Pytanie na śniadanie
11.30 Dziewczyny ze Lwowa 3 (37)
12.30 Koło fortuny - teleturniej, Polska
13.15 Kozacka miłość (147/270) - serial
14.05 Va banque - teleturniej, Polska
14.35 Na sygnale (287) - serial, Polska
15.10 Górscy ratownicy (39) - serial
16.00 Koło fortuny - teleturniej, Polska
16.35 Familiada - teleturniej
17.15 Promyk nadziei (74) - serial, Tur.
18.00 Panorama - program informacyjny
18.20 Va banque - teleturniej, Polska
18.45 Kozacka miłość (148/270) - serial
19.35 Barwy szczęścia (2436) - serial
20.10 Postaw na milion - teleturniej, Pol.
21.00 Lato, muzyka, zabawa. Wakacyjna trasa Dwójki - 2021 - koncert
21.15 Cena wolności (2/18) - serial
22.25 Tajemnice Majorki (10-ost.)
23.30 Happy Olo - pogodna ballada o
Olku Dobie - film dok., Polska 2017
00.45 Trójkąt bermudzki - dramat sensacyjny, Polska 1987
02.30 Truskawkowe dni - dramat obyczajowy, Szwecja 2017
04.15 Elżbieta Bowes Lyon (2-ost.) - film
dok., Wielka Brytania 2018

04.40 Disco Gramy - muz., Polska 2021
05.45 Telezakupy TV Okazje - magazyn
06.00 Nowy dzień - program inf.
08.40 Malanowski i partnerzy (304):
Zła matka - serial fab.-dok., Polska
09.10 Malanowski i partnerzy (305):
Zgwałcona - serial fab.-dok., Polska
09.40 Sekrety rodziny (181): Sposób na
kryzys - serial paradok., Polska
10.40 Dlaczego ja? (508): Bezdomny
Olaf - serial paradok., Polska
11.40 Gliniarze (561): Rodzeństwo
12.50 Wydarzenia - program inf.
13.25 Interwencja - mag. reporterów
13.40 Trudne sprawy (855) - serial, Polska
14.40 Dlaczego ja? (1021): Znachor
15.50 Wydarzenia - program inf.
16.10 Pogoda - program informacyjny
16.15 Interwencja - mag. reporterów
16.35 Gliniarze (506): Miasto nocą
17.40 Sekrety rodziny (212) - serial, Pol.
18.50 Wydarzenia, Gość „Wyda rzeń”
19.45 Sport, Pogoda
20.05 Ghost Rider - thriller, USA/Australia
2007, reż. Mark Steven Johnson
22.35 Mission: Impossible 3 - film sensacyjny, USA/Niemcy/Chiny 2006
01.05 Szklanką po łapkach - komedia,
USA 1996, reż. Rick Friedberg
02.55 Kabaretowa Ekstraklasa - rozr.
03.35 Love Island. Wyspa miłości

05.40 Uwaga! - magazyn reporterów
06.00 LAB (27) - serial krym., Polska
07.00 Ukryta prawda (1005) - serial
08.00 Kuchenne rewolucje - rozr., Pol. 2017
09.00 Ten moment (27) - serial, Polska
09.35 SOS. Ekipy w akcji (27) - serial
10.35 Rozwód. Walka o wszystko (27)
11.35 Doradca smaku - magazyn
11.45 Ukryta prawda (963) - serial, Pol.
12.50 Ukryta prawda (1006) - serial
13.50 Ukryta prawda (803) - serial, Pol.
14.55 Szpital (458) - serial paradok., Pol.
16.00 LAB (46) - serial krym., Polska
17.00 Kuchenne rewolucje: Komorowo,
Karczma u Wiencka - program rozr.
18.00 Ukryta prawda (964) - serial, Pol.
19.00 Fakty - program informacyjny
19.25 Uwaga! Koronawirus - inf.
19.35 Sport, Pogoda
19.55 Uwaga! - magazyn reporterów
20.10 Doradca smaku: Bakłażan nadziewany pomidorami i fetą
20.15 Na Wspólnej (3263) - serial, Pol.
20.55 Milionerzy - teleturniej, Pol. 2020
21.30 Sully - dramat obycz., USA 2016
23.30 Kuba Wojewódzki - talk-show
00.30 Uprowadzona (1/10) - serial
01.30 Oszuści (8) - serial obycz., USA
02.30 Uwaga! - magazyn reporterów
02.50 NOC Magii
04.15 Szpital (458) - serial paradok., Pol.

06.00 Gliniarz i prokurator (1) - serial
07.00 Strażnik Teksasu (127) - serial
08.00 Nasz nowy dom - reality show
09.00 Pierwsza miłość (3209) - serial
09.50 Święty (41) - serial kom., Polska
10.20 Fabryka jedzenia (17) - serial
10.50 Fabryka jedzenia (18) - serial
11.20 Detektywi w akcji (104) - serial
12.20 Kobra - oddział specjalny (8)
13.25 STOP Drogówka - magazyn, Polska
15.30 Hardkorowy lombard (48) - serial
16.00 Hardkorowy lombard (53) - serial
16.30 Hardkorowy lombard (54) - serial
17.00 Septagon (51) - serial krym., Pol.
18.00 Kochane pieniądze (12): Skłot
19.00 Policjantki i Policjanci (762)
20.00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny (475) - serial krym., Polska
21.00 Podróże z diabłem - thriller, Kolumbia/USA 2019, reż. Jason Cabell,
wyk. Nicolas Cage, Laurence Fishburne, Natalia Reyes, Cole Hauser
23.00 Wzór (63) - serial kryminalny, USA
23.55 Śmierć na 1000 sposobów (2, 3)
00.55 Śmierć na 1000 sposobów (7)
01.25 Pękniesz ze śmiechu - rozr.
02.30 Interwencja - mag. reporterów
02.50 Trans World Sport - magazyn
03.55 SuperLudzie (30, 31) - serial dok.
04.55 SuperLudzie (1) - serial dok., Pol.
05.30 Telezakupy TV Okazje - magazyn

05.20 Szpital (764) - serial paradok., Pol.
06.20 40 kontra 20 - reality show
07.20 Zakochani po uszy 5 (374)
07.55 Ukryta prawda (1190) - serial, Pol.
08.55 Ukryta prawda (1191) - serial, Polska
09.55 Ukryta prawda (1192) - serial, Pol.
10.55 Szpital (765) - serial paradok., Pol.
11.55 Szkoła (650) - serial paradok., Pol.
12.55 Sąd rodzinny (199) - serial, Polska
13.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
(551) - serial fab.-dok., Polska
14.55 Ukryta prawda (933) - serial, Polska
15.55 Szkoła (649) - serial paradok., Pol.
16.55 Idealna niania 7 - reality show
17.40 Idealna niania 7 - reality show
18.25 19+ (583) - serial paradok., Polska
19.00 19+ (584) - serial paradok., Polska
19.30 Zakochani po uszy 5 (375)
20.00 40 kontra 20 - reality show
21.00 Tunel - thriller, USA 1996, reż. Rob Cohen, wyk. Sylvester Stallone, Amy Brenneman, Viggo Mortensen, Dan Hedaya, Jay O. Sanders
23.35 Mad Max - film SF, Australia 1979, reż.
George Miller, wyk. Mel Gibson, Joanne
Samuel, Hugh Keays-Byrne
01.30 Zbrodnie, które wstrząsnęły Ameryką 3 - serial dokumentalny, USA
02.30 Druga strona medalu
03.40 NOC Magii
05.15 Zakończenie programu

TV PULS

PULS 2

STOPKLATKA

TTV HD

TV 6

POLSAT SPORT

06.00 Zbuntowany anioł (121, 122) 08.00
Lombard. Życie pod zastaw 5 (205) 09.00
Lombard. Życie pod zastaw 8 (395) 10.00
Lombard. Życie pod zastaw (12) 11.00
Zbuntowany anioł (123) 12.00 Zaklinaczka
duchów 4 (85) 13.00 Zaklinaczka duchów
5 (86) 14.00 Lombard. Życie pod zastaw 5
(206, 207) 16.00 Rodzinny interes 4 (156,
157) 18.00 Lombard. Życie pod zastaw 8
(397, 398) 20.00 November Man - film sensac., USA/Wlk. Brytania 2014 22.05 Ochroniarz - film sensac., USA 2017 00.00
Anatomia strachu - thriller, USA 2011 01.30
Zobacz to!: Rodzinny interes 4 (154) 02.30
Wojciech Cejrowski. Boso - Ziemia Święta (1)

