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Brakuje młodej krwi

Podwyżki 
dla dyrektorów 
jeszcze w tym 
roku

GMINA NOWY KAWĘCZYN
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REKLAMA

Rekrutuje 
Szczegóły str. 30

Była tak pijana, 
że pomyliła dziecko

Ciszej nad tym 
referendum. 
Projekt spalił 
w przedbiegach
Komisarz wyborczy skierniewickiej delegatury 
KBW odrzucił wniosek grupy, która zainicjowała 
referendum w sprawie odwołania wójta gminy 
Skierniewice. Zabrakło 28 prawidłowo złożonych 
podpisów.

str. 3◄

Publikujemy oświadczenia majątkowe za 2020 rok 
kierownictwa urzędu miasta. 

Majątek i długi prezydenta 
Skierniewic i jego zastępców

str. 4◄

Ewa ma 29 lat, ale endometrioza wyniszcza jej organizm.
– Panoszy się we mnie coraz mocniej, zajmuje jelita i narządy, a 
jedynym ratunkiem jest operacja. 

Jest jak rak, równie okrutna

str. 6◄

str. 14◄

GMINA LIPCE REYMONTOWSKIE

– Chyba w całej naszej 
rodzinie jest pewien gen, 
który mocno ciągnie nas w 
stronę artystycznych pasji 
– przekonuje Anna Czajka, 
mieszkanka Mszadli. 

Nikt nie lubi 
roli Jagny

Usnął w nagrzanej 
kabinie auta, 
obudził się 
na intensywnej terapii 
w szpitalu we Francji

str. 17◄
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Premierowy pokaz kopii 
obrazu Jana Matejki
Z mistrzem na ramionach ciężko osiągnąć „mojość” – mówi fenomenalny, nie-
spełna 28-letni Ireneusz Rolewski, skierniewiczanin, którego Polska dostrzegła 
pochylonego nad pracą, klęczącego przed płótnem Jana Matejki „Bitwa pod Grun-
waldem”.  W rocznicę bitwy, 15 lipca monumentalne płótno wystawiono w Skier-
niewicach. W tym roku nie wydarzy się w kulturze w mieście nic ważniejszego. 

Nowe 
miasto 
na mapie 
powiatu

GMINA BOLIMÓW

str. 16◄str. 7◄

W okolicy kąpieliska kobieta zaczepiała 
obce dziecko przekonana, że to jej 
dwuletni syn. Było widać, że nie jest 
trzeźwa, podobnie jak towarzyszący 
jej mężczyzna. str. 9◄
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Dziennikarze

Marzena Rychcik tel. 46 819 40 14 rychcik@mirbud.pl

Skład i opracowanie reklam
Mariusz Jaworski tel. 46 819 40 16 mariusz@glossk.pl

Księgowość i kolportaż

Policja       834 10 99
Straż Pożarna      833 36 11
Pogotowie Ratunkowe   999; 112 
Straż Miejska      986; 833 37 79 
Sąd Rejonowy      834 49 40
Prokuratura     833 31 21

Szpital       834 07 00
Pogotowie wodociągowe   833 25 19
Pogotowie ciepłownicze    832 47 10, 609 509 554
Pogotowie gazowe      992, 833 50 05
Informacja MZK       833 30 97
Urząd Stanu Cywilnego   834 51 97

MOPR          833 39 48
Urząd Skarbowy      834 63 00
Kino Polonez       834 93 90
CKiS      570 414 155
Miejska Biblioteka P.    833 69 69
Muzeum Historyczne     833 44 71

Pływalnia NAWA       833 89 69
OSiR, ul. Pomologiczna  10  832 41 44
Rezerwacja hal i boisk   512 472 190 
Koordynator d/s Orlików   500 401 497 
OSiR,  ul. Pomologiczna 8  834 93 70
OSiR,  ul. Tetmajera 7    832 78 39

tel. 46 834 82 05  603 755 223  a.wojcik@glossk.pl  

Wędruje do tych rodziców i 
opiekunów, którzy nieodpowiedzialnie 

podchodzą do opieki nad dziećmi. 
W minionym tygodniu, będąca pod 

wpływem alkoholu para, sprawowała 
opiekę na kilkulatkiem narażając go na 

duże niebezpieczeństwo.

Przyznajemy muzykom z kapeli Jerzego 
Jasiaka ze Skierniewic, którzy w popu-
laryzowaniu muzyki ludowej nie mają 
sobie równych w regionie. Właśnie 11 
raz wrócili z główną nagrodą z ogól-
nopolskiego przeglądu w Bedlnie!

Producent ze Skierniewic zdobył wyróżnienie w konkursie na „Tradycyjną Szynkę 
z Łódzkiego”, zorganizowanym przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa Oddział Terenowy w Łodzi. Do konkursu na „Tradycyjną Szynkę z Łódz-
kiego”, polegającym na sporządzeniu szynek z własnych składników bez stoso-
wania konserwantów chemicznych, zakwali¤ kowano 21 małych wytwórców, którzy 
przekazali do oceny swoje wyroby.  Jedno z trzech wyróżnień zdobyła spółka Faun, 
której produkty dostępne są w jednym z marketów przy ulicy Mszczonowskiej w 
Skierniewicach. Była jedyną z powiatu skierniewickiego biorącą udział w  konkursie. 
Fundatorem nagrody dla wyróżnionego producenta ze Skierniewic był prezydent 
miasta. Przekazał zestaw gadżetów promocyjnych.

Wydawca: MIRBUD SA, 96-100 Skierniewice, ul. Unii Europejskiej 18. Strona internetowa: eglos.pl Redakcje: 96-100 Skierniewice, Reymonta 31/U15. Redaktor naczelna: Anna Wójcik-Brzezińska, 
tel. 46 834 82 05, z-ca redaktor naczelnej: Joanna Kielak,  Dziennikarze tel. 46 834 82 07: Anna Wójcik-Brzezińska, Sławomir Burzyński, Joanna Młynarczyk, Włodzimierz Szczepański, Justyna 
Napierała (gminy), Beata Pierzchała (gminy), Bartosz Nowakowski (gminy), Adam Michalski (sport). DTP: Mariusz Jaworski, Łukasz Andzelak. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowania 
tekstów nadesłanych. Nie odpowiadamy za treść reklam i ogłoszeń oraz zastrzegamy sobie prawo do przesunięcia terminu ich druku o 7 dni. Nie zwracamy materiałów nie zamówionych.  Biuro ogłoszeń 
i reklamy: Dyrektor: Renata Burzyńska, e-mail: r.burzynska@glossk.pl, tel.: 603 755 375; Dorota Wołujewicz e-mail: d.wolujewicz@glossk.pl tel./fax 46 834 82 06; Agnieszka Andzelak e-mail: a.andzelak@
glossk.pl tel./fax 46 834 82 50; Monika Jałoszyńska e-mail: jaloszynska@glossk.pl tel. 603 755 269.  Księgowość i kolportaż: Marzena Rychcik tel. 46 819 40 14; e-mail: rychcik@mirbud.pl.
Druk: Polska Press Sp. z o.o., Oddział Poligra�a, drukarnia w Łodzi Kolportaż: RUCH SA, Kolporter  Sp. z o.o., Garmond Press SA. Prenumerata: Marzena Rychcik tel. 46 819 40 14; e-mail: rychcik@
mirbud.pl., RUCH SA, e-mail: prenumerata@ruch.com.pl, +48 22 717 59 59. Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie www.
prenumerata.ruch.com.pl. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl 
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Maków, Bolimów, 
Słupia, Godzianów, Jeżów

Joanna Młynarczyk

tel. 46 819 40 12
      603 755 182
b.pierzchala@glossk.pl

GMINY  

tel. 46 834 82 50
      603 755 278
a.andzelak@glossk.pl

Dyrektor
tel. 46 834 82 51
     603 755 375
r.burzynska@glossk.pl

Biuro Ogłoszeń i Reklamy

tel. 46 834 82 06
     603 755 244 
d.wolujewicz@glossk.pl

tel. 518 740 182 

       j.napierala@glossk.pl

tel. 46 819 40 13
      603 755 754
s.burzynski@glossk.pl

Bartosz Nowakowski

MIASTO KULTURA, OŚWIATA

Sławomir Burzyński
tel. 46 819 40 15
      603 755 331
j.mlynarczyk@glossk.pl

Włodzimierz Szczepański

MIASTO, EGLOS.PL  

tel. 728 815 233
szczepanski@glossk.pl

tel. 46 834 81 20
tel. 603 755 354
nowakowski@glossk.

Kowiesy, Nowy Kawęczyn, 
Głuchów, Skierniewice, 
 Lipce Reymontowskie

Beata Pierzchała

GMINY  

Justyna Napierała

GMINY

tel. 46 834 82 07
      609 621 628 

michalskiadam@wp.pl

Adam Michalski

SPORT

Renata Burzyńska Agnieszka Andzelak Dorota Wołujewicz
tel. 46 814 26 74     
      603 755 269
jaloszynska@glossk.pl

Monika Jałoszyńska
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Czekaliście na to od lat! Poznajcie nowy skandynaw-
ski cykl kryminalny, który podbije Wasze serca!

Wyspy Doggerlandzkie, Morze Północne, między 
Wielką Brytanią a Skandynawią. Pewna kobieta zostaje 
brutalnie zamordowana we własnej kuchni. Śledztwo 
w sprawie morderstwa tra¤ a na biurko komisarz Karen 
Eiken Hronby. Czeka ją trudne zadanie, szczególnie, że 
byłym mężem o¤ ary jest arogancki szef wydziału kry-
minalnego. Czy ta sprawa ma związek z osobliwą ko-
muną, założoną na wyspie w latach siedemdziesiątych? 
A może prawda kryje się w plotkach opowiadanych w 
wiejskim pubie? Karen powróciła na wyspy, żeby zapo-
mnieć o przeszłości. Pomaga jej w tym praca, alkohol i 
mężczyźni. www.gwfoksal.pl 

KONKURS! Dla Czytelnika, który w czwartek (22.07) o godz. 10. jako pierwszy 
zadzwoni do naszej redakcji (tel. 46 819 40 15) mamy polecaną lekturę. Książkę 
będzie można odebrać w ciągu tygodnia odwiedzając redakcję „Głosu” (ul. Rey-
monta 31 lok. U 15) z najnowszym wydaniem gazety.

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 piętna-
stu minutach automatyczne drzwi otwierają się. Uśmiechnięta 
blondynka zaprasza: – Proszę wybaczyć, ale duży deszcz 
potra¤  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 koń-
cu – Bełchatowie, gdzie systemy wyłączyły 10 z 11 bloków.

Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek odpowia-
da – 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 go-
towy. 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 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 zazdro-
ścimy 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 lito-
ściwą recenzją nieporadności w przywracaniu naszym miastom 
zielonego ładu. 

Z królem na ramionach ciężko osiągnąć „mojość” – mówi 
fenomenalny, niespełna 28-letni Ireneusz Rolewski, skiernie-
wiczanin, którego Polska dostrzegła pochylonego na pracą, 
klęczącego przed płótnem mistrza Jana Matejki „Bitwa pod 
Grunwaldem”.  W rocznicę bitwy, 15 lipca monumentalne płót-
no 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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Doggerland. Podstęp - Maria AdolfssonPrezydent dał gadżety za szynkę

Można już wybrać się na grzyby, przynajmniej do bolimowskich lasów. Pan Łukasz 
Rzepecki pochwalił się swoimi weekendowymi grzybowymi zbiorami. Podczas krót-
kiego spaceru uwiecznił najpiękniejsze okazy na fotogra¤ ach. bp

Grzybiarze w las!

Echa publikacji

Ryk silników, pisk opon – jak to 
w mieście przy głównej ulicy
Niemal co noc w centrum miasta słychać wycie silników i pisk opon.  Niektórzy 
mają już tego dość, ale policja nie potwierdza, żeby ktoś interweniował w tej 
sprawie – pisaliśmy przed tygodniem (15.07). Po ukazaniu się artykułu głos 
zabrali czytelnicy.

– Mieszkam przy ulicy Jagiellońskiej od siedemdziesięciu lat, ale tak jeszcze nie 
było. Dzikie hałasy zaczynają się już nawet o 9 wieczorem i bywa, że trwają do 3 nad 
ranem. Jak można tolerować takich drani? Tu jest więcej takich osób jak ja, też z ulicy 
Mszczonowskiej – mówi Danuta Szymańska.

Skierniewiczankę dziwi brak reakcji policji, bo jak twierdzi, sama powiadamiała o 
nocnych hałasach.

– Pan policjant odebrał, mówię mu, że jest noc, a ja już dwa razy zostałam obu-
dzona i dlaczego nie reagują na tych łobuzów. A policjant na to, że jak się mieszka 
przy głównej ulicy trzeba być nastawionym, że samochody jeżdżą... A potem się pyta, 
czy widziałam numery rejestracyjne. To ja, stara kobieta mam lecieć w nocy na ulicę 
i spisywać numery? Zdenerwowałam się tą rozmową, jak mnie potraktował – kwituje 
pani Danuta. W podobnym tonie wypowiadają się też internauci. burz

Biesiada pod patronatem „Głosu”
Pływalnia Miejska Nawa wraz z miastem Skierniewice są organizatorami 24 lipca 

VII Biesiady nad zalewem Zadębie. Impreza rozpocznie się od godz. 16.00. Nie za-
braknie wspólnego gotowania i degustacji, lokalnego folkloru, konkurencji sportowych, 
strefy dla najmłodszych oraz koncertów. Wystąpią: Kapela Góralska Andraszki, ze-
spół Milano. Do dyspozycji gości biesiady będą także terapeuci i specjaliści ze strefy 
świadomych emocji.

jm

Humaniści wyjadą do Grecji
Pierwszy raz Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach uczestni-
czy w projekcie unijnym „Nauka i wiedza łączy ludzi – młodzież ze Skierniewic 
podbija Europę!”. Już na początku września do Grecji wyjadą dwie grupy mło-
dzieży, 30 uczniów z klas humanistycznych.

Zanim jednak wyjadą wezmą udział w zajęciach przygotowawczych, prowadzo-
nych online. Kurs obejmie w sumie około 30 spotkań.

– Będą to zajęcia z kultury greckiej, z języka angielskiego. Ponadto będą uczyć się 
podstaw Greki – informuje Dorota Michalak, zastępca dyrektora szkoły. – Wyjazd jest 
bardzo atrakcyjny dla uczniów, w całości ¤ nansowany z projektu – od wyjazdu, przez 
zakwaterowanie, wyżywienie, po koszty zajęć kulturowych w greckiej szkole w Larisie. 
Poza tym w programie wycieczki edukacyjne i rekreacyjne. Będą zwiedzać, prowadzić 
obserwacje, wykonają też dokumentację zdjęciową – informuje.

 jm
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Doggerland. Podstęp - Maria Adolfsson

Panią Iwonę ze Skierniewic do odda-
nia krwi namówili koledzy. Miała wtedy 
18 lat.

– Od tego czasu krew oddaję regular-
nie co trzy miesiące – mówi i ze śmie-
chem wyjaśnia, że wcale  nie robi tego 
dla czekolady, której nie zjada, tylko 
przekazuje rodzinie... Podczas ostatniej 
wizyty w punkcie krwiodawstwa przy 
ulicy Dworcowej w Skierniewicach mło-
da kobieta miała niespodziankę: dostała 
termiczny kubek, koc i kubeczek. – Tego 
już nikomu nie oddam tylko wezmę dla 
siebie, szczególnie przyda się kubek ter-
miczny – mówi.