09.55 Ciekawski George 10 (13, 14) 10.50 Jej
Wysokość Zosia 2 (39) 11.20 Kumple z
dżungli - na ratunek! (104) 11.45 Chip i Dale (52, 53) 12.45 Blaze i megamaszyny 4 (13)
13.15 Denver - ostatni dinozaur (9, 10)
13.45 Alvinnn!!! I wiewiórki 4 (50) 14.00
Mustang: Duch wolności 2 (4, 5) 15.00 Miraculous: Biedronka i Czarny Kot (5, 6) 16.00
Dzieciak rządzi: Znowu w grze (5) 16.40
Jeźdźcy smoków: Na końcu świata (24, 25)
17.35 Pingwiny z Madagaskaru 2 (34, 35,
36) 19.00 Psi Patrol 5 (22, 23) 20.00 Lombard. Życie pod zastaw 5 (202, 203) 22.00
Wstydliwe choroby: XXL (2, 3) 00.00 Rinke
za kratami (11) 00.55 Lekarze na start (46)

06.00 Scena śmiechu 07.05 Złotopolscy
(420, 421) 08.05 Plebania (419, 420) 09.05
Allo, Allo (38, 39) 10.10 Doktor Martin 2 (5,
6) 12.10 Chicago Fire (23) 13.05 Katastrofy w przestworzach (152, 153) 15.20 Burzowy armagedon - film SF, USA 2015 16.55
Chicago Fire (24) 17.50 Wojny magazynowe: Kanada 2 18.20 Wojny magazynowe:
Kanada 2 20.00 Brick Mansions. Najlepszy
z najlepszych - film sensac., Fr./Kanada 2014
22.00 Uznany za niewinnego - film krym.,
USA 1990 00.40 Gra w czworokącie - komedia, Fr. 2007 02.20 Scena śmiechu 03.25
Me voy - etiuda film., Pol. 2019 03.55 Kroll
- film sensac., Pol. 1991 05.35 Zakończenie

08.00 Fachowcy (6) 08.50 Gogglebox.
Przed telewizorem 8 09.50 Kartoteka 9 (17)
10.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska (311)
11.55 Damy i wieśniaczki. PL 5 (1) 12.50
Wielkie wesela amerykańskich Romów 6 (1)
13.55 Kartoteka 8 (12) 14.55 Najgorsze
polskie tatuaże (9) 15.45 Express, Pogoda
16.05 Królowe życia 7 (12) 16.55 Wyburzacze 3 17.45 Express, Pogoda 18.00 DeFacto 9 18.30 Gogglebox. Przed telewizorem 8
19.45 Express, Pogoda 20.05 Patent na kasę 20.35 Damy i wieśniaczki. PL 5 (3) 21.45
Express, Pogoda 22.00 Kanapowcy 22.55
Ostre cięcie 9 23.45 Down the road. Zespół
w trasie (7, 8) 00.45 Seks - wypadki (2)

06.00 Top 10 - lista przebojów 07.00 Słoneczny patrol (8, 9) 09.00 Galileo 10.00 Sędzia Judy 11.00 Pamiętniki z wakacji (38)
12.00 Miodowe lata (77, 15) 13.30 Sekrety
sąsiadów (51) 14.00 Policjantki i Policjanci
(102) 15.00 Detektywi w akcji (141) 16.00
Sekrety sąsiadów (52) 16.30 Pierwsza miłość (3209) 17.20 Hawaje 5-0 (18) 18.15
Miodowe lata (109, 93) 20.00 Galileo 21.00
CSI: Kryminalne zagadki Miami (126, 127)
23.00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny (11)
00.00 Hawaje 5-0 (16) 01.00 STOP Drogówka 02.00 Nasza klasa 02.30 SuperLudzie
Extra 02.40 Top 10 - lista przebojów 03.40
Disco Polo Life 05.45 Telezakupy TV Okazje

06.00 Sporty walki: KSW 40 - walka: Mariusz
Pudzianowski - Jay Silva 22.10.2017 08.30
Piłka nożna: Florida Cup - mecz półfinałowy: Everton FC - Millonarios FC 11.00 Siatkówka mężczyzn: Liga Narodów - mecz:
Polska - Serbia 13.30 Piłka nożna: Florida
Cup - mecz półfinałowy: Arsenal FC - Inter
Mediolan 16.00 Siatkówka mężczyzn: Liga
Narodów - mecz: Australia - Polska 18.00
Siatkówka mężczyzn: Liga Narodów - mecz:
Polska - USA 20.00 Studio Tokio - magazyn
sportowy 22.00 Siatkówka mężczyzn: Liga
Narodów - mecz: Rosja - Polska 00.30 Sporty walki: KSW 56 - walka: Michał Materla bp
Roberto Soldic 14.11.2020
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04.25 Letnie IO Tokio 2020
11.15 Letnie Igrzyska Olimpijskie Tokio
2020 - studio; Judo - mężczyźni
w kategorii do 90 kg - finały, kobiety w kategorii do 70 kg - finał;
Pływanie - eliminacje; Boks - kobiety w wadze średniej
12.35 Letnie Igrzyska Olimpijskie Tokio
2020: Boks - mężczyźni w wadze
ciężkiej - 1/8 finału
14.10 Letnie Igrzyska Olimpijskie Tokio
2020: Koszykówka 3x3 - mecz o
3. miejsce mężczyzn
14.50 Letnie IO Tokio 2020: Koszykówka
3x3 - mecz finałowy kobiet i mecz
finałowy mężczyzn
16.15 Letnie IO Tokio 2020: Koszykówka
3x3 - ceremonia medalowa
17.00 Teleexpress - program inf.
17.15 Jaka to melodia?
17.55 Dzikie pszczoły (23) - serial
18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19.20 Tour de Pologne - kronika
19.25 Sport, Wiad., Pogoda, Alarm!
20.35 Królowa i konkwistador (25, 26)
22.25 Olimpijski wieczór - program inf.
23.10 Wierna - film SF, USA 2016
01.15 wojsko-polskie.pl - cykl reportaży
01.40 Letnie IO Tokio 2020 - studio
02.15 Letnie IO Tokio 2020: Wioślarstwo
- finały

05.30 Na dobre i na złe (715) - serial obycz.
06.25 Pożyteczni.pl - magazyn
07.00 Transmisja mszy świętej z Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze
07.35 Pytanie na śniadanie - pobudka
07.55 Pytanie na śniadanie - magazyn
11.30 Dziewczyny ze Lwowa 3 (38)
12.30 Koło fortuny - teleturniej, Polska
13.15 Kozacka miłość (148/270) - serial
14.05 Va banque - teleturniej, Polska
14.35 Na sygnale (288) - serial, Polska
15.10 Górscy ratownicy (40) - serial
16.00 Koło fortuny - teleturniej, Polska
16.35 Familiada - teleturniej
17.15 Promyk nadziei (75) - serial, Tur.
18.00 Panorama - program informacyjny
18.20 Va banque - teleturniej, Polska
18.45 Kozacka miłość (149/270) - serial
19.35 Barwy szczęścia (2437) - serial
20.10 Postaw na milion - teleturniej, Polska
21.00 Lato, muzyka, zabawa. Wakacyjna
trasa Dwójki - 2021 - koncert, Polska
21.15 Cena wolności (3/18) - serial
22.25 Bankowa gra (1/6) - serial
23.25 Orchidea miłości - kom., USA 2016
01.05 Chińskie dziewczyny do wzięcia film dok., Izrael/USA 2019
02.40 Nie na sprzedaż - film dokumentalny,
Kanada 2019
03.45 Instynkt (13-ost.) - serial, Polska
04.35 Zakończenie programu

04.40 Disco Gramy - muz., Polska 2021
05.45 Telezakupy TV Okazje - magazyn
06.00 Nowy dzień - program inf.
08.40 Malanowski i partnerzy (306)
09.10 Malanowski i partnerzy (307): Bez
szwanku - serial fab.-dok., Polska
09.40 Sekrety rodziny (182): Wiara i nadzieja - serial paradok., Polska
10.40 Dlaczego ja? (509): Podzielony
dom - cały dom - serial, Polska
11.40 Gliniarze (562): Bolesna sprawiedliwość - serial paradok., Polska
12.50 Wydarzenia - program inf.
13.25 Interwencja - mag. reporterów
13.40 Trudne sprawy (856) - serial, Pol.
14.40 Dlaczego ja? (1022) - serial, Pol.
15.50 Wydarzenia - program inf.
16.10 Pogoda - program informacyjny
16.15 Interwencja - mag. reporterów
16.35 Gliniarze (507) - serial, Polska
17.40 Sekrety rodziny (213) - serial, Pol.
18.50 Wydarzenia, Gość „Wydarzeń”
19.45 Sport, Pogoda
20.00 Duże dzieci - komedia, USA 2010,
reż. Dennis Dugan
22.30 Szklanką po łapkach - komedia,
USA 1996, reż. Rick Friedberg
00.15 Tysiąc słów - komedia, USA 2012
02.00 Kabaretowa Ekstraklasa - rozr.
02.35 Love Island. Wyspa miłości
03.35 Love Island. Wyspa miłości

05.40 Uwaga! - magazyn reporterów
06.00 LAB (28) - serial krym., Polska
07.00 Ukryta prawda (1006) - serial
08.00 Kuchenne rewolucje: Radziejów,
Na skarpie - rozr., Polska 2017
09.00 Ten moment (28) - serial, Polska
09.35 SOS. Ekipy w akcji (28) - serial
10.35 Rozwód. Walka o wszystko (28)
11.35 Doradca smaku: Bakłażan nadziewany pomidorami i fetą
11.45 Ukryta prawda (964) - serial, Pol.
12.50 Ukryta prawda (1007) - serial, Pol.
13.50 Ukryta prawda (804) - serial, Pol.
14.55 Szpital (459) - serial paradok., Pol.
16.00 LAB (47) - serial krym., Polska
17.00 Kuchenne rewolucje: Pruszcz Gdański, Kaskada Smaku - program rozr.
18.00 Ukryta prawda (965) - serial, Pol.
19.00 Fakty, Uwaga! Koronawirus
19.35 Sport, Pogoda, Uwaga!
20.10 Doradca smaku: Makaron gryczany z orientalnymi grzybami
20.15 Na Wspólnej (3264) - serial, Pol.
20.55 Milionerzy - teleturniej, Pol. 2020
21.30 Showtime - komedia sensacyjna,
USA/Australia 2002, reż. Tom Dey
23.30 Striptiz - dramat sensacyjny, USA
1996, reż. Andrew Bergman
02.00 Uwaga! - magazyn reporterów
02.20 NOC Magii
03.45 Szpital (459) - serial paradok., Pol.

06.00 Gliniarz i prokurator (2) - serial
07.00 Strażnik Teksasu (128) - serial
08.00 Nasz nowy dom - reality show
09.00 Pierwsza miłość (3210) - serial
09.50 Święty (42) - serial kom., Polska
10.20 Fabryka jedzenia (19) - serial
10.50 Fabryka jedzenia (20) - serial
11.20 Detektywi w akcji (105) - serial
12.20 Kobra - oddział specjalny (9)
13.25 STOP Drogówka - magazyn, Polska
14.25 STOP Drogówka - magazyn, Polska
15.30 Hardkorowy lombard (49) - serial
16.00 Hardkorowy lombard (55) - serial
16.30 Hardkorowy lombard (56) - serial
17.00 Septagon (52) - serial krym., Polska
18.00 Kochane pieniądze (13): Milionerka - serial paradokumentalny, Polska
19.00 Policjantki i Policjanci (763)
20.00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
(476) - serial kryminalny, Polska
21.05 Złe psy - thriller, Hiszpania/USA 2018,
reż. Bobby Moresco, wyk. Karl Urban,
Andy Garcia, Sofía Vergara
23.05 Wzór (64) - serial kryminalny, USA
00.10 Śmierć na 1000 sposobów (4, 5)
01.05 Śmierć na 1000 sposobów (2)
01.35 Ucho Prezesa 3 (14) - serial, Polska
01.50 Ucho Prezesa 4 (1, 2) - serial, Polska
02.25 Disco Polo Life - muz., Polska 2021
03.25 Top 10 - lista przebojów - muz.
05.30 Telezakupy TV Okazje - magazyn

05.20 Szpital (765) - serial paradok., Polska
06.20 40 kontra 20 - reality show
07.20 Zakochani po uszy 5 (375)
07.55 Ukryta prawda (1193) - serial, Polska
08.55 Ukryta prawda (1194) - serial, Polska
09.55 Ukryta prawda (1195) - serial, Polska
10.55 Szpital (766) - serial paradok., Polska
11.55 Szkoła (651) - serial paradok., Polska
12.55 Sąd rodzinny (200) - serial, Polska
13.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
(552) - serial fab.-dok., Polska
14.55 Ukryta prawda (934) - serial, Polska
15.55 Szkoła (650) - serial paradok., Polska
16.55 Idealna niania 7 - reality show
18.25 19+ (585) - serial paradok., Polska
19.00 19+ (586) - serial paradok., Polska
19.30 Zakochani po uszy 5 (376)
20.00 40 kontra 20 - reality show
21.00 John Q. - dramat sensacyjny, USA
2002, reż. Nick Cassavetes, wyk. Denzel Washington, Robert Duvall, James
Woods, Daniel E. Smith
23.35 Nocna randka - komedia kryminalna, USA 2010, reż. Shawn Levy, wyk.
Steve Carell, Tina Fey, Mark Wahlberg
01.25 Błękitna fala 2 - dramat obyczajowy,
USA/RPA 2011, reż. Mike Elliott, wyk.
Sharni Vinson, Elizabeth Mathis, Katharina Damm, Rodger Halston
03.50 NOC Magii
05.15 Zakończenie programu

TV PULS

PULS 2

STOPKLATKA

TTV HD

TV 6

POLSAT SPORT

06.00 Zbuntowany anioł (122, 123) 08.00
Lombard. Życie pod zastaw 5 (206) 09.00
Lombard. Życie pod zastaw 8 (396) 10.00
Lombard. Życie pod zastaw (13) 11.00 Zbuntowany anioł (124) 12.00 Zaklinaczka duchów 5 (86, 87) 14.00 Lombard. Życie pod
zastaw 5 (207, 208) 16.00 Rodzinny interes
4 (157, 158) 18.00 Lombard. Życie pod zastaw
8 (398, 399) 20.00 Plan lotu - thriller, USA
2005 21.55 Ocean ognia - thriller, USA/Chiny/Wlk. Brytania 2018 00.25 Kronika opętania - horror, USA/Kanada 2012 02.05 Zobacz
to!: Rodzinny interes 4 (155) 03.05 Taki jest
świat 6 03.55 Biesiada na cztery pory roku
(10-ost.) 04.35 Z archiwum policji (10)

10.30 Ciekawski George 9 (15) 10.50 Jej
Wysokość Zosia 2 (40) 11.20 Kumple z
dżungli - na ratunek! (79) 11.45 Chip i Dale (54, 55) 12.45 Blaze i megamaszyny 4
(14) 13.15 Denver - ostatni dinozaur (11, 12)
13.45 Alvinnn!!! I wiewiórki 4 (51) 14.00
Mustang: Duch wolności 2 (5, 6) 15.00 Miraculous: Biedronka i Czarny Kot (6, 7)
16.00 Dzieciak rządzi: Znowu w grze (6)
16.40 Jeźdźcy smoków: Na końcu świata
(25, 26) 17.35 Pingwiny z Madagaskaru 2
(36, 37, 38) 19.00 Psi Patrol 5 (23, 24) 20.00
Lombard. Życie pod zastaw 8 (386, 387)
22.00 Wstydliwe choroby: XXL (4, 5, 6)
01.00 Lombard. Życie pod zastaw (25, 26)

06.00 Porachunki - etiuda filmowa, Pol.
2018 06.10 Scena śmiechu 07.05 Złotopolscy (422, 423) 08.05 Plebania (421, 422)
09.05 Allo, Allo (39, 40) 10.10 Doktor Martin 2 (7, 8) 12.10 Chicago Fire (24) 13.05
Katastrofy w przestworzach (154, 155) 15.15
Strefa zimna - film SF, USA 2017 16.55 Chicago Fire 2 (1) 17.50 Wojny magazynowe:
Kanada 2 20.00 W słusznej sprawie - thriller, USA 1995 22.05 Saga wikingów - film
przyg., Szwajc./Niem./RPA/Wlk. Brytania 2014
00.00 Łowcy głów - thriller, Norw./Niem./
Szwecja/Dania 2011 02.05 Polskie gówno film muz., Pol. 2014 04.05 Barwy ochronne
- dramat, Polska 1976 05.45 Zakończenie

08.00 Fachowcy (7) 08.50 Gogglebox.
Przed telewizorem 8 09.50 Kartoteka 9 (18)
10.50 Sędzia Anna Maria Wesołowska (312)
11.50 Damy i wieśniaczki. PL 5 (2) 12.50
Wielkie wesela amerykańskich Romów 6 (2)
13.55 Kartoteka 8 (13) 14.55 Najgorsze
polskie tatuaże (10) 15.45 Express, Pogoda
16.05 Królowe życia 7 (13) 16.55 Wyburzacze 4 17.45 Express, Pogoda 18.00 DeFacto 9 18.30 Gogglebox. Przed telewizorem
8 19.45 Express, Pogoda 20.05 Patent na
kasę 20.35 Damy i wieśniaczki. PL 5 (4)
21.45 Express, Pogoda 22.00 COOL turyści 22.30 Usterka 11 (8) 23.15 Gogglebox.
Przed telewizorem 11 00.15 Kanapowcy