Z kolei pan Robert z Byczek krwiodaw-
cą został w wojsku, ale jak mówi, nie robi 
tego regularnie.

– Nie chcę przyzwyczaić organizmu – 
mówi i wychodząc rezygnuje z zaświad-

czenia do pracy  upoważniającego go do 
dwóch wolnych dni.

To jeden z przywilejów, przysługujący 
krwiodawcom w czasie epidemii.  Poza 
tym dawcy krwi dostają zaświadczenie 
upoważniające do 33-procentowej zniżki 
na przejazdy transportem publicznym, 
autobusami i pociągami, na terenie kra-
ju. Ponadto przez rok od daty wystawie-
nia zaświadczenie upoważnia do korzy-
stania poza kolejnością z usług w apte-
kach i ze świadczeń opieki zdrowotnej.

– Wcześniej po oddaniu krwi mogli 
mieć wolny tylko jeden dzień. Teraz wolne 
przysługuje w dniu oddania krwi oraz w 
dniu następnym, dlatego najwięcej osób 
przychodzi do nas w czwartki – wyjaśnia 
Katarzyna Korzeniewska ze skierniewic-
kiego oddziału terenowego Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-

twa w Łodzi. – W tygodniu mamy około 
75 osób, to więcej niż w czasie, gdy w 
mieście nie było punktu stacjonarnego, 
tylko dwa razy w tygodniu przyjeżdżał 
autobus. Do oddawania krwi chcemy za-
chęcić młodzież, bo bardzo nam brakuje 
młodej krwi – dodaje ze śmiechem.

W wakacje zapotrzebowanie na krew 
rośnie, a ze względu na pandemię nie 
prowadzi się zbiórek w szkołach, na 
uczelniach i w zakładach pracy. Szcze-
gólnie potrzebna jest krew grupy A oraz 
Zero, zarówno plus jak i minus. 

Terenowy punkt krwiodawstwa w 
Skierniewicach czynny jest od wtorku do 
piątku w godzinach od 7.30 do 12.

– W poniedziałki jesteśmy w Łowiczu, 
gdzie można oddać krew w punkcie przy 
Starym Rynku 17 – zachęca Karolina Pi-
ra-Rosińska.    

W Skierniewicach nie moż-
na kupić okularów na re-
ceptę refundowanych przez 
NFZ, z kolei ten twierdzi, że 
nabór optyków jest otwar-
ty, ale żaden nie jest chętny.

– Dlaczego w naszym mie-
ście żaden, zaznaczam żaden, 
zakład optyczny nie podpisał 
umowy z NFZ na zniżki za 
szkła. Co jest powodem, że 
skierniewiccy optycy nie chcą 

podpisywać umów z NFZ, czy 
to z powodu jakiś dodatko-
wych procedur z tym związa-
nych, czy z powodu pandemii. 
Dla osób z bardzo niskim do-
chodem te parę groszy zniż-
ki było ważne – pani Beata 
(nazwisko do wiad. redakcji) 
chciała zaoszczędzić na oku-
larach, ma receptę od okuli-
sty, ale w mieście nie dosta-
nie zniżki w żadnym zakładzie 
optycznym.

W łódzkim oddziale Naro-
dowego Funduszu Zdrowia 
potwierdzają, że obecnie w 
Skierniewicach ani jeden 
optyk nie ma umowy z NFZ, 
choć jeszcze do niedawna były 
dwa takie zakłady.

– Właściciel jednego z nich 
umarł w 2019 roku, a drugi 
optyk rozwiązał umowę pod 
koniec marca ubiegłego roku. 
Nabór placówek, które chcą 
sprzedawać częściowo refun-

Zaczęła się wymiana wodo-
mierzy w budynkach zarzą-
dzanych przez Zakład Go-
spodarki Mieszkaniowej. 
Dzięki nowej technologii 
lokatorzy nie będą musieli 
być w mieszkaniach pod-
czas ich odczytu.

Atest wodomierzy waż-
ny jest przez 5 lat i Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej 
zaczął właśnie ich wymianę 
na nowe urządzenia. W naj-
bliższych dniach instalatorzy 
odwiedzą budynki przy ulicy 
Jagiellońskiej, Sobieskiego, 
Mickiewicza i Szkolnej.

– Wodomierze wymienia-
my w budynkach wspólnot 
mieszkaniowych, którymi za-
rządzamy – wyjaśnia Łukasz 
Paruzel, prezes ZGM. – Będą 
to wodomierze z nakładką ra-
diową, która umożliwia zdal-
ny odczyt. Korzyść z tego jest 
między innymi taka, że nie 
będziemy musieli chodzić po 

mieszkaniach w celu odczyta-
nia wskazań, co w dobie pan-
demii jest bardzo istotne. Poza 
tym nakładka radiowa pozwoli 
odczytać wskazania ze wszyst-
kich mieszkań w budynku 
jednocześnie z odczytem głów-
nego wodomierza Wod-Kanu. 
Wyeliminuje to różnice we 
wskazaniach – dodaje.

Nakładka radiowa kosztuje 
około 50 złotych, ale jej lega-
lizacja jest ważna przez 10 
lat, posłuży więc przy kolejnej 
wymianie wodomierzy. ZGM 
szykuje się też do montażu 
na przełomie roku radiowych 
nakładek na wodomierzach w 
mieszkaniach komunalnych.

Zakład Gospodarki Miesz-
kaniowej zachęca – na razie 
dotyczy to członków wspólnot 
mieszkaniowych – do korzy-
stania z elektronicznego konta 
księgowego e-kartoteka, gdzie 
można na bieżąco sprawdzić 
swoje saldo czy odczytane 
wskazania wodomierzy. burz

W maju pisaliśmy o wysepce 
na jezdni, która tamuje ruch, 
bo jest za szeroka, a jezdnia 
za wąska. To ma się zmienić.

– Chodzi o skrzyżowanie 
ulicy Widok, Wyszyńskiego i 
Łowickiej, gdzie na ulicy Łowic-
kiej pobudowana jest wysepka 
dużych rozmiarów, rozdzielająca 
pasy ruchu. Stanowi ona pro-
blem, bo jezdnia została przez 
nią zwężona tak bardzo, że kie-
rowcy samochodów jadących 
Łowicką na wprost lub chcących 
skręcić w lewo, blokują prze-

jazd tym, którzy mają zieloną 
strzałkę do skrętu w prawo na 
wiadukt – wyjaśnia Zbigniew 
Wyszogrodzki, miejski radny. – 
Zostało to zrobione zupełnie bez 
głowy, ale jak się dowiedziałem 
w urzędzie miasta, decyzja za-
padła i wyjazd z Łowickiej zosta-
nie poszerzony – dodaje.

W wydziale dróg i komunika-
cji poinformowano nas, że w tym 
roku biuro planowania wykona 
projekt przebudowy fragmentu 
ulicy Łowickiej, a inwestycja zo-
stanie umieszczona w przyszło-
rocznym budżecie miasta. burz 

Muzeum Historyczne Skier-
niewic ruszyło z realizacją 
projektu ze środków mini-
sterstwa kultury i dziedzic-
twa narodowego. W jego 
ramach poszukiwane są ne-
kropolie i miejsca pamięci z 
początku XIX wieku. W fi-
nale powstanie publikacja, a 
także wystawa zdjęć.

Choć wiele pracy, jeśli cho-
dzi o archiwizację artefak-
tów, badania miejsc pamięci 
wykonali pasjonaci historii i 
regionaliści – Łukasz Kono-
packi, Jacek Słupski i Piotr 
Moskwa, to ciągle pozostają 
obszary nieodkryte.

Pole do działania otwiera 
skierniewiczaninowi Priotro-
wi Paradowskiemu projekt 
ministerialny, którego celem 
jest wykonanie ewidencji 
cmentarzy z I wojny świato-
wej w regionie. Muzeum m. in. 
nawiązało kontakt z naukow-
cami pracującymi w Berlinie, 
mającymi dostęp do doku-
mentów źródłowych.

– Otrzymaliśmy szkice 
cmentarzy w regionie i z nich 
odkrywamy kolejne, zupełnie 
nieznane miejsca, m. in. na 
Pamiętnej. Przyglądać się bę-
dziemy także ich komasacji 
w okresie II Rzeczypospolitej. 

Polegało to na tym, że mogiły 
wojenne w miastach, wsiach 
ekshumowano i przenoszono 
na cmentarze zbiorowe – mówi 
Piotr Paradowski. – W samych 
Skierniewicach i okolicach Bo-
limowa podobnych cmentarzy 
było około 30, więc dotykamy 
czegoś, o czym nikt wcześniej 
nie słyszał. Las w okolicach 
Bolimowa może okazać się 
jednym wielkim cmentarzy-
skiem. Duży cmentarz też jest 
w okolicach Raducza. Znaj-
duje się na prywatnej działce, 
jest zaniedbany – będziemy 
starali się go uporządkować, 
poszukać płyt nagrobnych. 
Chcemy wskazać wszystkie 
potencjalne miejsca, które 
mogą potwierdzić, że był tam 
cmentarz. Na zachowanych 
nekropoliach będzie wykony-
wany pomiar GPS-em, a także 
pomiar ich wielkości. Zrobimy 
też ewidencję zachowanych 
nagrobków i opiszemy, w ja-
kim są stanie. Powstaną tzw. 
karty cmentarzy – zapowiada 
Paradowski. 

Ponadto w projekcie chodzi 
też o to, by wydobyć nazwiska 
poległych żołnierzy. A w przy-
szłości stworzyć szlak historycz-
ny łączący cmentarze w regio-
nie. 

 jm

Okulary na NFZ? Nie widzę

ZGM wymienia wodomierze 

Zawalidroga na Łowickiej 
ma zniknąć

Cmentarze z czasu I wojny 
światowej do inwentaryzacji

dowane wyroby medyczne 
jest otwarty, ale nie widać z 
ich strony zainteresowania. 
Nie wiem dlaczego, bo my 
dopłacamy do szkieł i nie ma 
tak, że umowa z NFZ jest dla 
optyków niekorzystna – mówi 
Anna Leder, rzecznik praso-
wy ŁOW NFZ. – Jedyna pla-
cówka ze Skierniewic, która 
ostatnio chciała podpisać z 
nami umowę, nie spełniła wy-
mogów formalnych i musiała 
zostać odrzucona. Placówka 
po korekcie błędu może złożyć 
ofertę ponownie – dodaje. burz

Obecnie sytuacja jest taka, że najbliż-
szy optyk mający umowę z NFZ jest 
w Łowiczu (zakład przy ulicy Zduń-
skiej oraz przy ulicy Kurkowej), więc 
tam powinna udać się pani Beata, 
by dostać donansowanie do okula-
rów. Przy mniejszej wadzie wzroku 
będzie to maksymalnie 35 złotych, a 
przy większej do 70 złotych za szkła 
(oprawki i robocizna nie są refundowa-
ne) – minus koszty dojazdu ze Skier-
niewic do Łowicza i z powrotem...

Brakuje młodej krwi

Za oddanie krwi przysługuje ulga na pociąg i autobus, czekolada oraz dwa dni wolnego. 
Nie wszyscy krwiodawcy korzystają z tych przywilejów, bo dla nich najważniejsze jest 
to, że mogą uratować czyjeś życie.

Sławomir Burzyński

Robert z Byczek.
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Iwona ze Skierniewic
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Do przyszłorocznego bu-
dżetu obywatelskiego 
Skierniewic złożono rekor-
dową liczbę projektów. 
Niedługo będzie wiadomo, 
które z nich trafią do na-
stępnego etapu – głosowa-
nia.

– Do budżetu obywatel-
skiego na rok 2022 wpłynęło 
41 projektów i to jest rekord 
– cieszy się Anna Walczak, 
naczelnik wydziału spraw 
obywatelskich. Wszystkie są 
oceniane pod względem for-

malnym i merytorycznym, a 
już w środę 21 lipca zapadnie 
ostateczna decyzja, które z 
nich tra�ą pod głosowanie.

Naczelniczka podkreśla, 
że wnioskodawcy wykazali 
się sporą pomysłowością. Co 
prawda część wniosków do-
tyczy poprawy infrastruktury 
oświatowej, trzeci rok z rzę-
du biblioteka publiczna liczy 
na s�nansowanie z budżetu 
zakupu e-booków, ale są też 
projekty mniej typowe, jak 
choćby budowa trasy rowe-
rowej w lasku Bila nad skier-

niewickim zalewem Zadębie, 
która mogłaby się połączyć z 
istniejącą już ścieżką rowero-
wą wokół zalewu.

– Las należy do skier-
niewickiego nadleśnictwa i 
mamy już od nich zgodę na 
budowę, jeżeli oczywiście ten 
projekt głosami mieszkańców 
trafi do realizacji – dodaje 
Anna Walczak.

Pełną listę projektów, które 
we wrześniu będą wybierane 
przez mieszkańców, opubli-
kujemy po jej zatwierdzeniu.

 burz 

Mieszkaniec okolic Żyrar-
dowa ukradł w Skierniewi-
cach fiata uno, którym  
wpadł w ręce policji – tro-
chę sobie pojeździł, ale jak 
się okazało, nie miał prawa 
jazdy.

Z parkingu w okolicy dwor-
ca kolejowego w Skierniewi-
cach w środę (14.07) ukra-
dziono �ata uno. Następnego 
dnia po północy na jednej ze 

stacji paliw policjanci z patro-
lu zauważyli �ata, który mógł 
być poszukiwanym samocho-
dem. Za kierownicą nie było 
nikogo, ale na miejscu pa-
sażera siedziała kobieta. Po-
licjanci poczekali na powrót 
kierowcy.

Okazało się, że samochód 
faktycznie został ukradziony, 
a za jego kierownicą usiadł 
30-letni mieszkaniec powiatu 
żyrardowskiego nie mający 

uprawnień do kierowania. 
Mężczyzna twierdził, że poży-
czył samochód od znajomego, 
ale nie potra�ł wskazać, gdzie 
ten znajomy mieszka. Podczas 
przeszukania policjanci zna-
leźli dilerkę z 0,8 g amfetami-
ny. Mężczyzna oraz kobieta 
zostali zatrzymani. Jeszcze 
tego samego dnia 30-latek 
przyznał się do kradzieży �ata 
oraz posiadania narkotyków.

 burz

Bardzo dziękuję za artykuł w „Głosie” (nr 
25 (1163) z 1.07.2021) pt. Aż dojdzie do 
katastrofy czyli jak starosta dba o mosty. 