06.00 Top 10 - lista przebojów 07.00 Słoneczny patrol (10, 11) 09.00 Galileo 10.00 Sędzia Judy 11.00 Pamiętniki z wakacji (39)
12.00 Miodowe lata (82, 19) 13.30 Sekrety
sąsiadów (53) 14.00 Policjantki i Policjanci
(103) 15.00 Detektywi w akcji (142) 16.00
Sekrety sąsiadów (54) 16.30 Pierwsza miłość (3210) 17.20 Hawaje 5-0 (19) 18.15
Miodowe lata (107, 116) 20.00 Galileo 21.00
CSI: Kryminalne zagadki Miami (128, 129)
23.00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny (12)
00.00 Hawaje 5-0 (17) 01.00 STOP Drogówka 02.00 Nasza klasa 02.30 SuperLudzie
Extra 02.40 Top 10 - lista przebojów 03.40
Disco Polo Life 05.45 Telezakupy TV Okazje

06.00 Boks: Gala w Wieliczce - waga ciężka: Krzysztof Zimnoch - Marcin Rekowski
22.10.2016 08.30 Piłka nożna: Florida Cup mecz półfinałowy: Everton FC - Millonarios
FC 11.00 Siatkówka mężczyzn: Liga Narodów - mecz: Polska - Bułgaria 13.30 Piłka
nożna: Florida Cup - mecz półfinałowy: Arsenal FC - Inter Mediolan 16.00 Siatkówka
mężczyzn: Liga Narodów - mecz: Polska Holandia 17.55 Piłka nożna - mecz towarzyski: FC Bayern Monachium - Borussia
Mönchengladbach 20.00 Studio Tokio
22.00 Siatkówka mężczyzn: Liga Narodów
- mecz: Japonia - Polska 00.00 Piłka nożna: Florida Cup - mecz o 3. miejsce
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05.25 Letnie Igrzyska Olimpijskie Tokio
2020: Pływanie - finały
06.00 Letnie Igrzyska Olimpijskie Tokio
2020: Tenis - mecz półfinałowy gry
pojedynczej kobiet
08.00 Letnie Igrzyska Olimpijskie Tokio
2020: Tenis - mecz półfinałowy gry
pojedynczej kobiet
10.00 Letnie Igrzyska Olimpijskie Tokio
2020 - Boks - mężczyźni w wadze
średniej i ciężkiej; Judo - kobiety
w kategorii do 78 kg
12.50 Letnie Igrzyska Olimpijskie Tokio
2020 - Gimnastyka sportowa - wielobój kobiet - finał; Boks - mężczyźni w wadze średniej i ciężkiej
15.00 Letnie Igrzyska Olimpijskie Tokio
2020: Siatkówka plażowa - mecze
eliminacyjne kobiet i mężczyzn
17.00 Teleexpress - program inf.
17.15 Jaka to melodia?
17.55 Dzikie pszczoły (24) - serial
18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19.20 Tour de Pologne - kronika
19.25 Sport, Wiad., Pogoda, Alarm!
20.35 Królowa i konkwistador (27/60)
21.25 Olimpijski wieczór - program inf.
22.00 Sprawa dla reportera - magazyn
23.00 Magazyn śledczy Anity Gargas
23.35 Magazyn kryminalny 997
00.30 Syn (7/10) - serial obyczajowy, USA

04.55 Cafe piosenka - mag., Polska 2021
05.30 Na dobre i na złe (716) - serial
06.25 Wojciech Cejrowski - boso przez
świat - cykl reportaży, Polska 2021
07.00 Transmisja mszy świętej
07.35 Pytanie na śniadanie - pobudka
07.55 Pytanie na śniadanie - magazyn
11.30 Dziewczyny ze Lwowa 3 (39)
12.30 Koło fortuny - teleturniej, Polska
13.15 Kozacka miłość (149/270) - serial
14.05 Va banque - teleturniej, Polska
14.35 Na sygnale (289) - serial, Polska
15.10 Górscy ratownicy (41) - serial
16.00 Koło fortuny - teleturniej, Polska
16.35 Familiada - teleturniej
17.15 Promyk nadziei (76) - serial, Tur.
18.00 Panorama - program informacyjny
18.20 Va banque - teleturniej, Polska
18.45 Kozacka miłość (150/270) - serial
19.35 Barwy szczęścia (2438) - serial
20.10 Postaw na milion - teleturniej, Pol.
21.00 Lato, muzyka, zabawa. Wakacyjna trasa Dwójki - 2021 - koncert
21.15 Cena wolności (4/18) - serial
22.25 Bankowa gra (2/6) - serial
23.25 Żyj i pozwól umrzeć - film sensacyjny, Wielka Brytania 1973
01.35 Zgotuj im piekło, Malone - film
kryminalny, USA 2009
03.25 Art Noc: Europejski Stadion Kultury - Rzeszów 2020 - koncert

04.40 Disco Gramy - muz., Polska 2021
05.45 Telezakupy TV Okazje - magazyn
06.00 Nowy dzień - program inf.
08.40 Malanowski i partnerzy (308):
Wstydliwa przeszłość - serial, Pol.
09.10 Malanowski i partnerzy (309):
Druga młodość - serial, Polska
09.40 Sekrety rodziny (183): Oddajcie
mi moją rodzinę - serial, Polska
10.40 Dlaczego ja? (510): W poszukiwaniu szczęścia - serial, Polska
11.40 Gliniarze (563): Przypadek
12.50 Wydarzenia - program inf.
13.25 Interwencja - mag. reporterów
13.40 Trudne sprawy (857): Młoda pracownica ochrony zostaje przeniesiona - serial paradok., Polska
14.40 Dlaczego ja? (1023) - serial, Pol.
15.50 Wydarzenia, Pogoda
16.15 Interwencja - mag. reporterów
16.35 Gliniarze (508) - serial, Polska
17.40 Sekrety rodziny (214) - serial, Pol.
18.50 Wydarzenia, Gość „Wyda rzeń”
19.45 Sport, Pogoda
20.00 Wolni od długów - reality show
21.05 Sex Story - kom. romant., USA 2011
23.20 Ostatnia piosenka - melodramat,
USA 2010, reż. Julie Anne Robinson
01.50 Kabaretowa Ekstraklasa - rozr.
02.35 Love Island. Wyspa miłości
03.35 Love Island. Wyspa miłości

05.40 Uwaga! - magazyn reporterów
06.00 LAB (29) - serial krym., Polska
07.00 Ukryta prawda (1007) - serial, Pol.
08.00 Kuchenne rewolucje: Głogówek,
Rammer Jammer - rozr., Pol. 2017
09.00 Ten moment (29) - serial, Polska
09.35 SOS. Ekipy w akcji (29) - serial
10.35 Rozwód. Walka o wszystko (29)
11.35 Doradca smaku: Makaron gryczany z orientalnymi grzybami
11.45 Ukryta prawda (965) - serial, Pol.
12.50 Ukryta prawda (1008) - serial
13.50 Ukryta prawda (805) - serial, Pol.
14.55 Szpital (460) - serial paradok., Pol.
16.00 LAB (48) - serial krym., Polska
17.00 Kuchenne rewolucje: Kielce, L’amore
18.00 Ukryta prawda (966) - serial, Pol.
19.00 Fakty, Uwaga! Koronawirus
19.35 Sport, Pogoda
19.55 Uwaga! - magazyn reporterów
20.10 Doradca smaku: Zupa rybna z
grzankami - magazyn, Pol. 2021
20.15 Na Wspólnej (3265) - serial, Pol.
20.55 Milionerzy - teleturniej, Pol. 2020
21.30 Kuchenne rewolucje - rozr.
22.30 Step Up 4: Rewolucja - film muzyczny, USA 2012, reż. Scott Speer
00.35 Totalne remonty Szelągowskiej
01.35 Uwaga! - magazyn reporterów
01.55 NOC Magii
03.15 Szpital (460) - serial paradok., Pol.