Stan mostów, jak wynika z kontroli NIK, 
zagraża katastrofą… Ale … stan dróg po-
wiatowych zarządzanych przez Staro-
stę   M. Belinę w powiecie skierniewickim 
jest jeszcze gorszy. W gminie Maków stan 
dróg powiatowych jest tragiczny. Wystarczy 
zobaczyć drogę z Makowa do Świętych La-
sków i (Nowaków). Mieszkam tam 21 lat. 
Ta   droga   nigdy nie była remontowana. 
Gdy pojawi się dziura, czy urwie się kawał 
nawierzchni, to ubytek nawierzchni zalepi 
się jakąś smołopodobną mazią. Ta napra-
wa wystarcza na kilka tygodni. I znów – po 
wielu interwencjach – specjaliści starosty 
zalepią byle czym i byle jak drogę. W wielu 
miejscach są znaczne ubytki nawierzchni, 
tak, że nie mogą bezpiecznie miną się dwa 
samochody. Zapraszam na wizję lokalną do 
ŚWIĘTYCH LASKÓW. Tak zła droga była też 
na trasie Chlebów – Pszczonów (obecnie od 
wielu miesięcy w odbudowie). Tak, tak… w 
odbudowie, a nie w remoncie. Stan tej drogi 
groził wypadkiem i poważnym uszkodze-
niem samochodu; na znacznej części drogi 
od wielu lat nie było nawierzchni. Podobny 
jest stan drogi z Makowa do Pszczonowa.  A 
są to drogi dojazdowe do autostrady. Po co 

nam, mieszkańcom okolicznych wiosek auto-
strada, kiedy nie można do niej bezpiecznie 
dojechać? Ne możemy bezpiecznie dojechać 
do lekarza, po zakupy, do szkoły, do pra-
cy, do Kościoła, do rodziny, do urzędów, do 
banku itd. 

Droga do Świętych Lasków to także droga 
do Lipiec Reymontowskich.  Do Muzeum Rey-
monta jeździ tą drogą wiele wycieczek, nie 
tylko szkolnych. Będzie ich coraz więcej, bo 
zbliżają się  ważne rocznice dotyczące Wł. 
Reymonta. 

Jak to jest, że drogi gminne w powiecie 
skierniewickim,  szczególnie w gminie Ma-
ków są w lepszym stanie, niż drogi powiato-
we w skierniewickim powiecie? 

Będziemy zobowiązani, jeśli redakcja 
zechce kontynuować ten temat. Może da 
się  wyjaśnić: dlaczego gminy dbają o drogi, 
a Starosta owszem dba, ale tylko o drogę do 
własnego domu.  Może dowiemy się, kiedy 
nasze drogi powiatowe zostaną porządnie 
wyremontowane.

Może też Komendant Powiatowy Policji 
zechce odbyć wycieczkę po drogach powiatu 
skierniewickiego, aby  poznać stan dróg i wy-
musić na Starostwie - zarządcy dróg powiato-
wych - doprowadzenie dróg do stanu zapew-
niającego bezpieczeństwo użytkownikom.   

Z wyrazami szacunku, 
Józe�na Hrynkiewicz

Oszuści próbują zamasko-
wać pochodzenie samo-
chodu, na przykład szybko 
odsprzedając go do krajów 
trzecich, aby samochód 
wyglądał, jakby nie pocho-
dził z terenów dotkniętych 
powodzią. 

Według ekspertów z AAA 
AUTO, największego dealera 
aut używanych w Europie 
Środkowo-Wschodniej, obec-
na fala powodzi w Niemczech, 
Belgii i Holandii może stano-
wić duże zagrożenie dla ryn-
ku aut używanych i samych 
kierowców. Wśród importowa-
nych do Polski samochodów z 
pewnością znajdzie się wiele 
tzw. „topielców na kołach”. 
Całe szczęście istnieją sposo-
by, aby ustrzec się przed au-
tem popowodziowym. 

Nowoczesne samochody, 
kipiące od sprzętu elektro-

nicznego i różnych systemów 
bezpieczeństwa, są bardziej 
podatne na awarie, zwłaszcza 
gdy auta są zalane do poziomu 
większego niż komora silnika. 
Awarie tego typu mogą poważ-
nie zagrażać życiu kierowcy i 
co ważne – z powodu nadmier-
nej korozji, mogą wystąpić w 
najmniej spodziewanym mo-
mencie. Próby sprzedaży sa-
mochodów, które są ewident-
nie uszkodzone przez wodę, są 
charakterystyczne dla okre-
sów po wielkich powodziach. 

– Najwięcej zalanych 
i uszkodzonych aut tra-
fia do nas cyklicznie tuż 
po powodziach. Tak było  
w 2016 roku, w roku ubie-
głym, tak będzie z  pew-
nością także i w tym 
roku. Wiele lat styczności  
z takimi samochodami po-
zwoliło nam opanować sztu-
kę wery�kowania aut popo-

wodziowych, dzięki czemu 
klienci naszych oddziałów nie 
muszą się obawiać, że tra�ą 
u nas na „topielca na kołach” 
– powiedziała Karolina  To-
polova, Dyrektor Generalna 
AURES Holdings, operatora 
międzynarodowej sieci auto-
centrów AAA  AUTO. Obec-
nie każdy używany samo-
chód sprowadzony do Polski 
powinien zostać dokładnie 
sprawdzony czy pochodzi z 
terenów popowodziowych. 
Eksperci AAA AUTO wery�-
kują, czy nie ma w nich błota 
w różnych trudno dostępnych 
miejscach, na przykład pod 
tapicerką drzwi, za uszczel-
kami wokół drzwi, lub pod 
deską rozdzielczą. Istotną 
wskazówką, że samochód był 
zalany jest także większy sto-
pień korozji pod wykładziną w 
bagażniku oraz nieprzyjemny 
zapach w aucie.  anw

Majątek i długi prezydenta 
Skierniewic i jego zastępców
Przed tygodniem podawaliśmy, ile zarabiają, jakie mają 
majątki, długi i czym jeżdżą miejscy radni w Skiernie-
wicach. Dziś publikujemy oświadczenia majątkowe za 
2020 rok kierownictwa urzędu miasta. 

Sławomir Brzyński

Liliana Majka (41 l.), skarbnik miasta
Zaoszczędziła 95 000 zł, posiada też papiery wartościowe 

na kwotę 1 142 zł. Ma 245-metrowy dom o wartości 200 000 
zł (umowa o dożywocie), mieszkanie  o powierzchni 63,1 
mkw. za 227 000 zł oraz mieszkanie 39,16 mkw. za 313 000 
zł, jest też właścicielką gospodarstwa ogólnorolnego (14,2 
ha) wartego 150 000 zł oraz garażu za 19 000 zł.

W urzędzie miasta zarobiła 180 011 zł, z zasiadania w 
radzie nadzorczej miejskiej spółki Wod-Kan – 22 226 zł, ma 
też 1 142 zł dochodu z akcji oraz 17 671 zł z umowy najmu, 
a z gospodarstwa rolnego osiągnęła 18 000 zł dochodu. 

Jeździ samochodem lexus NX200T z 2015 roku, spłaca 
dwa kredyty mieszkaniowe (20 523 zł oraz 177 982 zł).

Eugeniusz Góraj (73 l.), zastępca prezydenta Skierniewic
Wspólnie z żoną zgromadził 110 000 zł oszczędności, ma też ob-

ligacje Skarbu Państwa za 640 000 zł. Jest właścicielem 132-me-
trowego domu wycenionego na 250 000 zł oraz dwóch działek (1 
200 mkw. o wartości 10 000 zł i 1 079 mkw. wartej 4 000 zł) oraz 
współwłaścicielem działki o powierzchni 2 500 mkw., wycenionej 
na 5 300 zł.

W skierniewickim ratuszu zarobił 193 646 zł, ponadto z ryczał-
tu za użytkowanie samochodu 2 883 zł, jego emerytura wyniosła 
w ubiegłym roku 95 193 zł, a z najmu działek zarobił 31 557 zł.

Jeździ samochodem  audi Q5 z 2014 o wartości 70 000 zł oraz 
audi A6 z 2008 roku wartym 20 000 zł.

Uwaga, auta popowodziowe 
płyną do Polski

Ukradł fiata, jeździł bez prawa 

Ścieżka rowerowa w lasku Bila

Trasa rowerowa w lasku Bila, jeśli w 2022 roku trafi do realizacji z budżetu obywatelskiego,  
połączy się z istniejącą już ścieżką wokół zalewu Zadębie.
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Budujemy mosty…
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Sławomir Gmaj (66 l.), sekretarz miasta
Jest współwłaścicielem oszczędności w wysokości 79 000 zł, 

mieszkania spółdzielczego o powierzchni 32 mkw. wartego 90 
000 zł oraz budynku 860 mkw. i działki 1,06 ha wartych łącznie 
820 000 zł. Jego własnością jest działka 1 500 mkw. za 40 000 
zł i pawilon 60 mkw. o wartości 20 000 zł.

W urzędzie miasta zarobił 162 236 zł. Jeździ mercedesem 
A180 z 2006 roku wartym około 10 000 zł.

 burz

Miasto podpisało umowę z 
nowym wykonawcą prze-
budowy otoczenia Centrum 
Kultury i Sztuki. Poprzedni 
wykonawca co prawda 
przetarg wygrał, ale potem 
sam zrezygnował.

Skierniewicka spółka 
JKM Mirex w najbliższych 
dniach rozpocznie moder-
nizację pasażu Nurzyńskie-
go oraz terenu wokół CKiS 
przy ulicy Reymonta. Prace 
prawdopodobnie rozpocznie 
od budowy kanalizacji desz-
czowej i wykopów pod nowe 
słupy oświetleniowe. Doce-
lowo chodnik biegnący od 
ulicy Reymonta obok kina 
Polonez do ulicy Jagielloń-
skiej – noszący nazwę pasa-
żu Nurzyńskiego – zostanie 
przesunięty w stronę szpale-
ru dzikich jabłoni, obok bę-
dzie też ścieżka rowerowa, a 
przy kinie wybrukowany pla-
cyk na imprezy plenerowe. 
Z kolei pomiędzy budynkiem 
CKiS a telekomunikacją po-
wstanie parking na ponad 70 
miejsc, z wjazdem od ulicy 
Strakacza, a od strony ulicy 

Reymonta likwidacji ulegną 
schody wejściowe do budyn-
ku CKiS. Przewiduje się tam 
budowę niewielkiego par-
kingu dla gości. Większość 

drzew zasłaniających front 
CKiS pójdzie pod piłę, ale 
mają je zastąpić nowe nasa-
dzenia. 

 burz

Wiosną przy ścieżce wokół 
zalewu postawiono cztery 
drewniane altanki. Niektó-
rzy spacerowicze narzeka-
ją, bo do altanki nie można 
wjechać wózkiem.

W marcu nad zalewem 
Zadębie stanęły dwie drew-
niane altanki, a potem ko-
lejne dwie. W każdej z nich 
pod zadaszeniem umiesz-
czono dwie ławki i stolik – i 
właśnie w tym jest problem, 
bo metalowa konstrukcja 
stoło-ławy zajmuje prawie 
całe wnętrze.

– Dla biesiadującej mło-
dzieży może to nie problem, 
ale co ma zrobić matka z wóz-
kiem czy inwalida, jeśli nad 
zalewem złapie ich deszcz? 
Do altanki nie wejdą – zwraca 
uwagę pani Beata.

Każda z czterech altanek 
kosztowała około 15 tysięcy 
i jak słyszymy u administrato-
ra zalewu, takie konstrukcje 
były w ofercie producenta. 

– Niektórzy rodzice doma-
gali się altany z możliwością 
wjazdu wózkiem i dlatego 
kilka dni temu przy budce 
ratowników, niedaleko plaży 

stanęła piąta altana, większa 
od poprzednich. Jeszcze nie 
jest w pełni wyposażona, ale 
będzie w niej stolik i siedzisko. 
Stolik stanie w rogu, żeby było 
miejsce na wózek, ponadto w 
altanie wydzielono część dla 
kajakarzy, z zamykanymi 
drzwiami – wyjaśnia Tomasz 
Przybysz, prezes spółki Nawa.

Prezes dodaje, że jeżeli 
będzie taka potrzeba, nowe 
altanki też zostaną dostoso-
wane do wózków. Miejsce w 
środku planuje uzyskać usu-
wając jedną z dwóch ław.

 burz

Pod koniec maja przy ulicy 
Jagiellońskiej uroczyście 
oddano do użytku nowy 
parking, wokół którego po-
sadzono drzewa i krzewy. 
Obecnie róż kwitnących na 
rabatach już nie widać, bo 
zarosły chwastami.

O miejską zieleń dba Za-
kład Utrzymania Miasta, 
ale jak słyszymy w spółce, 
zlecenia na teren wokół no-
wego parkingu spółka nie 
dostała. Jak ustaliliśmy w 
skierniewickim ratuszu, do 
końca tego roku o tereny 

zielone przy parkinu dba 
sam wykonawca tej inwe-
stycji.

– Wykonawca już wie, że 
potrzebne jest pielenie – sły-
szymy w wydziale komunika-
cji.

 burz

By było mniej upalnie, niż 
przed tygodniem – z nie-
pokojem prognozę pogody 
na niedzielę (25.07) obser-
wują organizatorzy Mu-
zycznego śniadania na tra-
wie w parkowej altanie. 
W samo południe zagra 
Główny Zawór Jazzu.

Scena prawie nie istnieje, 
nie ma możliwości technicznej 
zawieszenia jakiegokolwiek 
zadaszenia – przekonują orga-
nizatorzy imprez kulturalnych 
w parku. Zażenowani dodają: 
– Nie wiemy jak odpowiadać 

artystom pytającym, dlaczego 
drzwi od toalety znajdują się 
od strony widowni, dlaczego 
po deszczu widownia staje się 
małym jeziorkiem… 

W trwającym sezonie ko-
lejny śniadaniowy koncert w 
altanie już w najbliższą nie-
dzielę, ale jak słyszymy, w 
zestawieniu ze spotkaniem 
inauguracyjnym, prawdopo-
dobnie nic się nie zmieni – ar-
tyści znów występować będą 
na scenie ustawionej przed 
altaną i jeśli pogoda dopisze, 
możliwe, że znów w pełnym 
słońcu.

– Do tej pory bywało chłod-
niej i nie było takiego proble-
mu, miejmy nadzieję, że jesz-
cze tak będzie, że damy radę 
– zaklina rzeczywistość Ry-
szard Krasnodębski, dyrektor 
Centrum Kultury i Sztuki w 
Skierniewicach. – Altana to 
grzech przeszłości, którego 
ponosimy skutki – powtarza.

– Pomiędzy kolumnami 
nie ma miejsca, by postawić 
namiot. Dachu też nie da się 
tam zamontować. Straszna 
sprawa – mówi Ryszard Kra-
snodębski. 

 jm 

Twoje lokalne radio
Najszybszym źródłem informacji
Wybierz reklamę w Radiu RSC

Spersonalizowany przekaz 
w najbardziej aktywnym medium

biuro@radiorsc.pl
tel.: 46 833 34 41

REKLAMA

Niepełnosprawne altanki nad zalewem

Mirex przebuduje pasaż Nurzyńskiego

Do jesieni pasaż wraz z otoczeniem ulegnie dużemu prze-
obrażeniu. Umowę z wykonawcą podpisano pod koniec 
minionego tygodnia, ale wcześniej nie obyło się bez pro-
blemów. Firma, która wygrała przetarg, wycofała się przed 
sfi nalizowaniem umowy.
Na realizację inwestycji spółka JKM Mirex ma 4 miesiące – do 
połowy listopada.
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i Majątek i długi prezydenta 
Skierniewic i jego zastępców

Krzysztof Jażdżyk (46 l.), prezydent Skierniewic
Prezydent nie ma oszczędności, zaś wpisany do oświadczenia ma-
jątkowego 120-metrowy dom o wartości 150 000 jest własnością 
rodziców. Włodarz miasta jest właścicielem gruntów rolnych i lasu 
(1,706 ha), których wartość szacuje na około 100 000 zł, buduje dom 
wyceniony na 520 000 zł. Ma też działkę budowlaną 607 mkw. wartą  
30 000 zł oraz grunty rolne z zabudowaniami za około 250 000 zł.