06.00 Gliniarz i prokurator (3) - serial
07.00 Strażnik Teksasu (129) - serial
08.00 Nasz nowy dom - reality show
09.00 Pierwsza miłość (3211) - serial
09.50 Święty (43) - serial kom., Polska
10.20 Fabryka jedzenia (21, 22) - serial
11.20 Detektywi w akcji (106) - serial
12.20 Kobra - oddział specjalny (10)
13.25 STOP Drogówka - magazyn, Polska
14.25 STOP Drogówka - magazyn, Polska
15.30 Hardkorowy lombard (50)
16.00 Hardkorowy lombard (57) - serial
16.30 Hardkorowy lombard (58) - serial
17.00 Septagon (53) - serial krym., Pol.
18.00 Kochane pieniądze (14): Recydywista - serial paradok., Polska
19.00 Policjantki i Policjanci (764)
20.00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny (477) - serial krym., Polska
21.05 Straszny film 3 - horror komediowy, USA 2003, reż. David Zucker, wyk.
Anna Faris, Pamela Anderson
22.50 Wzór (65) - serial kryminalny, USA
23.50 Śmierć na 1000 sposobów (6)
00.20 Śmierć na 1000 sposobów (7)
00.50 Śmierć na 1000 sposobów (3)
01.20 Śmierć na 1000 sposobów (4)
01.50 Ucho Prezesa 4 (3, 4) - serial, Pol.
02.25 Disco Polo Life - muz., Polska 2021
03.25 Top 10 - lista przebojów - muz.
05.30 Telezakupy TV Okazje - magazyn

05.20 Szpital (766) - serial paradok., Pol.
06.20 40 kontra 20 - reality show
07.20 Zakochani po uszy 5 (376)
07.55 Ukryta prawda (1196) - serial, Pol.
08.55 Ukryta prawda (1197) - serial, Pol.
09.55 Ukryta prawda (1198) - serial, Pol.
10.55 Szpital (767) - serial paradok., Polska
11.55 Szkoła (652) - serial paradok., Pol.
12.55 Sąd rodzinny (201) - serial, Polska
13.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
(553) - serial fab.-dok., Polska
14.55 Ukryta prawda (935) - serial, Polska
15.55 Szkoła (651) - serial paradok., Polska
16.55 Idealna niania 7 - reality show
18.25 19+ (587) - serial paradok., Polska
19.00 Ukryta prawda (1187) - serial, Pol.
20.00 40 kontra 20 - reality show
21.00 Błękitna fala 2 - dramat obyczajowy, USA/RPA 2011, reż. Mike Elliott, wyk.
Sharni Vinson, Elizabeth Mathis, Katharina Damm, Rodger Halston, Gideon Emery
23.25 Rambo 2 - film sensacyjny, USA 1985,
reż. George P. Cosmatos, wyk. Sylvester Stallone, Richard Crenna, Charles
Napier, Julia Nickson-Soul
01.30 Zbrodnie, które wstrząsnęły Ameryką 3 - serial dok., USA
02.35 Druga strona medalu
03.15 NOC Magii
05.15 Zakończenie programu
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06.00 Zbuntowany anioł (123, 124) 08.00
Lombard. Życie pod zastaw 5 (207) 09.00
Lombard. Życie pod zastaw 8 (397) 10.00
Lombard. Życie pod zastaw (14) 11.00
Zbuntowany anioł (125) 12.00 Zaklinaczka
duchów 5 (87, 88) 14.00 Lombard. Życie
pod zastaw 5 (208, 209) 16.00 Rodzinny interes 4 (158, 159) 18.00 Lombard. Życie pod
zastaw 8 (399, 400) 20.00 Last Vegas - komedia, USA 2013 22.05 Gang dzikich wieprzy - komedia, USA 2007 00.05 Wielkie
wesele - komedia, USA 2013 01.35 Zobacz
to!: Rodzinny interes 4 (156) 03.05 Taki jest
świat 6 03.55 Z archiwum policji (11, 12)
05.00 Rodzinny interes 4 (159)

11.20 Kumple z dżungli - na ratunek! (80)
11.45 Chip i Dale (56, 57) 12.45 Blaze i megamaszyny 4 (15) 13.15 Denver - ostatni
dinozaur (13, 14) 13.45 Alvinnn!!! I wiewiórki 4 (40) 14.00 Mustang: Duch wolności 2
(6, 7) 15.00 Miraculous: Biedronka i Czarny
Kot (7, 8) 16.00 Dzieciak rządzi: Znowu w
grze (7) 16.40 Jeźdźcy smoków: Na końcu
świata (26, 1) 17.35 Pingwiny z Madagaskaru 2 (38, 39) 18.35 Pingwiny z Madagaskaru 3 (1) 19.00 Psi Patrol 5 (24, 25) 20.00
Lombard. Życie pod zastaw 8 (388, 389)
22.00 Lombard. Życie pod zastaw 2 (47)
23.00 Zabójcze umysły: Poza granicami (4,
5) 00.50 Lombard. Życie pod zastaw (27, 28)

06.00 Scena śmiechu 07.05 Złotopolscy
(424, 425) 08.05 Plebania (423, 424) 09.05
Allo, Allo (40, 41) 10.10 Doktor Martin 3 (1,
2) 12.10 Chicago Fire 2 (1) 13.05 Bibliotekarze (5, 6) 15.15 Ostatnie godziny Ziemi film SF, Kanada 2011 16.55 Chicago Fire 2 (2)
17.50 Wojny magazynowe: Kanada 2 18.20
Wojny magazynowe: Kanada 2 18.55 Wojny
magazynowe: Kanada 2 20.00 Rzeka tajemnic - dramat, USA 2003 22.50 Formuła - film
sensacyjny, USA/Wlk. Brytania/Kanada 2001
00.45 Brick Mansions. Najlepszy z najlepszych - film sensac., Fr./Kanada 2014 02.45
Scena śmiechu 03.45 Yuma - film kryminalny, Polska/Czechy 2012 05.30 Zakończenie

07.00 Usterka 6 (20) 07.30 Usterka 7 (7)
08.00 Fachowcy (8) 08.50 Gogglebox. Przed
telewizorem 8 09.50 Kartoteka 9 (19) 10.55
Sędzia Anna Maria Wesołowska (313) 11.55
Damy i wieśniaczki. PL 5 (3) 12.55 Wielkie
wesela amerykańskich Romów 6 (3) 13.55
Kartoteka 8 (15) 14.55 Kto to kupi? 15.45
Express, Pogoda 16.05 Królowe życia 7 (14)
16.55 Wyburzacze 4 17.45 Express, Pogoda 18.00 DeFacto 9 18.30 Gogglebox. Przed
telewizorem 8 19.45 Express, Pogoda
20.05 Patent na kasę 20.35 Damy i wieśniaczki. PL 5 (5-ost.) 21.45 Express, Pogoda 22.00 Zamiana żon 2 23.00 Orzeł czy
reszka? 2 00.00 Vlogbox. W necie

06.00 Top 10 - lista przebojów 07.00 Słoneczny patrol (12, 13) 09.00 Galileo 10.00
Sędzia Judy 10.30 Sędzia Judy 11.00 Pamiętniki z wakacji (40) 12.00 Miodowe lata (47, 17) 13.30 Sekrety sąsiadów (55)
14.00 Policjantki i Policjanci (104) 15.00
Detektywi w akcji (143) 16.00 Sekrety sąsiadów (56) 16.30 Pierwsza miłość (3211)
17.20 Hawaje 5-0 (20) 18.15 Miodowe lata (102, 113) 20.00 Galileo 21.00 CSI: Kryminalne zagadki Miami (130, 131) 23.00
Forteca - dramat, USA 2012 01.10 STOP Drogówka 02.10 Nasza klasa 02.40 Top 10 - lista przebojów 03.40 Disco Polo Life 04.40
Disco Polo Life 05.45 Telezakupy TV Okazje

06.00 Siatkówka mężczyzn: Liga Narodów
08.00 Piłka nożna: Florida Cup 10.00 Siatkówka plażowa: PreZero GP PLS Kobiet
11.30 Siatkówka plażowa: PreZero GP PLS
Kobiet 13.30 Siatkówka plażowa: PreZero
GP PLS Kobiet 14.30 Siatkówka plażowa:
PreZero GP PLS Kobiet - mecz: ŁKS Commercecon Łódź - E.LECLERC MOYA Radomka Radom 16.00 Siatkówka plażowa: PreZero GP
PLS Kobiet 18.00 Siatkówka kobiet - mecz
towarzyski: Polska - Belgia 19.50 Piłka nożna: Eliminacje Ligi Konferencji Europy - rewanżowy mecz 2. rundy: Śląsk Wrocław Ararat Erewań 22.00 Studio Tokio 00.30
Sporty walki: KSW 58
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Pozostaje mieć nadzieję, że pandemia koronawirusa w nadchodzącym sezonie nie rzuci cienia na rozgrywki młodych piłkarzy.
Miniony sezon był bardzo udany dla zespołu trampkarzy
Mazovii. Drużyna z Rawy Mazowieckiej zakończyła rozgrywki na 4. pozycji w stawce 8. ekip i już w sierpniu nową
kampanię 2021/2022 rozpocznie w II lidze wojewódzkiej
juniorów młodszych.