W skierniewickim ratuszu zarobił w ubiegłym roku 146 864 zł, 
otrzymał też darowiznę w wysokości 98 952 zł. Jeździ mercedesem 
E320 z 2002 roku, wartym 15 000 zł.

Prezydent spłaca kredyt inwestycyjny (pozostało 47 165 zł) i od-
nawialny (48 962 zł).

Jarosław Chęcielewski (47 l.), 
zastępca prezydenta Skierniewic

Zgromadził oszczędności w wysokości 220 128 zł, ale 
w rubrykach z nieruchomościami wpisał „nie dotyczy”. 
W ubiegłym roku w urzędzie miasta zarobił 173 263 zł. Jeź-
dzi skodą octavią z 2009 roku wartą 18 200 zł oraz skodą 
rapid z 2015 roku, wartą 23 500 zł.

Oświadczenie radnej Doroty Bogatko, jakie opublikowaliśmy przed tygodniem, było 
niepełne. Radna nie wpisała do oświadczenia swoich dochodów uzyskanych z tytułu za-
trudnienia w miejskiej spółce Energetyka Cieplna w wysokości 63 786 zł brutto.

– Nie wiem jak to się stało – tłumaczy radna Bogatko.  

Kuriozalna 
przestrzeń kulturalna

Nowy parking trzeba wypielić
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Problemy zaczęły się, gdy 
skończyła 16 lat.

– Bóle menstruacyjne, 
skurcze tak typowe dla więk-
szości nastolatek, z miesiąca 
na miesiąc nasilały się. Po-
tworne bóle w podbrzuszu, 
wymioty, omdlenia powodo-
wały, że tata musiał zabierać 
mnie ze szkoły. Słaniałam się 
na nogach, nie rozumieli tego 
nauczyciele. Myśleli, że symu-
luję – wspomina.

Lekarze przepisywali leki 
przeciwbólowe, antykoncep-
cyjne, rekomendowali poda-
wanie hormonów. I odsyłali 
do domu. 

– Co zjadłam biegłam na-
tychmiast do toalety – mówi. 

Miała 20 lat, kiedy pierw-
szy raz tra�ła do szpitala z 
bólem żołądka. 

– Pamiętam, że wtedy na-
wet się ucieszyłam, bo pomy-
ślałam, że zrobią mi dokład-
ne badania i wreszcie dowiem 
się, co mi jest. 

Diagnozy nie usłyszała, 
doszły następne problemy: z 
kręgosłupem, rwa kulszowa, 
zapalenia reumatoidalne. 

Rok temu wykryto u Ewy 
guza piersi. 

– Odstawiłam antykoncep-
cję, ale jak się potem okazało 
ta antykoncepcja była hamul-
cem dla nie zdiagnozowanej 
jeszcze wtedy choroby – wspo-
mina 29-latka. 

Przeszła operację piersi. 
Szczęśliwie pozbyła się raka, 
ale nie bólu w podbrzuszu. 
Kobieta czuła się tylko gorzej. 
Na własną rękę szukała po-
mocy.

– Myślałam, że mam coś z 
jelitami. Wykonałam więc sze-
reg badań: gastroskopię, kolo-
noskopię i inne. Ale słyszałam 
ciągle, że wymyślam.

Tak dziewczyna trafiła 
na lekarza, od którego 
pierwszy raz usłyszała: 
endometrioza. Polecił jej 
wizytę w specjalistycz-
nej klinice. W internecie 
pod tym terminem zna-
lazła 30 objawów choro-
by, każdy z nich miała.

 – We Wrocławiu potwier-
dzono rozpoznanie – liczne 
nacieki, zrosty – opowiada. 
– Choć diagnoza była przera-
żająca, odetchnęłam, w końcu 
dowiedziałam się, co mi jest.

Skierniewiczanka ma guz 
na odcinku krzyżowym, zro-
sty jelit ze ścianą żołądka, 
guzy na jajnikach, nacieki na 
macicę. Jedyny ratunek to le-
czenie operacyjne.

– Lekarz wytłumaczył mi, 
co musi zostać wycięte. Dał 
doraźne leki, hamujące cho-
robę, natomiast zrosty, guzy, 
blizny nie znikną, tworzyły 
się przez lata, dlatego muszą 
zostać zoperowane – mówi. 
– Chcę by operacja ratująca 
moje zdrowie i życie wykona-
na została profesjonalnie, w 
prywatnej klinice, do publicz-
nej służby zdrowia – jak mówi 
– straciła zaufanie. 

Koszt operacji to 50 tys. zło-
tych znacznie przerasta możli-
wości �nansowe Ewy i jej ro-
dziny. Skierniewiczanka ogło-
siła więc zbiórkę publiczną.

SALA nr 1
piątek (23.07)
godz. 11.30 PREMIERA „Kraina smoków”
godz. 13.45, 16.00, 18.15 „Kosmiczny mecz: Nowa era”
godz. 20.30 „Ciche miejsce 2”
sobota (24.07)
godz. 13.45, 16.00 „Kosmiczny mecz”
godz. 20.45 Kabaret Skeczów Męczących „Najśmieszniejszy”
niedziela (25.07)
godz. 13.45, 16.00, 18.15 „Kosmiczny mecz: Nowa era”
godz. 20.30 „Ciche miejsce 2”
poniedziałek (26.07), środa (28.07), czwartek (29.07) 
godz. 11.30 „Kraina smoków”
godz. 13.45, 16.00, 18.15 „Kosmiczny mecz: Nowa era”
godz. 20.30 „Ciche miejsce 2”
wtorek (27.07)
godz. 11.30, 13.45, 16.00, 18.15 „Kosmiczny mecz: Nowa era”
godz. 20.30 „Ciche miejsce 2”

SALA nr 2
piątek (23.07)
godz. 11.00, 13.15 „El�nki”
godz. 15.00, 16.45 „Kraina smoków”
godz. 18.30 „Cwaniaki z Hollywood”
godz. 20.45 „Escape Room. Najlepsi z najlepszych”
sobota (24.07) – niedziela (25.07)
godz. 13.15 „El�nki”
godz. 15.00, 16.45 „Kraina smoków”
godz. 18.30 „Cwaniaki z Hollywood”
godz. 20.45 „Escape Room. Najlepsi z najlepszych”
poniedziałek (26.07), środa (28.07), czwartek (29.07)
godz. 11.00 „Kosmiczny mecz: Nowa era”
godz. 13.15 „El�nki”
godz. 15.00, 16.45 „Kraina smoków”
godz. 18.30 „Cwaniaki z Hollywood”
godz. 20.45 „Escape Room. Najlepsi z najlepszych”
wtorek (27.07)
godz. 11.00 „El�nki”
godz. 14.30, 16.15 „Kraina smoków”
godz. 18.00 „Escape Room. Najlepsi z najlepszych”
godz. 20.00 DKF Eroica „Reset”

KONKURS! Do kina z „Głosem”
Dla dwóch Czytelników, którzy w czwartek (22.07) o godz. 10. zadzwonią do naszej 
redakcji i odpowiedzą na pytanie: Jak ma na imię smok, główny bohater w �lmie 
„Kraina smoków”?, mamy dwa podwójne zaproszenia na dowolny �lm grany w kinie 
Polonez. Uwaga! Warunkiem skorzystania z zaproszenia jest wizyta w redakcji 
„Głosu” (ul. Reymonta 31 lokal U 15) z najnowszym wydaniem gazety. 
Tel. do redakcji: 46 819 40 15

Kurtki, bluzki Marii Stolarek wpisują 
się w trend, po który sięgają nawet 
celebryci. Przerabia ubrania  za po-
mocą farb. Odzież ozdobiona moty-
wami z popularnych seriali dla mło-
dzieży, czy też okładkami płyt to nie 
tylko wyraz artystycznego indywidu-
alizmu, ale też ekologizmu. Stara 
odzież odzyskuje drugą młodość, a 
potem żal jest ją wyrzucić.

 
– Inspiruję się Pinteresem (serwisem 
społecznościom), serialami z Net�ixa, 
chociażby „Lucyfer” i „Dark”. Fajne są 
też okładki płyty. Nie mogła się oprzeć, 
aby nie podzielić się jednym z ulubio-
nych wokalistów, Ralphem Kamińskim. 
Czasem sięgam po kreskówki. Łatwiej 
namalować, postać z kreskówki niż po-
stać rzeczywistą. Koleżance na kurt-
ce namalowałam Myszkę Miki – mówi. 
Pierwszy sezon „Dark” cieszył się ogrom-
nym zainteresowaniem wśród młodych. 

Zacięcie do rękodzieła Maria przejawia 
od lata. Popularnością wśród znajomych 
cieszyły się jej ręcznie robione kartki na 
różne okazje. Zachęcała ją starsza sio-
stra. To ona była pierwszą, która chcia-
ła zindywidualizować  swoją odzież. 
– Pierwszą kurtkę przerobiła dla sio-

stry, potem poprosiły cioteczne, aż w 
końcu znajome – mówi Maria i dodaje: 
– Obecnie większość osób ubiera się w 
sieciówkach i malowanie, przerabia-
nie odzieży jest coraz popularniejsze. 
Tego typu zjawisko zostało nawet fachowo 
nazwane. Artystyczne odświeżenie garde-
roby to tzw. upcycling. Nie przypadkiem 
nazwa kojarzy się z już powszechnie 
używanym w polszczyźnie – recyklin-
giem. Przerabianie odzieży to też dzia-
łanie ekologiczne. Co ciekawe przetwo-
rzony odpad nabiera wyższej wartości. 
– Z pewnością to działanie ekologiczne. 
Ja maluję na starych kurtkach od ko-
leżanek, czy z lumpeksu. Jeans jest też 
bezpieczny. Moda na niego nie przemija 
– dodaje.

Jest także drugie określenie , popu-
larniejsze – custom. Określenie pochodzi 
z języka  angielskiego i oznacza, przera-
bianie pod siebie, na swoje zamówienie.

 wsz

Skierniewickie muzeum hi-
storyczne prowadzi rekon-
strukcję schronu wojskowe-
go, znajdującego się na tere-
nie ogrodu. Prace są już 
mocno zaawansowane i 
choć początkowo zapowia-
dano, że pierwsi turyści będą 
mogli go zwiedzać jeszcze w 
te wakacje, teraz okazuje się, 
że szybko to nie nastąpi.

– Po rekonstrukcji i odtwo-
rzeniu wyposażenia schronu, 
będzie można zaprosić miesz-
kańców do środka i przekazać 
im historię tego miejsca – za-
powiadał na początku czerw-
ca Piotr Paradowski z Muzeum 
Historycznego Skierniewic, 
odpowiedzialny za projekt.

Okazuje się, że pierwsi tu-
ryści jeszcze nieprędko obej-
rzą obiekt.

– Schron został już osu-
szony, byłem tam i woda nie 
wchodzi, nawet mimo silnych 
opadów. Aktualnie czekamy 
na opinię wojewódzkiej ko-
mendy straży pożarnej, do-
kumentacja została wysłana 
do Łodzi i czekamy. Mamy już 
rozpoczęte prace jeśli chodzi o 
adaptację techniczną obiektu, 
ale tylko na papierze. Chciał-
bym już móc wpuścić tam eki-
pę budowlaną, bo pracy jest 

jeszcze sporo – trzeba zdrapać 
tynki, zagruntować ściany, a 
wystające metalowe zbrojenie 
pomalować. Ponadto potrze-
ba przeprowadzić wentylację, 
ustawić na stałe pompę odpro-
wadzającą wodę. Nie możemy 
jednak ruszyć do przodu bez 
decyzji komendanta wojewódz-
kiej straży pożarnej, a trudno 
określić, ile jeszcze trzeba bę-
dzie czekać – informuje.

Jak słyszymy, elementy wy-
posażenia obiektu częściowo 
też czekają.

– Mam kontakt z dyrekto-
rem Muzeum Czynu Zbroj-
nego w Lipcach Reymon-
towskich, Jerzym Murgra-
bią, który chce nieodpłatnie 
przekazać dublujące mu się 
elementy wyposażenia, które 
na pewno znajdowały się na 
wyposażeniu schronu – mówi 
koordynujący projektem. – 
Udostępni nam m. in. maski 
przeciwgazowe, apteczki, la-
tarki, nosze, oprzyrządowanie 
do mierzenia skażenia radio-
aktywnego czy radiostacje. 
Przekazanie nastąpi w naj-
bliższych dniach – zapowiada 
Piotr Paradowski.

Na rekonstrukcję schronu 
muzeum pozyskano 100 tys. 
złotych z budżetu obywatel-
skiego. jm

Repertuar KINA

Schron jeszcze 
nie dla zwiedzających

Maria Stolarczyk w przerobionej bluzce z 
ulubionym artystą Ralphem Kamińskim.

Odzież artystyczna Marii przełamuje sieciówkowy dyktat

Jest jak rak, równie okrutna

– Dotychczas o moich pro-
blemach ze zdrowiem wiedzie-
li tylko najbliżsi, a decydując 
się na ogłoszenie zbiórki, 
musiałam opowiedzieć o nich 
publicznie.

Jednak wiem, że to dla 
mnie jedyna szansa i nadzieja 
na lepsze życie. Zawsze stara-
łam się pomagać innym, teraz 
sama potrzebuję wsparcia, 
ale głęboko wierzę, że dobro 
wraca. Będę jeszcze zdrowa i 

szczęśliwa – mówi z nadzieją.
Termin operacji to 3 grud-

nia. 
– Jestem w trakcie badań 

przygotowujących do operacji, 
wiążą się z tym ogromne kosz-
ty, tylko za rezonans miednicy 
zapłaciłam ostatnio 1 400 zło-
tych, a od stycznia do czerwca 
na badania wydałam w sumie 
około 8 tysięcy złotych – wy-
licza.

   

Wstawałam w południe, a i tak w ciągu 
dnia potrafiłam przysypiać ze zmęczenia. 
Byłam obolała. Osoby mi bliskie powta-
rzały, że muszę się wziąć w garść. Próbo-
wałam – opowiada Ewa Przybylska, 
29-latka ze Skierniewic.