Przygotowania
rozpoczęte, Mazovia
poznała rywali
w sezonie 2020/2021

fot. Mazovia

Miniony sezon był bard

fot. Adam Michalski

Młodzież Mazovii w II lidze
wojewódzkiej

Miniony sezon rawianie zakończyli z bilansem 20. punktów w 14. spotkaniach. Zanotowali 6 wygranych, 2 remisy i 6
porażek. Ligę wygrał Pelikan Łowicz przed Lechią Tomaszów
Mazowiecki, podium uzupełniła Ceramika Opoczno.
Już w środę 25 sierpnia rawianie przystąpią do kolejnych
zmagań. W meczu inaugurującym rozgrywki II ligi wojewódzkiej juniorów młodszych Mazovia podejmie AKS SMS II
Łódź. Rywalami w nowym sezonie będą: Warta Sieradz, ŁKS
Łódź, MKS Ceramika Opoczno, Sokół Aleksandrów Łódzki,
KS Karsznice, UKS SMS II Łódź, AKS SMS II Łódź. Pierwsza
część sezonu zakończy się 13 listopada.
am

Tabela końcowa II ligi
trampkarzy młodszych

1. Pelikan Łowicz
14
36
12
0
2
2. Lechia Tomaszów
14
36
12
0
2
3. Ceramika Opoczno 14
24
8
0
6
4. Mazovia Rawa Maz. 14
20
6
2
6
5. MKP Boruta Zgierz 14
16
5
1
8
6. WKS 1957 Wieluń
14
15
4
3
7
7. Sokół II Aleksandrów 14
13
4
1
9
8. UKS Piotrcovia
14
4
1
1
12
W tabeli, w kolejności: miejsce, zespół, gry, punkty, zwycięstwa, remisy, porażki.

Piłkarze Mazovii rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu na boiskach klasy okręgowej. Przed nowymi rozgrywkami o formę dbają także w Cielądzu i Wołuczy.
fot. ŻTC

Już w niedzielę kolarski peleton
zawita do Białej Rawskiej

Pod wodzą nowego trenera Arkadiusza Warchonia przygotowania do nowego sezonu piłkarskiego w klasie okręgowej rozpoczęli zawodnicy Mazovii Rawa Mazowiecka.
W ramach testów formy zespół rozegra trzy spotkania kontrolne, a w połowie sierpnia rozpocznie walkę o ligowe punkty. Wcześniej wystartuje się kolejna edycja pucharu Polski na poziomie okręgu.
Adam Michalski

Po rawskich mistrzostwach Polski na sympatyków kolarstwa czeka kolejna gratka. W najbliższą niedzielę (25.07)
do Białej Rawskiej zawita cykl imprez organizowanych
przez Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów.
Dla kolarstwa w regionie rok 2020 był stracony. Odbyło
się zaledwie kilka wydarzeń z cyklu organizowanego przez
Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów. Z kolejnej edycji
Skierniewice Road Race zrezygnowano. Rok 2021 jest zdecydowanie lepszy. W Rawie Mazowieckiej odbyły się mistrzostwa Polski, a niebawem kolarski peleton ponownie zawita
w okolice. W Białej Rawskiej w niedzielę (25.07) odbędzie się
kolejny etap z cyklu fit race i super prestige. Super prestige
to cykl wyścigów szosowych organizowanych przez Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów. Startować można zarówno z licencjami jak i bez licencji i wyłącznie na rowerach
szosowych. Wyścig podzielony jest na różne kategorie. Po
zawodach w Białej Rawskiej kolarze, w sierpniu ścigać się
będą jeszcze w: Mińsku Mazowieckim, Nieborowie, Górze
Kalwarii, Warce i Żyrardowie.
W wakacje do okolicznych miejscowości zawitają także
wyścigi Szosomannii. Ściganie zaplanowano na: 8 sierpnia
(Radziejowice) i finał cyklu 5 września we Wręczy.
We wrześniu do Skierniewic, po roku przerwy zawita
Skierniewice Road Race, Wyścig Trzech Lilii.
Pierwotnie plany miasta i współorganizatora Cezarego
Zamany i organizacji Zamana Group zakładały, że wyścig
odbędzie się w maju. Plany uległy zmianie, a ściganie przeniesiono na wrześniowy weekend (11-12.09). Podobnie jak
poprzednie edycje składał się będzie z trzech etapów: kryterium ulicznego, jazdy indywidualnej na czas i zamykającego
wydarzenie etapu ze startu wspólnego trasami okolicznych
miejscowości.
am

Pierwszy trening zespołu Mazowii pod okiem trenera Arkadiusza Warchonia odbył się w czwartek
(15.07), równo miesiąc
przed inauguracją rozgrywek 2021/2022. Zanim
jednak piłkarze rozpoczną walkę o punkty czekają ich tygodnie treningów
oraz sparingi. W minionym tygodniu poznaliśmy
także ligowych rywali Mazovii. Stawka w porównaniu z minionym sezonem
mocno się zmieniła.
Po pierwsze powrócono do 16-zespołowego cyklu (w minionym sezonie
grało 19 drużyn). Na tym
poziomie nie zagra mistrz
Zryw Wygoda, który powalczy w IV lidze, do A klasy
spadło aż 5 ekip: Olympic

Słupia, Macovia Maków,
Victoria Bielawy, Pogoń
Godzianów i GLKS RZD
Żelazna, które w kampanii 2021/2022 powalczą
o powrót do okręgówki. Do
stawki dołączy spadkowicz
z IV ligi, Jutrzenka Drzewce, mistrz A klasy Olimpia
Niedźwiada, do grona dołączył także Start Brzeziny.
Zanim Mazovia rozp o c z n i e l i gę , we ź m i e
udział w pierwszych spotkaniach nowej odsłony
pucharu Polski na szczeblu okręgu. Pierwsze mecze odbędą się w weekend
7-8 sierpnia.
W pier wszej r undzie
zagrają Oldboje Mazovii
Rawa Mazowiecka, zespół
podejmie GLKS RZD Żelazna. Pierwsza drużyna

Skład grupy IV
skierniewickiej okręgówki
GKS Olimpia Chąśno, Pelikan II Łowicz, GKS Bedlno, RKS Mazovia Rawa Mazowiecka, MLKS Widok Skierniewice, Orlęta Cielądz, Korona Wejsce, GLKS Wołucza, Olimpia Jeżów, Manchatan
Nowy Kawęczyn, Unia Skierniewice, Pogoń Bełchów, Juvenia
Wysokienice, Start Brzeziny, Olimpia Niedźwiada i KS Jutrzenka
Drzewce.

rozgr ywki zainauguruje
w drugiej rundzie wyjazdowym meczem z Olimpią
Jeżów. W pucharze zagrają
także inne ekipy z powiatu rawskiego. W derbach
LKS Grabice zagra z Ko-

rona Stary Dwór. W kolejnej rundzie Orlęta Cielądz
zagrają ze zwycięzcą meczu Grabice - Stary Dwór,
a GLKS Wołucza zagra na
wyjeździe z Manchatanem
Nowy Kawęczyn.


Pary 1. i 2. rundy pucharu Polski
na szczeblu okręgu
1. runda
1. Start Złaków Borowy
2. Oldboy Mazovia Rawa Mazowiecka
3. Victoria Zabostów
4. Iskra Głowno
5. LKS Grabice
6. Fenix Boczki
7. Pogoń Godzianów – wolny los
8. Olympic Słupia – wolny los

– Astra Zduny
– GLKS RZD Żelazna
– Dar Placencja
– Sokół Popów
– Korona Stary Dwór
– Meteor Reczyce

2. runda
1. Zwycięzca meczu numer 1
2. Zwycięzca meczu numer 2
3. Zwycięzca meczu numer 3
4. Zwycięzca meczu numer 4
5. Zwycięzca meczu numer 5
6. Zwycięzca meczu numer 6
7. Pogoń Godzianów
8. Olympic Słupia
9. Olimpia Niedźwiada
10. Pogoń Bełchów
11. Manchatan Nowy Kawęczyn
12. Olimpia Jeżów

– GKS Bedlno
– Juvenia Wysokienice
– Korona Wejsce
– Start Brzeziny
– Orlęta Cielądz
– Pelikan II Łowicz
– Widok Skierniewice
– Jutrzenka Drzewce
– Olimpia Chąśno
– Unia II Skierniewice
– GLKS Wołucza
– Mazovia Rawa Maz.
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Wielkie święto sportu! Przed nami Festiwal
Triathlonu Rawa Mazowiecka 2021!