Joanna Młynarczyk

Ewa ma 29 lat,  endometrioza wyniszcza jej organizm.
– Panoszy się we mnie coraz mocniej, zajmuje jelita i narządy, a 
jedynym ratunkiem jest operacja. Pomóżcie mi zebrać pie-
niądze na operację, a lekarze obiecali, że zrobią wszystko, bym 
wróciła do pełni sił – apeluje.  
Na endometriozę, jak mówią statystyki, cierpi nawet co dzie-
siąta Polka. Większość z nich diagnozy swoich problemów 
nie znajduje. Cierpi z piętnem – symulantka. Rozregulowa-
ny układ hormonalny sprawia, że rozsiane po organizmie 
fragmenty endometrium krwawią. Osłabiony układ immu-
nologiczny nie nadąża z usuwaniem endometrium, przez co 
powstają guzy i zrosty. Niszczy ciało kobiety.
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Ewie można pomóc wpłacając dowolną kwotę za pośrednictwem strony „Siepomaga” lub licytując przedmioty na ogłoszonej w sieci na stronie 
Facebook: „Licytacja dla Ewy”. 
– Można tam wystawiać rzeczy, najlepiej ręcznie robione jak np. maskotki. Sama wystawiłam tort bezowy, który został sprzedany za 200 złotych. Moja mama 
robi ręcznie swetry i ubranka dla dzieci, polecam – zachęca Ewa.
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Odzież artystyczna Marii przełamuje sieciówkowy dyktat

Po sześciu latach pracy nad obrazem Ire-
neusz Rolewski pokazał w swoim rodzinnym 
mieście końcowy efekt – kopię płótna papieża 
polskiej sztuki „Bitwa pod Grunwaldem”.  
I choć większość nagłówków internetowych 
15 lipca powtarzało – praca zakończona, 
artysta-perfekcjonista mówił: – Dobrze, że 
płótno wróciło do Skierniewic, będę mógł 
w wolnej chwili dokończyć pracę. Nie chcę, 
by kiedykolwiek ktoś oglądając mój obraz 
stwierdził, że Matejko nie był najlepszym 
malarzem – żartuje. 

Premierowy pokaz, choć zamknął się le-
dwie jednym dniem ekspozycji, przyciągnął 
tłumy chcących zobaczyć ogromne płótno 
oprawione w ramy, w których niegdyś eks-
ponowany był oryginał. 

O swojej pracy, mistrzu Matejce i oczywi-
ście czterech godzinach, które wstrząsnęły 
Europą opowiadał tego dnia Ireneusz Rolew-
ski. To, jak niezwykłą postacią i osobowością 
jest ten skierniewiczanin najlepiej świadczą 
goście, którzy odwiedzili halę Ośrodka Sportu 
i Rekreacji przy ulicy Pomologicznej. Zabrakło 
przedstawiciela ministerstwa dziedzictwa, 
podczas konferencji prasowej poprzedzającej 
dzień ekspozycji nie było polityków, posłów… 
Wśród oglądających byli natomiast m.in. 
Ambasador Królewska Tajlandii w Polsce 
Chettaphan Maksamphan;  Maria Dłużew-
ska, wykładowcy ASP w Łodzi, reżyser �lmu 
„Bitwa”, którego bohaterem był nie kto inny 
jak student malarstwa, który porwał się na 
projekt szalony – skopiowanie obrazu Jana 
Matejki; Włodzimierz Lewandowski, �zyk i 
metrolog, który czyni starania, by skiernie-
wicki artysta wykonał kopię obrazu Jana 
Matejki „Astronom Kopernik, czyli rozmowa 
z Bogiem”, praca miałaby zawisnąć w Parla-
mencie Europejskim; ekscentryczny przed-
siębiorca, właściciel statku STS Fryderyk 
Chopin, Piotr Kulczycki. Przybyli oczywiście 
przyjaciele i rodzina, artyści.

– To jest niesamowity talent i fascynująca 
postać – mówił Włodzimierz Wasilewski, arty-
sta rzeźbiarz, przedsiębiorca ze Skierniewic.

Ireneusz Rolewski w dzień po prezentacji 
powiedział: – Cieszyłem się, że ludziom się 
podoba, bo ten obraz jest dla ludzi. To nie 
jest przecież sztuka współczesna, to kopia 
dziewiętnastowiecznego obrazu. Okazuje się 
jednak, że ona ma wciąż ogromną siłę od-
działywania, którą można mierzyć właśnie 
tą frekwencją.  

Dzieło Rolewskiego powstawało w czterech 
miejscach – Sali Matejkowskiej Muzeum Na-
rodowego w Warszawie, gdzie artysta – jak wy-
liczył – spędził 620 dni robocze; na Stadionie 
Narodowym; w pracowni w Konstancinie pod 
Warszawą, gdzie doszło do jego uszkodzenia 
oraz w Skierniewicach.

Kopia malowana przez skierniewiczanina 
jest większa od oryginału o 13,5 cm. Podobno 
różnica to wymóg, jaki kopiście postawiło 
Muzeum Narodowe. Chodzi o to, by bez pro-
blemu odróżnić od siebie płótna. Prawda, czy 

Premierowy pokaz kopii obrazu Jana Matejki
Z mistrzem na ramionach 
ciężko osiągnąć „mojość” – 
mówi fenomenalny, niespełna 
28-letni Ireneusz Rolewski, 
skierniewiczanin, którego Pol-
ska dostrzegła pochylonego 
nad pracą, klęczącego przed 
płótnem Jana Matejki „Bitwa 
pod Grunwaldem”.   
W rocznicę bitwy, 15 lipca mo-
numentalne płótno wystawio-
no w Skierniewicach. 
W tym roku nie wydarzy się 
w kulturze w mieście nic waż-
niejszego.

 Anna Wójcik-Brzezińska

w procesie dojrzewania artysty, studenta 
malarstwa ASP w Łodzi. 

– To, co tworzyłem przed rozpoczęciem 
pracy nad kopią, było inne. Drugi rok był 
takim przełomem. Wcześniej malowałem dość  
sporymi narzędziami – szczotką, mopem i 
nagle pracowałem, jak Matejko, zderzyłem się 
z detalem. Moje obrazy zaczęły się zmieniać 
pod wpływem „Bitwy…”. Już były sporych 
rozmiarów, ale łapałem się na tym, że zaczy-
nam sięgać po kolory, po które sięgał Matejko, 
zaczęło się pojawiać jakieś nie moje tworzenie, 
rozwiązania. Nie malowałem jak Matejko, 

ale moja praca nie 
miała już ryzyka. 
Do dziś jest to dla 
mnie problemem. 
Prace dyplomowe 
bardzo ciężko mi 
teraz ukończyć. 
Ciągle muszę obra-
zy niszczyć na rzecz 
świeżego oddechu. 
Niektóre obrazy ma-
luję po kilkanaście 
razy, wciąż od nowa 
– mówi. – Dla mnie 
jest to ważne by to, 
co tworzę, było cał-
kowicie moje i by w 
tych gestach, któ-
rymi pracuję, było 
pewne ryzyko, moja 
ekspresja – dodaje. 

Na wystawę in-
dywidualną jego 
prac przyjdzie nam 
jednak poczekać.

– To, co  malu-
ję, od razu wędru-
je w czyjeś ręce. 
Nie mogę w żaden  
sposób zgromadzić 
takiej ilości prac, 
która pozwalałaby 
zorganizować wy-

stawę. Kilka z nich można znaleźć w skier-
niewickim muzeum. 

I choć o kopii „Bitwy pod Grunwaldem” 
jest bardzo głośno, w środowisku z niemniej-
szym uznaniem słychać o innym projekcie 
Rolewskiego (na marginesie, trzeba odnoto-
wać, że sam artysta nie do końca jest z niego 
zadowolony). Chodzi o kopię obrazu „Ekstaza 
Świętego Franciszka”. Płótno powstało na 

potrzeby �lmu pod tytułem „Polski El Greco”.
Ten obraz to jedno z najcenniejszych dzieł 

europejskiego malarstwa epoki nowożytnej 
w kolekcjach muzealnych w Polsce i jedy-
ne dzieło El Greca w naszym kraju. Dzięki 
zleceniu poznał Izabelą Galicką, wybitnego 
historyka sztuki. To Izabela Galicka odkryła 
obraz El Greca. 

Kopia płótna „Bitwa pod  Grunwaldem” jest 
własnością Ireneusza Rolewskiego, w sensie 
dzieła i płótna.  Wielu więc dziś zastanawia 
się, co z obrazem? 

–  Przede wszystkim według  mnie naj-
ważniejsze jest to, by obraz znajdował się w 
dobrych warunkach związanych z oświetle-
niem i atmosferą. 

Jednym z pierwszych projektów, który 
był szeroko dyskutowany i poważnie brany 
pod uwagę był ten, który zakładał, że kopia 
Rolewskiego będzie darem narodu polskiego 
dla Litwy. Obraz miał zostać przekazany 
w okrągłą rocznicę wiktorii nad zakonem. 
Szczęśliwie, nie został ukończony na czas.

Artysta przyznaje: – Właściwie dla mnie to 
była ciekawa propozycja. Historycznie naszym 
narodom było ze sobą po drodze, tworzyliśmy 
Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Gdyby do-
szło do przekazania, pewno obraz przestałby 
spełniać zadanie, dlaczego został namalowa-
ny. Innymi słowy, mógłby na Litwie osiąść i już 
nie podróżować. Dobrze się jednak stało, że 
obraz wrócił do Skierniewic. Tutaj ma szansę 
być dopracowany. Płótno wróci do pracowni. 

Rolewski ma swoje priorytety. Bardzo 
zależy mu, by „Bitwa…” została pokazana w 
Pekinie i Stanach Zjednoczonych. Ekspozycja 
za oceanem to patriotyczny gest skierowany 
do Polonii, co do Chin Rolewski wyjaśnia: 
– Chińczycy uwielbiają Matejkę, sztukę mo-
numentalną, z ogromem detali i kolorystyką 
królewską. Oni widzą w twórczości Matejki 
coś swojego. Na dowód powiem, że miałem kil-
ka propozycji, żeby sprzedać fragment obrazu. 

W Europie marzy mu się pokazać Bitwę 
pod Tannenbergiem (tak mówią o niej Niemcy) 
w Berlinie. Płótnem zainteresował się Piotr 
Kulczycki, właściciel statku Chopin. Rolewski 
przyznaje: – Rozmawiałem z Piotrem o tym, 
by można było popłynąć jego statkiem do 
Ameryki, może to jeden z lepszych projektów 
promocyjnych tego kraju? Matejko na pokła-
dzie Chopina? 

Piotr Kulczycki w Skierniewicach mówił: – 
Irek jest postacią fascynującą, a jego projekt 
zapiera dech w piersiach. Rozmawiamy.   

Praca nad obrazem trwała lata, zatem ludzie, z 
którymi rozmawiał to  tłumy. „Bitwa pod Grun-
waldem” dosłownie zmieniła jego życia. Jedną 
z turystek z Tajlandii, którą poznał pracując nad 
kopią, była jego przyszła żona (na zdj.). 

jedna z pierwszych legend dotycząca pracy? 
Zasadnicza różnica tkwi nie w rozmiarze, 
ale w tym, że składa się ona z 11 elementów.  
– By połączyć wszystkie części, wykonaliśmy 
35 tys. supełków – mówi artysta. Na pytanie 
o zwyczaj, jaki panuje wśród najlepszych 
kopistów skierniewiczanin odpowiada: – Jesz-
cze się nigdzie nie podpisałem, i chyba nie 
zostawię swojego znaku na płótnie. Choć… 
– zastanawia się – może coś wprowadzę, ale 
będzie musiało mnie najść – wyraźnie rozba-
wiony tą kwestią Ireneusz Rolewski przypo-
mina, że różnica między kopią a oryginałem 
już istnieje. Jest 
to podpis Marcina 
Gortata, polskiego 
koszykarza NBA. 

– Muszę przy-
znać, że w dniu, 
w którym Marcin 
Gortat odwiedził 
Muzeum Narodowe 
i był w Sali Matej-
kowskiej, w której 
pracowałem, nie 
wiedziałem kim on 
jest. Myślałem sobie 
jedynie, że strasz-
nie mi ten człowiek 
przeszkadza. Chy-
ba się zorientował, 
bo przeprosił i wy-
szedł. Pani z ochro-
ny powiedziała kim 
był ten, który opo-
wiadał mi o swojej 
szóstce z plastyki w 
podstawówce. Było 
mi strasznie głupio. 
Poprosiłem, by wró-
cił i wtedy powstał 
ten podpis.

Gdzie go szu-
kać?

– Pod postacią 
kata jest biała tka-
nina i w jednym ciemnym miejscu jest podpis. 
A i jeszcze… jeśli już o Gortacie, tego dnia 
chciał u mnie zamówić portret, a ja powie-
działem, że nie mam czasu, ale nie miałem 
pojęcia, kim on jest – zaśmiewa się opowia-
dając anegdotę Rolewski.

Artysta przyznaje jednocześnie, że czas 
spędzony nad płótnem zmienił go. Mistrz 
Matejko w pewnym sensie stał się ciężarem 
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Wracamy! 
Przygotowania 
do kolejnej odsłony 
Święta Kwiatów,
Owoców i Warzyw

Modernizacja sieci 
w ul. kpt Hali. Energetyka Cieplna 
Skierniewice z kolejnymi inwestycjami

Oprócz ogromnych pro-
jektów związanych z prze-
kształceniem ciepłowni w 
elektrociepłownie, skiernie-
wicka Energetyka Cieplna 
systematycznie pracuje nad 
poprawą jakości sieci cie-
płowniczej. Obecnie realizo-
wana jest kolejna tego typu 
modernizacja. Tym razem 
zadanie prowadzone jest w 
ulicy kpt. Mieczysława Hali. 

W tym przypadku prace 
polegają na wymianie starej 
sieci kanałowej na nową, od-
powiednio preizolowaną. Ta-
kie działanie przyczyni się do 
polepszenia parametrów sieci, 
zmniejszy ryzyko awarii oraz 
co najważniejsze, zniweluje 
potencjalne straty energii. 
Modernizowana sieć zasili w 
ciepło istniejące budynki oraz 
projektowane bloki mieszkal-
ne na Osiedlu Widok. 

Warto wspomnieć, że skier-
niewicka Energetyka Cieplna 
ma wyjątkowo aktywny inwe-
stycyjnie czas. W 2020 roku 
do użytku oddano zaawanso-
wany system odsiarczania i 
odazotowania spalin. W tym 
roku EC realizuje natomiast 
jedno z najważniejszych w 
swojej historii działań - bu-
dowę instalacji kogeneracyj-
nej. Inwestycja ma zapewnić 
oszczędność energii pierwot-
nej oraz znacząco zreduko-

wać emisję dwutlenku węgla 
do atmosfery. Całkowity koszt 
realizacji inwestycji to blisko 
35,5 mln złotych (z czego bli-
sko 15 mln zł to do� nansowa-
nie z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej).

W związku z prowadzony-
mi pracami spółka zapowia-
da także przerwę w dostawie 
energii cieplnej, która wyko-
rzystywana jest na potrze-
by podgrzania ciepłej wody 
użytkowej. Od 2 do 8 sierpnia 
odbiorcy ciepła muszą liczyć 
się z utrudnieniami. Przerwa 

związana jest z przebudową 
układu technologicznego cie-
płowni, właśnie na potrzeby 
wspomnianej budowy syste-
mu kogeneracyjnego.  

– Cały czas staramy się re-
alizować kolejne inwestycje, 
niektóre prace instalacyjne 
wymagają jednak przerw w 
dostawie energii cieplnej. 
Przepraszamy za wszelkie 
niedogodności i zapewniamy, 
że wszystkie działania będą 
realizowane w optymalnym 
czasie – tłumaczy Mateusz 
Jarczyński prezes EC Skier-
niewice. 