fot. Adam Michalski

Na przełomie lipca i sierpnia Rawa Mazowiecka ponownie stanie się stolicą polskiego triathlonu. W dniach 31.07-01.08
Rawa gościć będzie najlepszych triathlonistów z całego kraju. Nad Zalewem Tatar
odbędą się prestiżowe Mistrzostwa Polski
Age-Grouperów na dystansie sprinterskim oraz mistrzostwa w kategoriach
młodzieżowych.
Adam Michalski
Nad Zalew Tatar przyjadą
najlepsi w Polsce triathloniści-sprinterzy w kategoriach młodzik, junior oraz
młodzieżowiec U23. W kategorii młodzik rywalizacja
toczyć się będzie na dystansie 0,25 km pływanie,
6,6 km rower i 1,7 km bieg.
W kategoriach junior, U23
oraz Elita zmagania toczone będą na dystansach 0,75
km pływanie, 20 km rower
i 5 km bieg.
Organizatorami zawodów
są: Polski Związek Triathlonu, Klub Sportowy Triathlon
Rawa, Urząd Miasta Rawa
Mazowiecka, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz LABOSPORT Polska sp. z o.o.
Główne cele wydarzenia
poza wyłonieniem mistrzów
kraju to upowszechnienie
triathlonu jako wszechstronnej formy ruchu oraz
promocja Rawy Mazowieckiej w kraju i na świecie.
M i st r z o st w a
Po l s k i
w Triathlonie 2021 odbędą
się w sobotę (31.07), start
zaplanowano w Zalewie
Tatar. Meta i strefa zmian
znajdować się będą przy ul.
Tatar w Rawie Mazowieckiej.
Już w piątek (30.07) organizatorzy przewidzieli
odbiór pakietów startowych
(godz.18.00-18.45) oraz odprawę techniczną dotyczą-

cą startu indywidualnego
mistrzostw Polski w kategoriach młodzik, junior, U23,
Elita.
W sobotę (31.07) pierwszy start zaplanowano na
godzinę 8.00, a na trasę ruszą młodziczki. Limit czasu to 45 minut. O godzinie
8.45 odbędzie się start młodzików, którzy mają identyczny limit czasu. O godzinie 14:05 nastąpi start
juniorek, U23 oraz Elity. Limit czasu to 1 godzina i 30
minut. O godzinie 15.45 na
trasę ruszą juniorzy, młodzieżowcy U23 oraz Elita.
Ceremonia dekoracji
i wręczenia medali MP młodzików i młodziczek, MP
juniorów i juniorek, U23,
Elity zaplanowana została
na godzinę 17.25.
M i st r z o st w a
Polski
w Triathlonie Młodzików
w Rawie Mazowieckiej rozegrane zostaną na dystansie supersprinterskim
z draftingiem (0,25-6,6-1,7)
oraz Mistrzostwa Polski w
Triathlonie Juniorów,
U23, Elity na dystansie
sprinterskim z draftingiem
(0,75-20-5).
Pływanie na dystansie
0,25 km (1 pętla) oraz na
dystansie 0,75 km (1 pętla).
Spodziewana temperatura
wody ok. 18-22°C. Głębo-

Przedsmak triathlonowych emocji mieliśmy na początku lipca w Skierniewicach, gdzie odbyły się zawody z cyklu Garmin Iron
Triathlon Skierniewice.
kość jeziora do 3,5 m. Start
z wody. Pomiar trasy GPS.
Rower na dystansie 6,6
km z draftingiem (1 pętla)
oraz 20 km z draftingiem
(4 pętle po 5 km). Trasa
płaska. Pomiar trasy GPS.
Kask obowiązkowy na całej
trasie kolarskiej. Zawodnicy zobowiązani są do poruszania się po trasie zgodnie
z zasadami ruchu drogowego. Na dystansie supersprinterskim oraz sprinterskim rowery do jazdy na
czas i kierownice triathlonowe są zabronione.
Bieg na dystansie 1,7 km
(1 pętla) oraz 5 km (2 pętle po
2,5 km). Pomiar trasy GPS.
Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki posiadający obywatelstwo polskie w każdej kategorii otrzymają pamiątkowe

medale Mistrzostw Polski.
W Mistrzostwach Polski
w Triathlonie 2021 w Rawie
Mazowieckiej na dystansie
sprinterskim mogą wziąć
udział osoby, które najpóźniej
w dniu startu rocznikowo są
osiemnastolatkami i starsi
oraz przekażą wymaganą dokumentację przedstawicielowi klubu lub województwa
do okazania organizatorowi
zawodów: licencję zawodniczą PZTri, aktualne badanie
lekarskie, dokument tożsamości ze zdjęciem, numer
PESEL oraz podpisaną kartę
zawodnika.
W Mistrzostwach Polski
w Triathlonie 2021 w Rawie
Mazowieckiej na dystansie
supersprinterskim mogą
wziąć udział osoby, które
najpóźniej w dniu startu
rocznikowo są trzynasto-

latkami i czternastolatkami
oraz przekażą wymaganą
dokumentację przedstawicielowi klubu lub województwa do okazania organizatorowi zawodów: licencję
zawodniczą PZTri, aktualne
badanie lekarskie, dokument tożsamości ze zdjęciem, numer PESEL oraz
zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na udział
w zawodach.
Na liście startowej Mistrzostw Polski w Triathlonie AGE-GROUP Rawa
Mazowiecka 2021 (dystans
sprinterski 0,75 km pływanie, 20 km rower i 5 km
bieg) są reprezentanci Rawy
Mazowieckiej: Bogdan Batorek, Piotr Bednarek, Anna
Kowalczyk, Ewelina Iskierka, Marek Małachowski,
Rafał Stępniak, Paweł Szy-

maniak i Mateusz Wróblewski. Są także skierniewiczanie: Pamela Broniarek, Tomasz Kalisiak, Marcin Kaliszek, i Piotr Grzejszczak.
W mistrzostwach w kategoriach młodzieżowych,
póki co brak zgłoszeń
z lokalnych stowarzyszeń
i okolicznych miejscowości.
Termin zgłoszeń minął 18
lipca.

Klub Sportowy Triathlon Rawa
w Rawie Mazowieckiej został
zarejestrowany w 2009 roku.
Głównym celem powstania stowarzyszenia było prowadzenie
systematycznych treningów
sportowych dla dzieci. Począwszy od 2010 roku klub organizuje, co roku zawody rangi Mistrzostw Polski w Triatlonie.

fot. Adam Michalski

Trwają przygotowania do skierniewickiej Dziesiątki
Za nami dwa z czterech biegów w ramach skierniewickiej triady biegowej. Przed
nami kolejna edycja Dziesiątki im. Edmunda Jaworskiego. Przygotowania
trwają, zapisy również.
W 2021 roku odbyły się
już trzy biegi organizowane
przez skierniewicki Ośrodek
Sportu i Rekreacji. Biegiem
Niepodległości dokończono
triadę 2020 roku, a w nowy
cykl biegacze weszli rywalizując podczas Biegu Zielonego Jabłuszka oraz Nocnego Półmaratonu.
Przed nami kolejna edycja Dziesiątki im. Edmunda
Jaworskiego. W poprzednich
latach bieg uznawany był za
najbardziej prestiżowy z całej triady. Trasa z atestem
Polskiego Związku Lekkiej

Już za kilka tygodni ulicami miasta przebiegną biegacze, którzy wystartują w kolejnej edycji
Skierniewickiej Dziesiątki im. Edmunda Jaworskiego.
Atletyki, frekwencja, uliczny
charakter rywalizacji, goście
niemal z całej Polski, te fakty
podnosiły rangę wydarzenia.
Święto biegania w Skierniewicach zaplanowano na
ostatnią niedzielę wakacji,
29 sierpnia.

– Marzymy o tym, by
w naszych biegach brała udział jak największa
liczba biegaczy, ale mamy
świadomość, że pandemia
odcisnęła swoje piętno na
sporcie – zauważa Marek
Kujawski, prezes OSiR,

organizatora wydarzenia.
– W Nocnym Półmaratonie wystartowało około
170 osób, liczymy na to, że
w Dziesiątce udział weźmie
jeszcze większa grupa. Żyjemy w czasach, w których
coraz trudniej organizuje

się atrakcyjne wydarzenia
sportowe, ale liczymy na
to, że wspólnym wysiłkiem
władz miasta, OSiR, przy
udziale sponsorów uda się
zorganizować bieg, który
będzie stał na wysokim poziomie sportowym i zgromadzi na starcie setki biegaczy – dodaje.
Start biegu, który prowadził będzie ulicami Skierniewic zaplanowano na godzinę 10.00. Biuro zawodów
czynne będzie w dniu startu w godzinach 8.00-9.30,
a także dzień wcześniej
(10.00-18.00). – Rekomendujemy odbiór pakietów
startowych właśnie w sobotę - mówi Marek Kujawski.
Po godzinie 9.30 w dniu
biegu odbiór pakietów startowych oraz zapisy będą już
niemożliwe.

Co ważna wszyscy, którzy zadeklarują udział
w biegu do końca lipca za
udział zapłacą 70 złotych,
dzień przed biegiem koszt
wynosi 80 złotych, w dniu
biegu 100 złotych.
Chętni wszelkich informacji dotyczących biegu
mogą uzyskać pod numerem telefonu 603 185 043
(Monika Szyszczyńska) lub
pisząc na adres mailowy
m.szyszczynska@osirskierniewice.pl.
Póki co lista startowa
liczy ponad 90 chętnych,
w zdecydowanej większości
skierniewiczan.
W 2020 roku bieg wygrał Sebastian Duszyński
z Rawy Mazowieckiej, najlepszy z gospodarzy Artur
Kamiński zajął 5. miejsce.
am
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Zespoły chłopców - finaliści rozgrywek minisiatkówki.