Wiele wskazuje na to, że 
44. Skierniewickie Święto 
Kwiatów, Owoców i Warzyw 
odbędzie się już w trzeci 
weekend września. Miasto 
podejmuje niełatwą próbę 
powrotu do tradycyjnej for-
muły wydarzenia. 

Trzeci weekend września 
nierozerwalnie kojarzy się z 
największą miejską imprezą. 
Pandemiczny rok 2020 nie 
pozwolił na organizację wy-

darzenia w pełnym wymiarze, 
jednakże skierniewiczanie 
stanęli na wysokości zada-
nia i udowodnili, że święto, 
niezależnie od okoliczności 
i przeciwności losu, jest za-
korzenione głęboko w naszej 
wspólnej tradycji. Udało się 
ją podtrzymać, a zmieniona 
formuła ubiegłorocznej edy-
cji święta pozwoliła odkryć 
jego nowe akcenty. 

W 2021 roku ratusz po-
wraca do tematu Skiernie-

wickiego Święta Kwiatów, 
Owoców i Warzyw z pełnym 
zaangażowaniem i optymi-
zmem, przygotowując się do 
znanej wszystkim formu-
ły. Wydarzenie ma łączyć 
przedsięwzięcie artystyczne 
i kulturalne z wydarzeniem 
branżowym, nawiązującym 
do naukowo-ogrodnicze-
go potencjału i dziedzictwa 
Skierniewic. 

– Chcemy powrócić do 
utęsknionej normalności i 

spędzić razem wyjątkowy 
czas w Skierniewicach, oczy-
wiście w sposób bezpieczny, 
respektując aktualne ob-
ostrzenia. Po wielu konsulta-
cjach i procedurach przygo-
towawczych mogę stwierdzić 
wprost: staramy się zorgani-
zować skierniewickie świę-
to w formule, którą znamy 
i lubimy. Oczywiście jest w 
tym podejściu dużo nadziei 
na to, że jesień nie przynie-
sie nam radykalnych zmian 

i pandemicznych ograniczeń 
– tłumaczy Prezydent Mia-
sta Skierniewice Krzysztof 
Jażdżyk.

Scenariusz zakłada, że 18 
i 19 września uda się zorga-
nizować wyjątkowe koncer-
ty, targi i ogromny uliczny 
kiermasz. W ten weekend 
w Skierniewicach nie może 
zabraknąć także kolejnej 
Fiesty Balonowej, Festiwalu 
Roślinożercy i rodzinnych 
atrakcji w parku miejskim.

Kliknij i zapisz się na wydarze-
nie w mediach społecznościowych: 
//obrazek z QR-kodem// 

Na skierniewickich pla-
cach zabaw pojawiły się 
plansze z wierszami dla 
dzieci. To jeden z elemen-
tów akcji “Bądź genialny 
- czytaj wiersze” promu-
jącej czytelnictwo oraz 
twórczość współczesnych 
poetów. Projekt, który re-
alizuje Miejska Biblioteka 
Publiczna w Skierniewicach 
obejmie 32 wydarzenia, w 
tym gry, kiermasze oraz 
warsztaty.

Promocja czytelnictwa w 
plenerze. Między innymi temu 
ma służyć nowy letni projekt 
biblioteki. Działanie o� cjalnie 
zainaugurowano na początku 
wakacji. Dzięki zaangażowa-
niu miejskich bibliotekarzy 
do końca września skiernie-
wiczanie będą mogli zetknąć 
się z poezją, odwiedzając czte-
ry miejskie place zabaw. Ko-
lorowe plansze z wierszami, 
zilustrowane przez skiernie-
wiczankę Magdalenę Mazur-

kiewicz, zawisły na obiektach 
przy: ul. Sobieskiego, ul. Sza-
rych Szeregów, ul. Konwalio-
wej i ul. ppłk. Sulińskiego. 

Prezentowane na nich 
utwory zostały wybrane przez 
samych przedszkolaków, któ-
rzy głosowali na nie w ramach 
specjalnego plebiscytu. 672 
dzieci z 37 grup przedszkol-
nych oddało głos na utwory 
współczesnych twórców. Na 
skierniewickich placach mo-
żemy zapoznać się z wiersza-
mi Agnieszki Frączek, Ewy 
Zachary, Pawła Beręsewicza, 
Jerzego K. Wasowskiego czy 
Rafała Witka.  

Akcja „Bądź genialny – czytaj 
wiersze” to także cykl spotkań 
autorskich i warsztatów dla 
najmłodszych i rodziców. Do 
realizacji projektu zaproszono 
też specjalistów z Uniwersyte-
tu Łódzkiego oraz Uniwersyte-
tu Pedagogicznego w Krakowie, 
którzy poprowadzą spotkania 
dla rodziców, opiekunów i 
nauczycieli. Uczestnicy zajęć 

dowiedzą się m.in. o tym, jak 
radzić sobie z emocjami, wy-
rażać siebie i wzmacniać in-
telektualny potencjał pociech. 
Nie zabraknie też rodzinnych 
gier miejskich, które pomogą 
utrwalić świadomość czytania 
oraz plenerowych kiermaszów 
z wartościową poezją. 

Głównym założeniem pro-
jektu jest rozwój potencjału 
twórczego i edukacyjnego 
dzieci w wieku 3-6 lat oraz 
promocja czytelnictwa wśród 
dzieci i dorosłych. Biblioteka 
zakłada, że projekt będzie 
składał się z 32 wydarzeń, 
w których weźmie udział 3 
000 dzieci. Warto dodać, że 
projekt został do� nansowany 
przez Ministerstwo Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i 
Sportu w ramach programu 
Promocja czytelnictwa. Więcej 
informacji na temat akcji zna-
leźć można na stronie biblio-
teki www.mbp.skierniewice.pl
oraz w jej mediach społeczno-
ściowych. 

Bądź genialny - czytaj wiersze!
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Wyrazy głębokiego współczucia

Pani Renacie Skrobisz

z powodu śmierci

Mamy
składają

Kierownictwo i Pracownicy
Urzędu Skarbowego 

w Skierniewicach 

KONDOLENCJE

Ze smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

śp. Elżbiety Satory-Wąsik 
Zasłużonej i cenionej pedagog, 

wychowawcy, wieloletniej 
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych 

nr 1 w Skierniewicach.

Rodzinie oraz Bliskim wyrazy 
szczerego współczucia składają
Prezydent Miasta Skierniewice 

wraz z Zastępcami.

Grzegorz Dudek (60 l.) – zm. 16.07,
Edward Gajewski (73 l.) – zm. 14.07,
Stefania Górska (88 l.) – zm. 13.07,

Ludwika Jańczyk (86 l.) – zm. 18.07,
Lucyna Karalus (62 l.) – zm. 17.07,
Czesław Kiełkiewicz (87 l.) – zm. 15.07,

Grzegorz Kozłowski (41 l.) – zm. 15.07,
Wacława Machowska (98 l.) – zm. 13.07,
Konrad Markowicz (84 l.) – zm. 15.07,

Elżbieta Satory-Wąsik (72 l.) – zm. 
18.07,
Henryk Żaczek (76 l.) – zm. 17.07.

Ostatnio odeszli

– Chodzili po plaży, facet 
nie krył się z piwem, kobieta 
trzymała butelkę nie tak jaw-
nie. Potem usiedli na ławce 
niedaleko zjeżdżalni i dalej 
pili. Byli z dzieckiem, które 
biegało samopas, jakby nie 
miało opieki. Zadzwoniliśmy 
na policję, ale usłyszeliśmy, 
że już wiedzą, bo ktoś do nich 
dzwonił i jadą – relacjonują 
ratownicy WOPR znad zalewu 
Zadębie.

W okolicy kąpieliska ko-

bieta zaczepiała obce dziecko 
przekonana, że to jej dwulet-
ni syn. Było widać, że nie jest 
trzeźwa, podobnie jak towa-
rzyszący jej mężczyzna. 

Po godzinie 17 ktoś z pla-
żowiczów powiadomił policję z 
informacją, że przy plaży nad 
zalewem małym chłopcem 
opiekuje się kompletnie pija-
na para. 

Według ratowników poli-
cyjny patrol objechał pobliski 
parking i zawrócił. Policjanci 

 Z uwagi na występujące w ostatnim cza-
sie burze i wichury, skutkujące w wielu 
przypadkach uszkodzeniami budynków 
czy podtopieniami, Rzecznik Finansowy 
przygotował w oparciu o kierowane do 
niego pytania poradnik dla poszkodo-
wanych. 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 zabezpie-
czyć mienie przed dalszym zniszczeniem 
- jeśli np. wichura zerwała dach, to należy 
zabezpieczyć uszkodzenia, żeby deszcz 
nie wyrządził większych szkód, w mia-
rę 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 pła-
cąc 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 ubezpie-
czyciela wystarczy zrobić dokumentację 
zdjęciową i spisać co zostało zniszczone. 
Im więcej tych zdjęć zrobimy i im dokład-
niej będą one pokazywały zniszczenia tym 
mniej potem podstaw do kwestionowania 
przez ubezpieczyciela rozmiarów szkody. 

Jeśli wysokość zaproponowanego 
przez ubezpieczyciela odszkodowania nie 
będzie satysfakcjonowała ubezpieczo-
nego, to w pierwszej kolejności należy 
poprosić zakład ubezpieczeń o dokładny 
kosztorys pokazujący jak odszkodowanie 

zostało wyliczone. Analiza kosztorysu 
umożliwi wery� kację jakie elementy zo-
stały uwzględnione, a jakie nie, oraz jak 
zostały wycenione zniszczone elementy. 
Podkreślić należy, że zakład ubezpie-
czeń jest ustawowo zobowiązany do 
przekazania ubezpieczonemu wszystkich 
interesujących go informacji związanych 
z postępowaniem odszkodowawczym. 
Dysponując kosztorysem można złożyć 
reklamację do zakładu ubezpieczeń. 

Towarzystwo ubezpieczeniowe po-
winno wypłacić odszkodowanie w ciągu 
30 dni od zgłoszenia szkody. Tylko w wy-
jątkowych wypadkach, towarzystwo może 
przekroczyć ten 30 dniowy termin i musi 
mieć ku temu podstawy. Może to być np. 
problem z wyjaśnieniem okoliczności zda-
rzenia lub określenia wysokości odszko-
dowania. 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 reklama-
cję do zakładu ubezpieczeń. Rzecznik 
Finansowy radzi jednak, by najpierw 
uważnie przeczytać pismo od ubezpie-
czyciela. Tu warto zwrócić uwagę, że ubez-
pieczyciele bardzo szybko po zgłoszeniu 
szkody wypłacają tzw. kwotę bezsporną 
w wysokości 1-3 tysiące złotych. Te pie-
niądze nie są ostatecznie ustalonym od-
szkodowaniem a mają one służyć pokryciu 
pilnych wydatków np. na zabezpieczenie 
uszkodzonego mienia.

Cały poradnik „Odszkodowania po 
wichurach. Pytania i odpowiedzi.” dostęp-
ny jest na stronie internetowej Rzecznika 
Finansowego pod następującym adresem: 
https://rf.gov.pl/faq-odszkodowania-po-wi-
churach/. 

Joanna Chrostowska, 
radca prawny

Strażacy uczą się obsługi 
nowego podnośnika, który 
wejdzie do służby na po-
czątku sierpnia. Mieliśmy 
okazję zobaczyć, jak wyglą-
dają Skierniewice z wyso-
kości 25 metrów.

– Ten stary bardziej bujał 
– przekonuje młodszy aspi-
rant Kacper Wójcik i trzeba 
strażakowi wierzyć na słowo, 

gdy ponad dachami bloków 
widać panoramę miasta, ale 
kosz podnośnika dostaje 
drgawek.

Od kilkunastu dni straża-
cy z miejskiej komendy PSP 
szkolą się na długo wyczeki-
wanym sprzęcie: 25-metro-
wym podnośniku na podwo-
ziu samochodu ciężarowego 
MAN.

– Stary podnośnik na 

starze 200ma 18 metrów i 
jest już zabytkiem, bo z 1983 
roku. Nasz nowy jest wyższy, 
no i przede wszystkim dużo 
młodszy, bo z 2008 roku. Ma 
łamane przęsło, obrotowy 
kosz z czujnikami, wąż do 
podawania wody zamonto-
wany na stałe. To inna epoka 
– kwituje Bartłomiej Wójcik, 
rzecznik KM PSP w Skiernie-
wicach.

Do końca lipca straża-
cy, nie tylko z PSP, ale też 
okolicznych jednostek OSP, 
zapoznają się z nowym pod-
nośnikiem, który w sierpniu 
wejdzie do służby. Stary tra�  
do jednej z OSP w powiecie 
skierniewickim. Na razie jest 
u strażaków w Łowiczu, wy-
pożyczony do usuwania skut-
ków ostatnich burz.  burz

Więcej zdjęć na eglos.pl

Była tak pijana, że pomyliła dziecko
Pijani opiekowali się dwuletnim chłopcem 
nad zalewem Zadębie. Plażowicze oraz ra-
townicy powiadomili policję. Matka dziecka 
może odpowiadać za narażenie syna na nie-
bezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

Sławomir Burzyński

nawet nie wysiedli z samo-
chodu. Dopiero po kolejnym 
telefonie, gdy jedna z ratow-
niczek stanęła przy parkingu i 
zaczekała na patrol, policjanci 
interweniowali. Mundurowi 
zbadali trzeźwość 32-letniej 
matki dwulatka i jej 41-let-

niego partnera. Oboje mieli 
ponad 2 promile alkoholu w 
organizmie, ponadto 32-let-
nia skierniewiczanka była 
wulgarna i agresywna w obec-
ności funkcjonariuszy, za co 
została ukarana mandatem. 
Powiadomiono ojca dziec-

ka, który przejął opiekę nad 
chłopcem.

– Policja powiadomiła sąd 
rodzinny o sposobie  sprawo-
wania opieki nad dzieckiem, 
czego skutkiem może być 
ograniczenie, a nawet ode-
branie praw rodzicielskich. 

Dodatkowo kobieta może 
ponieść odpowiedzialność 
karną za bezpośrednie nara-
żenie syna na utratę życia lub 
zdrowia, za co grozi do 5 lat 
pozbawienia wolności – infor-
muje Magdalena Studniarek z 
komendy miejskiej policji.   
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Prawnik radzi
Odszkodowania po wichurach

Miasto ze strażackiego podnośnika
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Narzekano na organizację 
imprezy, a właściwie jej brak 
oraz na to, że oferowane na 
stoiskach akcesoria do ro-
bienia baniek mydlanych i 
kolorowymi proszkami były 
bardzo drogie. 

– Co to za festiwal? Ani 
prowadzącego, ani muzyki, 
a proszki drogie – narzeka 
pani Dorota.

– Proszki po 15 zł za sztu-
kę. Miało być 12 kolorów 
było 7. Nie można było pła-
cić kartą. Nie było odliczania 
i rzucania na raz kolorów, 
czyli podstawy – dodaje pani 
Wiktoria – Ten festiwal tak 
mocno nadmuchany jak te 
banki – mówi pan Łukasz.

Odpowiedzi na zarzuty 

poszukaliśmy u gospodarza 
terenu nad zalewem Zadębie.

– Nie byliśmy organizato-
rem ani nawet współorga-
nizatorem tej imprezy, nie 
mogliśmy się tam włączyć 
– tłumaczy Tomasz Przy-
bysz, prezes Pływalni Miej-
skiej „Nawa”. – Zgłosiła się 
do nas firma zewnętrzna 
z propozycją takiej impre-
zy dla mieszkańców. Teren 
wynajęliśmy w barterze – w 
zamian za udostępnienie go, 
�rma zaoferowała atrakcje 
dla mieszkańców. Nie inte-
resowało nas, czy będą one 
płatne czy nie dla uczestni-
ków, to ich biznes. Warunek 
był jeden – nie mogła to być 
akcja polityczna, a ten �rma 

Skierniewiczanie nie mieli 
sobie równych. Podczas 30 
edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Kapel i Zespołów 
Ludowych im. Adama Ra-
dzymińskiego w Bedlnie 
zajęli I miejsce. Na podium 
tego konkursu znaleźli się 
już jedenasty raz!

W przeglądzie w Bedlnie, 
w którym kapela ludowa Je-
rzego Jasiaka uczestniczyła 
(11.07) udział wzięło 12 ze-
społów z całego województwa 

łódzkiego. Skierniewiczanie I 
miejsce zajęli w kategorii ka-
pel stylizowanych. 

– Od najmłodszych lat mu-
zyka ludowa jest we mnie. 
Pochodzę z małej miejscowo-
ści spod Lutomierska, często 
słyszałem tego typu muzykę 
i zafascynowałem się nią – 
podkreśla Jerzy Jasiak, akor-
deonista, założyciel kapeli i jej 
kierownik artystyczny. – Jest 
niezwykle melodyjna, ryt-
miczna, bardzo dobrze się jej 
słucha – dodaje. jm

Budowa nowej studni głę-
binowej oraz modernizacja 
sieci energetycznej – to 
najważniejsze zadania in-
westycyjne ROD „Konwa-
lia” na najbliższy czas. 
Konferencja, na której za-
twierdzono plan pracy na 
2021 r., a także zatwierdzo-
no sprawozdania z dotych-
czasowej działalności od-
była się na ogrodzie w Mo-
krej Prawej (16.07).

Dwanaście tysięcy złotych 

oszczędności odnotowali 
działkowicze z ROD „Konwa-
lia” po tym, jak wokół śmiet-
nika na ogrodzie stanął płot i 
zamontowano monitoring. 

– Wysypisko śmieci zosta-
ło zmodernizowane – stanął 
płot, a także założono moni-
toring, by ograniczyć do niego 
dostęp osób z miasta – zwraca 
uwagę Józef Manista, prezes 
ROD Konwalia. – Problem był 
wielki, gdy wysypisko było 
ogólnodostępne, regularnie 
podrzucano nam śmieci z 

miasta, za które musieliśmy 
płacić – dodaje.

Potrzeb na ogrodzie nie 
brakuje i oszczędności zosta-
ną zainwestowane. 

– Najważniejsze przedsię-
wzięcia, które stoją przed 
nami to budowa nowej studni 
głębinowej dla ogrodu. War-
tość zadania to ok. 300 tys. zł. 
Projekt jest już zatwierdzony 
przez starostwo oraz gminę 
Skierniewice, na terenie któ-
rej rozpościera się ogród, szu-
kamy wykonawcy – informuje 

Józef Manista. – A drugie waż-
ne przedsięwzięcie to moder-
nizacja sieci energetycznej – w 
ubiegłym roku prace zostały 
już rozpoczęte, są rozłożone 
na 4 lata, potrwają do 2023 r. 
Inwestycja opiewa na ok. 150 
tys. zł. Chodzi tu o wymianę 
starych skrzynek energetycz-
nych na słupach i wykonanie 
nowych przyłączy – informuje 
prezes „Konwalii”.

Obydwie inwestycje realizo-
wane są ze środków własnych 
ogrodu. jm

– Członkowie klubu mają 
wakacje, a my z zespołem 
musimy spotykać się, ćwi-
czyć, przygotowywać re-
pertuar – podkreśla Elżbie-
ta Rusiecka-Kucharska, 
przewodnicząca klubu 
Ustronie. Nowa siedziba 
Ustronia musi przejść ge-
neralny remont i – jak sły-
szymy – będzie gotowa na 
gwiazdkę.

W czerwcu b.r. seniorzy 
największego w mieście klu-
bu musieli wyprowadzić się z 
kotłowni przy ul. Wagnera na 
osiedlu Widok. Nowy adres 
siedziby klubu to budynek 
przy ul. Wańkowicza, przy 
szkole Milenium. Pomiesz-

czenie musi jednak przejść 
gruntowny remont. Skiernie-
wiczanie korzystają jednak z 
niego, kiedy za oknem panuje 
niesprzyjająca spotkaniom 
pogoda.

– Tam wszystko jest do re-
montu, ale jak nie ma pogody 
to korzystamy z lokalu przy 
Wańkowicza – przyznaje Elż-
bieta Rusiecka-Kucharska, 
przewodnicząca klubu Ustro-
nie. – Musimy nieprzerwanie 
ćwiczyć, uczyć się nowego 
repertuaru, bo przed nami 
występy zespołu. Mamy m. 
in. zaproszenie na przegląd 
zespołów folklorystycznych do 
Buska Zdroju jako gość spe-
cjalny, musimy utrzymywać 
formę – tłumaczy przewodni-

cząca.
Skierniewiczanie w nowej 

siedzibie na próbach spoty-
kają się sporadycznie..

Projekt adaptacji osiedlo-
wego domu kultury na Wido-
ku jest już zaakceptowany.

– Na spotkaniu z projek-
tantem powiedzieliśmy, cze-
go oczekujemy, żeby siedziba 
była wygodna, funkcjonalna 
dla nas, ale i ładna. Chcemy 
ją utrzymać na tym samym 
poziomie i tak jak w poprzed-
nim miejscu, by możliwe były 
spotkania biesiadno-tanecz-
ne, występy kabaretów, zespo-
łów z Polski i zagranicy.

By tak było pomieszczenie 
wymaga kompleksowego re-
montu.

– Od zewnątrz potrzebna 
jest wymiana drzwi, wymiana 
okna, remont dachu. Wcho-
dząc do środka będzie część 
socjalna, zaplecze kuchenne i 
duża sala ogólna – informuje 
Eugeniusz Góraj, wiceprezy-
dent Skierniewic. – Ponadto 
planowana jest wymieniona 
posadzki, ogrzewania i całe-
go wyposażenia – od stołów, 
krzeseł, po szafy. Ponadto dy-
rektor CKiS zobowiązał się, że 
na ścianie frontowej wymalo-
wany zostanie mural identy-
�kujący pomieszczenie z sie-
dzibą klubu. Położyłem głowę 
pod topór – siedziba Ustronia 
będzie gotowa na gwiazdkę – 
zapowiada.

 jm

Przeprowadzka Ustronia. Klub jeszcze na walizkach

Piątkowa konferencja (16.07) odbyła 
się z udziałem delegatów wszystkich 
pięciu sektorów ogrodu, na które ten 
został podzielony w czasie pandemii.
– Z uwagi na wciąż obowiązujące 
ograniczenia dotyczące zgromadzeń 
nie mogłem zwołać kilkuset osób na 
zebranie, dlatego w marcu tego roku 
zarząd ROD „Konwalia” podjął uchwa-
łę i podzieliliśmy ogród na sektory z 
wyborem przedstawicieli na konferen-
cję – informuje Józef Manista.

„Konwalia” modernizuje się i oszczędza
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Kapela
Jerzego Jasiaka 
bezkonkurencyjna 
w regionie

Kapela Jerzego Jasiaka powstała w czerw-
cu 1999 roku. Występuje w 3-osobowuym składzie. Na 
akordeonie gra Jerzy Jasiak, na skrzypcach Magdalena 
Wiśniewska oraz na bębenku z trójkątem Jarosław Turski.
Kapela występuje w autentycznych strojach ludowych i wy-
konuje muzykę dawnego księstwa łowickiego, graną przez 
dawnych, ale i obecnych muzykantów łowickich. 

Czego więcej chcieć od baniek?

  

Festiwal baniek mydlanych zorganizowany 
(17.07) nad zalewem Zadębie miał być nieby-
wałą atrakcją, zdaniem recenzujących – wy-
szedł niewypał. Po imprezie, w godzinach po-
południowych w sieci zawrzało. 

Joana Młynarczyk

Szykujcie się na biesiadę!
Prezes „Nawy” zwraca uwagę na imprezy, których spółka jest organizatorem i podczas których atrakcje są 
darmowe. Najbliższym takim spotkaniem będzie biesiada nad zalewem (24.07).
– Będą występy zespołów muzycznych, m. in. z Lipiec Reymontowskich, góralska kapela, a atrakcją wieczoru będzie 
„Milano” z programem disco-polo. Wśród innych atrakcji: jazda na byku elektrycznym i wiele konkursów z nagrodami. 
Dla wszystkich biesiadników przygotowywany będzie także posiłek – gulasz na wielkiej patelni, przygotowywany przez 
kucharzy na oczach publiczności. Wszystkie atrakcje będą darmowe – zapowiada Tomasz Przybysz.

spełniła – podkreśla Tomasz 
Przybysz.

Takie oferty z propozycją wy-
najęcia terenu na imprezę, do 
„Nawy” nie spływają. Ta jest je-
dyna i była organizowana nad 
zalewem po raz drugi. Poprzed-
ni festiwal baniek mydlanych  
odbył się tu w 2019 roku.   

Więcej zdjęć na eglos.pl
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Firma z Sochaczewa zaoferowała wy-
konanie zlecenia za nieco ponad 496 ty-
sięcy złotych. 

– To bardzo dobra wiadomość, choć po-
czątkowo poprosiliśmy firmę o wyjaśnie-
nia, bo kwota wydawała się niska – mówi 
wójt Jerzy Stankiewicz. – Firma rozwiała 
naszą niepewność odpowiednio tłumacząc 
rażąco niską cenę, a tym samym przeko-
nała nas do wybrania właśnie tej oferty. 

Droga przebiegająca przez las, która 
prowadzi do miejscowości Krężce była 
także jedną z głównych bohaterek obiet-
nic wyborczych wójta Stankiewicza. Przez 
długi czas nie można było wiele zrobić, bo 

droga przebiega przez tereny leśne, które 
są własnością nadleśnictwa. 

– Obiecałem, że wybudujemy ją i słowa 
dotrzymam – mówi wójt. – W podpisanym 
porozumieniu podzieliliśmy się finanso-
waniem budowy z nadleśnictwem. My 
pokryjemy 51 procent kosztów, nadle-
śnictwo 49 procent.

W sumie wpłynęło sześć ofert. 
Najtańszą złożyła firm Drog-Bet 
z Sochaczewa – nieco ponad 
496 tys. złotych, najdroższą Mar-
budex ze Skierniewic 756 tys. 
złotych. 

Gmina przeznaczyła na ten cel  
500 tysięcy złotych. Przeznaczony do 
gruntowanej przebudowy odcinek ma 
niecały kilometr. W zakres inwestycji 
wchodzi poszerzenia konstrukcji jezd-
ni, wykonanie warstwy wyrównawczej z 
betonu asfaltowego, wykonanie warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowego, wyko-
nanie poboczy. Od momentu podpisania 
umowy wykonawca ma cztery miesiące 
na wykonanie robót. Jeśli więc wszystko 
pójdzie zgodnie z planem, to mieszkańcy 
Krężc będą mogli jeździć do swoich do-
mów o wiele krótszą drogą. 

    

W październiku W październiku 
do Krężc do Krężc 
pojadą pojadą 
nową drogąnową drogą

Podczas zebrań wiejskich 
skonsultowany został  
harmonogram, który bę-
dzie zrealizowany w tym 
roku. Zadania nie są małe, 
bo niektóre remonty zro-
biły się już pilne. 

Świetlica w Dąbrowicach 
ma już piękną salę bankieto-
wą i nie wypada, żeby łazienki 
były w złym stanie – przyznają 

urzędnicy. 
Gmina przeznaczy na re-

mont toalet i wymianę insta-
lacji 100 tysięcy złotych.

Drugą świetlicą przezna-
czoną do remontu w tym roku, 
będzie świetlica w Świętem. 
Tam wymiany wymaga podło-
ga, trzeba też zrobić przegląd 
techniczny wszystkich instala-
cji. Na ten cel przeznaczono 75 
tysięcy złotych.  bp    

W miniony weekend od-
były się wybory sołeckie w 
sołectwie Maków. Tu oby-
ło się bez niespodzianek.

Po wyborach sołeckich w 
Makowie, które odbyły się 17 
lipca, sołtysem wsi nadal zo-
stała Teresa Kopińska. 

Kolejne zebrania odbędzie się 
w Jacochowie (23 lipca w świetli-
cy wiejskiej przy OSP Jacochów 

o godzinie 16.45). Każde zebra-
nie odbywa się według jednako-
wego porządku obrad. Po otwar-
ciu zebrania i przyjęcia porząd-
ku zebrania następuje wybór 
przewodniczącego zebrania oraz 
komisji skrutacyjnej. Po czym 
można zgłaszać kandydatury 
na sołtysa. Po wyborach sołtysa 
odbędzie się zgłaszanie kandy-
datur do rady sołeckiej, które są 
poddawane głosowaniu.  bp

Gminne ujęcia wody są 
przygotowane na większą 
ilość odbiorców. Miejsco-
wości w gminie Maków 
wciąż się rozbudowują. 
Najwięcej nowych domów 
przybyło w Świętych La-
skach, trzeba więc rozbu-
dować wodociąg.

– Domów przybywa, więc 
musimy doprowadzić do nich 
wodę, to teraz jest podstawowy 
standard na wsi – mówi wójt 
Jerzy Stankiewicz. – W pierw-
szej kolejności nitkę wodocią-
gową będziemy przedłużać w 
Świętych Laskach. 

Gospodarka wodno-ścieko-
wa jest także modernizowana 
w Dąbrowicach, gdzie grun-

townie przebudowano stację 
uzdatniania wody, a także 
powstała mała oczyszczalnia 
ścieków przy szkole. Dzięki tej 
inwestycji kolejny kawałek 
gminy Maków będzie zaopa-
trywany w wysokiej jakości 
wodę. Wartość kosztorysowa 
wynosi 1,829 mln zł. Gmina 
pozyskała na ten cel blisko 64 
proc. dofinansowania. Część 
istniejących obiektów przy 
stacji uzdatniania wody zosta-
ła rozebrana, a w ich miejsce 
powstały nowoczesne techno-
logicznie oraz naziemny zbior-
nik na wodę o pojemności 150 
metrów sześciennych. Sieć 
wodociągowa w Dąbrowicach 
zostanie włączona do gminnej 
sieci.   bp

Przedszkolaki z gminy Maków wzięły udział w gminnym konkursie, którego 
celem było promowanie czytelnictwa oraz rozwijanie zainteresowań czytel-
niczych najmłodszych.

Wybory sołtysa w Makowie

W Świętych Laskach rozbudowa 
gminnego wodociągu

Szykują się remonty
w wiejskich świetlicach

Najtańsza oferta, którą złożyło sochaczewskie przedsiębiorstwo Drog-Bet, została 
przyjęta. Założony wcześniej kosztorys nie wymaga modyfikacji. Koszt inwestycji to 
pół miliona złotych.