Łódzki Związek Piłki Siatkowej
podsumował sezon minisiatkówki.
Zespoły Juvenii wysoko!
Najlepsi w Kinder Joy of moving uzyskali prawo udziału w Ogólnopolskim Turnieju Finałowym, pozostali odebrali nagrody za
swoje osiągnięcia i czekają na kolejne rozgrywki. Łódzki Związek
Piłki Siatkowej podsumował sezon 2021 w Lidze Minisiatkówki
Województwie Łódzkiego. W lidze grały zespoły z Rawy Mazowieckiej, które były także blisko awansu do Ogólnopolskiego
Turnieju Finałowego Kinder Joy of moving.
Adam Michalski
I Zgierz oraz Lider II Konstantynów Łódzki.
W rywalizacji „4” dziewcząt dobrze zaprezentowała
się ekipa rawskiej Juvenii,
która uplasowała się już za
podium, na 4. pozycji. Ligę
wygrał Lider I Konstantynów
Łódzki przed UKS Victorią
Lubowidz i UMKS Tuszyn.
Za Juvenią uplasowały się
ŁKS Siatkówka Żeńska i Volley 34 Łódź.
Najlepszą zawodniczką
w zmaganiach „2” dziewcząt była Hania Derczyńska (Volley 34 Łódź), w „3”
Marta Rajchert (Lider Konstantynów Ł.), a „4” Nina
Andrzejczak (Lider Konstantynów Ł.)
Pierwsza edycja turnieju
finałowego Ligi Mini odbyła się w Tuszynie, po czterech latach turniej powrócił

do pierwotnej lokalizacji.
W uroczystym finale jubileuszowej piątej edycja w kategoriach dziewcząt wzięli
udział wiceprezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej
Ryszard Czarnecki, prezes
ŁZPS Konrad Piechocki oraz
dyrektor zarządu ŁZPS Aneta Olszycka.
Turnieje w ramach ligi
odbywały się w Konstantynowie Łódzkim, Łasku,
Rawie Mazowieckiej, Łodzi,
Tomaszowie Mazowieckim,
Zgierzu i Tuszynie.
W ligach chłopców wysoko w klasyfikacjach znalazły się dwa zespoły rawskiej
Juvenii.
Finał jubileuszowej, piątej
edycji w kategoriach chłopców odbył się w Ozorkowie.
W rozgrywkach „2” chłopców triumfowała ekipa Klu-

fot. Łódzki Związek Piłki Siatkowej

Sezon w ligach minisiatkówki rozgrywano był
w trzech kategoriach dla
dziewcząt i trzech dla chłopców.
W rozgrywkach "2" dziewcząt najlepsza okazała się
drużyna UKS Volley 34
Łódź. Kolejne miejsca zajęły
zespoły: Lider II Konstantynów Łódzki i Siatka Zgierz.
Poza podium znalazły się
ekipy: Łaskovia Łask, ŁKS
II Siatkówka Żeńska, UKS
Lider Konstantynów Łódzki,
UKS Ozorków i ŁKS IV Siatkówka Żeńska.
W rywalizacji siatkarskich
"3" najlepszy był Lider I Konstantynów Łódzki przed
Dargfilem II Tomaszów Mazowiecki i Dargfilem I Tomaszów. Poza podium znalazły
się zespoły: UKS Czwórka
Aleksandrów Łódzki, Siatka

bu Sportowego Arena, przed
ŁKS Łódź i MKS Bzurą
Ozorków. Kolejne miejsca
zajęli: KS Wifama Łódź I,
MUKS Juvenia Rawa Mazowiecka, UKS 13 Joker
Glinka Academy, Wifama III
Łódź, Kontra-Wifama Łódź.
Rywalizację „3” chłopców
na 1. miejscu ukończyła
ekipa SOS-SP 12 Tomaszów
Mazowiecki, kolejne pozycję
zajęły: Wifama Łódź, Bzura
I Ozorków, Juvenia Rawa
Maz., SP 137- Wifama Łódź
i UKS Korona Bełchatów.
Najlepsi w cyklu „4” byli:
Bzura I Ozorków, Korona
Bełchatów i UKS 13 JOKER
Glinka Academy. Poza podium znalazły się: Akademia
Siatkówki PGE Skry Bełchatów, Bzura II Ozorków i SP
137-Wifama Łódź.
Najlepszymi zawodnikami
poszczególnych cykli byli:
„2” chłopców – Michał Neroj
(Arena Tomaszów Maz.), „3”
Jakub Przybyłkowicz (SOS SP 12 Tomaszów Maz.), a „4”
Kryspin Dośpiał (MKS Bzura
Ozorków).
Po finałach lig minisiatkówki odbyły się finały etapu wojewódzkiego cyklu
Kinder Joy of moving.
W Ozorkowie wyłoniono
reprezentantów łódzkiego

Zespół dziewcząt Juvenii Rawa Mazowiecka, trzecia ekipa wojewódzkiego finału Kinder Joy of moving.

w Ogólnopolskim Turnieju
Finałowym, który odbędzie
się w dniach 26-29 sierpnia.
W rywalizacji "2" chłopców najlepsze okazały się
ekipy Klub Sportowy Arena
i KS Wifama Łódź II, obie
wywalczyły awans. Na 4.
pozycji turniej ukończyła
Juvenia. Podium uzupełniła
ekipa Wifamy I Łódź. Na pozycjach 5-8 turniej ukończyły zespoły: MKS Bzura Ozorków, UKS 13 Joker Glinka
Academy, Wifama III Łódź
oraz Kontra-Wifama Łódź
Turniej "3" chłopców
wygrała drużyna SOS-SP
12 Tomaszów Mazowiecki,
awans zdobyła także Wifama
Łódź. Podobnie jak w przypadku "2", na 4. pozycji
turniej ukończyła Mazovia.
Trzecia była Bzura ozorków,

a pozycje 5-8 zajęły: Akademia Siatkówki PGE Skry
Bełchatów, SP 137-Wifama
Łódź, Kontra-Wifama Łódź
i UKS As Zduńska Wola.
Etap wojewódzki siatkarskich "4" dziewcząt Kinder Joy of moving na podium ukończyły rawianki
z MLUKS.
W Konstantynowie Łódzkim najlepsze dwie ekipy
dołączyły do grona finalistów. W sierpniu zagrają
UKS Volley 34 Łódź oraz
UKS Lider Konstantynów
Łódzki. Trzecia w rywalizacji była ekipa Juvenii, a kolejne miejsca zajęły: WKS
Wieluń Sekcja Siatkówki,
UKS As Zduńska Wola, ŁKS
Siatkówka Żeńska I, UKS
Fuks Sulejów i ŁKS Siatkówka Żeńska III.


Komplet finalistów
Ogólnopolskiego Turnieju Finałowego
Kinder Joy of moving
UKS Volley 34 Łódź
Klub Sportowy Arena
UKS Lider Konstantynów Łódzki
SOS-SP 12 Tomaszów Mazowiecki
UMKS UKS Volley 34 Łódź
MKS Bzura Ozorków
Siatka Zgierz
KS Wifama Łódź
MUKS Dargfil Tomaszów Mazowiecki
KS Wifama Łódź
UKS Lider Konstantynów Łódzki
SOS-SP 12 Tomaszów Mazowiecki

"2" dziewcząt
"2" chłopców
"3" dziewcząt
"3" chłopców
"4" dziewcząt
"4" chłopców
"2" dziewcząt
"2" chłopców
"3" dziewcząt
"3" chłopców
"4" dziewcząt
"4" chłopców

Drużyny sklasyfikowane
ma miejscach 3-4 w łódzkim

UKS Lider Konstantynów Łódzki
Wifama I Łódź
UKS Czwórka Aleksandrów Łódzki
Bzura Ozorków
MUKS Juvenia Rawa Mazowiecka
UKS Korona Bełchatów
ŁKS Siatkówka Żeńska II
MUKS Juvenia Rawa Mazowiecka
MUKS Dargfil Tomaszów Mazowiecki II
MULS Juvenia Rawa Maz.
WKS Wieluń Sekcja Siatkówki
Akademia Siatkówki PGE Skry Bełchatów I

"2" dziewcząt
"2" chłopców
"3" dziewcząt
"3" chłopców
"4" dziewcząt
"4" chłopców
"2" dziewcząt
"2" chłopców
"3" dziewcząt
"3" chłopców
"4" dziewcząt
"4" chłopców