Beata Pierzchała
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Dzieci wraz ze swoimi nauczycielka-
mi przygotowały fotografie zachęcają-
ce do czytania książek. Każda z nich 
była opatrzona hasłem promującym: 
„Książki radość i magię w sobie mają, 
dlatego życie dzieci wzbogacają”, „Czy-
tanie to odkrywanie”, „Raz, dwa, trzy 
czytaj Ty”, „Otwierając książkę, otwie-
rasz swój umysł”, „Czytanie książek 
wyobraźnię rozwija i lepszemu humo-
rowi sprzyja”.

Przedszkolaki doskonale wiedzą, że 
czytanie od najmłodszych lat jest bardzo 
ważne i przydatne, przynosi dużo korzy-
ści, a zarazem jest przyjemne. Zachęca-
my więc wszystkich do czytania książek i 
odwiedzin w makowskiej bibliotece.

 bp

Zaczytane 
przedszkolaki
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Pod koniec czerwca grupa 
inicjatorów złożyła w dele-
gaturze 55 kart, na których 
mieściły się 763 podpisy. Do 
przeprowadzenia referendum 
konieczne było zebranie 589 
prawidłowo zebranych pod-
pisów.

Komisarz wyborczy miał 
równy miesiąc, od momentu 
przyjęcia kart, na weryfi kacje 
zestawienia. I jak się okazało 
w wydanym postanowieniu, 
które ukazało się pod koniec 
ubiegłego tygodnia skiernie-
wicka delegatura przekazała 
informację, że 201 z nich zo-
stało złożonych niewłaściwie.

Całość dokumentacji zosta-
ła sprawdzona poprzez  wery-
fi kację w trzech systemach 
(Poparcie, Centralnym Reje-
strze Informacji Dodatkowych 

– CRID oraz bazie ewidencyj-
nej PESEL)

– Na kartach z podpisami 
występowały niestaranne i 
nieczytelne wpisane imiona 
lub nazwiska, ale także adre-
sy. Dopiero po zidentyfi kowa-
niu osoby po numerze PESEL 
możliwe było ustalenie, o jaką 
osobę konkretnie chodzi. Ta-
kie podpisy też uznawaliśmy 
za wadliwe – tłumaczy sędzia 
Leszek Steć, komisarz wybor-
czy w Skierniewicach.

Zaskoczenia treścią posta-
nowienia nie kryje Mariusz 
Niemiec, reprezentujący gru-
pę inicjatorów.

– Nie ma co ukrywać, że w 
pewien sposób jest to nasza 
porażka. Zaangażowaliśmy w 
całą tę akcję mnóstwo sił oraz 
poświęciliśmy swój czas. Wy-

łożyliśmy też własne pieniądze 
– komentuje pełnomocnik.

Uważam, że są też 
pozytywne sy-
gnały tej inicjaty-

wy. Przez ten czas widać 
większą motywację do 
działania u wójta.

Mariusz Niemiec

Formalnie grupa inicjująca 
referendum będzie miała moż-
liwość złożenia skargi do Wo-
jewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w Łodzi. Na podjęcie 
takiej decyzji ma 14 dni. Gru-
pa jeszcze się nie zdecydowa-
ła. Ale jak przyznaje Mariusz 
Niemiec, grupa z pewnością 
zwróci się do skierniewickiej 
delegatury, aby dokładnie 

sprawdzić listy, na których 
zostały popełnione błędy. 

Do decyzji komisarza od-
niósł się także Czesław Py-
tlewski, wójt gminy Skiernie-
wice.

– Dziękuję mieszkańcom, 
że nie wzięli udziału w tym 
teatrze hipokryzji. Mogę są-
dzić, że nie roztrwoniłem 
zaufania, którym obdarzyli 
mnie ponad dwa lata temu. 
Nie będę po raz kolejny tłu-
maczył się z wyssanych z 
palca zarzutów. To bez sen-
su. Najważniejsze, że nie 
wyrzucimy w błoto ok. 50-60 
tys. złotych z budżetu gminy 
na referendum oraz zmarno-
wanie wielu godzin pracy na-
szych pracowników na jego 
obsługę – stwierdza.  

   

– Nie mamy w tej kwestii 
nic do ukrycia, dlatego po 
otrzymaniu zawiadomie-
nia natychmiast odpisa-
łem na pismo do wojewo-
dy. Nadal podtrzymuje 
swoje stanowisko, że 
świadomie wstrzymałem 
się od głosu podczas gło-
sowania nad wotum za-
ufania dla wójta – tłuma-
czy Witold Baranowski, 
przewodniczący rady gmi-
ny Skierniewice.

Witold Baranowski, prze-
wodniczący rady gminy od-
powiedział wojewodzie na 
korespondencję w sprawie 
wszczęciem postępowania do-

tyczącego uchwały o nieudzie-
leniu wójtowi absolutorium. 

Samorządowiec w piśmie 
tłumaczy, że uzasadnienie do 
uchwały było lakoniczne i za-
wierało treść ustawy, na którą 
się powołano. 

– Uzasadnienie nie mogło 
zawierać innej treści, ponie-
waż na moment tworzenia 
projektu nie były jeszcze 
znane opinie poszczególnych 
radnych, którzy zabrali głos 
podczas sesji absolutoryjnej 
– oświadcza przewodniczący. 

Podczas wspomnianej sesji 
głos zabrało pięciu radnych. 
Każdy z nich zgłaszał swo-
je uwagi do raportu o stanie 
gminy. Debatowano między 

innymi nad aktualizacją planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego, postępami w sprawie ka-
nalizacji, a także inwestycjach 
związanych z infrastrukturą 
sportową. Zauważono m.in. 
brak wpisanego do raportu 
stowarzyszenia Prometeusz, 
które od roku działa na rzecz 
ochrony środowiska w gminie.

Przypomnijmy, że w głoso-
waniu za udzieleniem wotum 
zaufania zagłosowało trzech 
radnych, dwóch było przeciw. 
Pozostali wstrzymali się od 
głosu. Do otrzymania wotum 
zaufania wójt potrzebował 
większości bezwzględnej. W 
tym przypadku 8 głosów.

 bn

Piotr Wójcik został nowym 
dyrektorem w Szkole Pod-
stawowej w Miedniewi-
cach. Był jedynym kandy-
datem, który wystartował 
w konkursie do objęcia 
stanowiska.

Do tej pory Piotr Wójcik 
pełnił obowiązki dyrektora w 
Szkole Podstawowej w Mokrej 
Prawej. 

– Chciałbym uniknąć po-
równania obu placówek. Z 
pewnością praca w Miednie-
wicach będzie charakteryzo-
wać się innymi aspektami. 
Liczba uczniów jest zdecy-

dowanie większa, a także do 
dyspozycji jest liczniejsza 
kadra nauczycielska – prze-
konuje Piotr Wójcik. 

Nowy dyrektor zdaje sobie 
sprawę, jakie zadania i wy-
zwania czekają go w nowym 
miejscu pracy. Na razie chce 
się jednak szczegółowo za-
poznać ze wszystkim. Choć 
czasu coraz mniej. 

– Te wakacje będą trochę 
na wariackich papierach. 
Jednak uważam, że konkurs 
został ogłoszony w dobrym 
momencie i jest jeszcze czas 
na załatwienie wszelkich for-
malności – przyznaje nowy 

dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Miedniewicach.

Jednak okazuje się, że 
ten transfer to dodatkowy 
problem dla gminy Skier-
niewice. Co prawda udało 
się rozstrzygnąć konkurs 
w Miedniewicach, ale po-
wstał wakat w placówce w 
Mokrej Prawej. Z nieofi cjal-
nych informacji wynika, że 
na najbliższy rok pełniącą 
obowiązki zostanie jedna z 
obecnych nauczycielek. W 
te wakacje gmina musi roz-
strzygnąć także konkursy w 
Żelaznej, a także Mokrej Le-
wej. bn 

„Trzymaj formę! Bądź ak-
tywny!” – pod takim ha-
słem wystartowało sołec-
two Miedniewice w konkur-
sie „Sołectwo plus”. Pomysł 
przypadł do gustu komisji w 
urzędzie marszałkowskim i 
dzięki temu miejscowość 
otrzyma 10 tys. złotych.

Projekt zgłoszony przez 
sołectwo Miedniewice ma na 

celu propagowanie aktywno-
ści fi zycznej. Pomysłodawcy za 
otrzymane pieniądze zakupią 
sprzęt do aktywności fi zycznej, 
z którego będzie można korzy-
stać zarówno w sali gimna-
stycznej, a także na zewnątrz.
Ale aktywność fi zyczna to tyl-
ko jedna część projektu. Do 
udziału ma zostać zaangażo-
wanie także Stowarzyszenie 
Gospodyń Wiejskich, które 

miałoby na celu niesienie 
pomocy młodzieży w reali-
zacji edukacji zdrowotnej. W 
ramach tego miałyby się od-
być specjalnie dedykowane 
warsztaty na temat zdrowego 
żywienia.

Wniosek został sporzą-
dzony między innymi jeszcze 
przez Danutę Wójcik, byłą dy-
rektor Szkoły Podstawowej w 
Miedniewicach. bn

Ciszej nad tym referendum. 
Projekt spalił w przedbiegach

Komisarz wyborczy skierniewickiej delegatury KBW odrzucił wniosek grupy, która 
zainicjowała referendum w sprawie odwołania wójta gminy Skierniewice. Zabrakło 
28 prawidłowo złożonych podpisów.

Bartosz Nowakowski

• Brak własnoręcznego podpisu - 1 osoba;
• Brak lub wadliwie podane, nieczytelne lub podane w niepełnym 

brzmieniu nazwisko lub imię - 66 osób;
• Brak lub wadliwie, nieczytelny adres - 41 osób;

• Brak lub wadliwie podany numer PESEL - 39 osób;
• Brak lub wadliwie podana data poparcia - 5 osób;
• Brak prawa wybierania na terenie gminy Skierniewice - 48 osób;
• Udzielone wielokrotne na wykazie poparcie - 1 osoba;

WYKAZ NIEPRAWIDŁOWYCH DANYCH NA KARTACH:

Szkoła w Miedniewicach 
ma nowego dyrektora

Miedniewice stawiają na sprzęt 
sportowy i zdrowe żywienie

Rada tłumaczy się Rada tłumaczy się 
z uzasadnienia do uchwałyz uzasadnienia do uchwały
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Mamy szansę na sfi nansowanie modernizacji boiska w Żelaznej
Projekt, który zyskał akceptację minister-

stwa zakłada przebudowę boiska z nawierzch-
nią z trawy naturalnej o nowych wymiarach pola 
gry, wraz ze strefą ochronną wzdłuż boków. – W 
projekcie przewidzieliśmy odwodnienie mura-
wy, oraz nawodnienie nawierzchni. Cały obiekt 
będzie oświetlony. Do tego celu wykorzystane 
zostaną istniejące słupy. Dodatkowo natomiast 
przewidziano  zaprojektowanie i montaż dwóch 
wiat stadionowych dla zawodników – informuje 
wójt Czesław Pytlewski.

brych do zamieszkania. Już dziś kierunek osadni-
czy działa na naszą korzyść. Coraz więcej rodzin 
przeprowadza się na wieś – dodaje wójt Czesław 
Pytlewski.

Dotychczasowe nakłady pozwalały utrzymać te-
ren boiska w Żelaznej w stanie umożliwiającym co 
najwyżej rekreacyjne wykorzystywanie obiektu. 

Jak informuje urząd, gospodarzem obiektu bę-
dzie Gminny Ludowy Klub Sportowy RZD Żelazna, 
którego drużyna seniorska ma szansę być w klasie 
okręgowej ambasadorem naszej gminy.  

– Martwiło, że awansu do okręgówki w sezonie 
2019/2020 nie mogliśmy połączyć z podziękowa-
niem w postaci oddania obiektu sportowcom, dziś ta 
perspektywa jest bliżej niż kiedykolwiek wcześniej. 
Znów mamy szansę wyciągnąć naszą drużynę z A 
klasy – mówi wójt. – Z boiska w Żelaznej korzystają 
Trampkarze oraz lokalna społeczność, po konsulta-
cjach z mieszkańcami uznaliśmy, że należy przysto-
sować obiekt do współczesnych standardów. Powtó-
rzę –  na kolejną prowizorkę, gminy zwyczajnie nie 
stać. Co ważne, podtrzymuję deklarację, że obiekt 
będzie ogólnodostępny – dodaje Czesław Pytlewski. 

Boisko będzie służyło klubowi, ale także rekre-
acji dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańcom 
Żelaznej i okolicy. Prowadzone tam będą rozgrywki 
sportowe, piłkarskie oraz imprezy rekreacyjne. Koszt 
inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych.

Zgodnie z planowanym harmonogramem prace w 
Żelaznej mogłyby rozpocząć się już we wrześniu i 
zakończyć  jesienią 2022 roku. 

Na początek konieczne będzie ściągnięcie wierzc-
niej warstwy podłoża, w dalszej kolejności przygo-
towanie terenu – niwelacja działki, wykonanie dre-
nażu i nawodnienia boiska. Automatyczny system 
nawadniania boiska zaprojektowano  jako system 
24 zraszaczy znajdujących się na płycie. Dopiero 
wówczas położone zostaną warstwy poszczególnych 
nawierzchni. Montaż wyposażenia przewidziano w 
przyszłym roku (bramki, piłkochwyty, wiaty). 

To będzie naprawdę intensywny inwestycyjnie rok 
w gminie Skierniewice. Jesienią do użytku oddana 
zostanie jedna z najnowocześniejszych hal sporto-
wych w regionie w Sierakowicach Prawych . Całko-
wity koszt budowy i wyposażenia to ponad 8 milionów 
złotych, z czego ponad 58 proc. stanowi dofinan-
sowanie z funduszy Unii Europejskiej a 13 proc. to 
środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

– Z jednej strony, chcemy oddać społeczności 
lokalnej nowoczesny, funkcjonalny sportowy obiekt, 
z  drugiej – budynek został tak zaprojektowany, by w 
trakcie eksploatacji ograniczyć straty ciepła do mini-
mum, a co za tym idzie ograniczyć koszt użytkowania 
– mówi wójt Czesław Pytlewski. 

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił z ko-
lei 2 lipca nabór wniosków o dofinansowanie z Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych. 

– Możemy starać się o bezzwrotne dofinansowa-
nie nawet do 95 proc. wartości zadania, czyli refun-
dacji środków poniesionych na  inwestycje. Nabór 
wniosków w  pierwszej, pilotażowej edycji potrwa 
do  końca lipca. Na razie studzę emocję, ale wraz 
z pracownikami przygotowujemy naszą aplikację, 
zgodnie z obietnicą, że nie przepuścimy żadnej oka-
zji, by ściągnąć do gminy pieniądze – mówi wójt.

Jednym z opracowywanych projektów jest plan 
zorganizowania w Mokrej Lewej  gminnego centrum 
integracji. Inwestycja wymaga ogromnego wysiłku, 
przede wszystkim finansowego. Chodzi o budowę sa-
modzielnego obiektu, w którym siedzibę znalazłaby 
jednostka OSP oraz panie z KGW. Docelowo na po-
trzeby oświatowe zagospodarowany zostałby cały 
istniejący budynek, który OSP dzieli dziś ze szkołą. 

– Projekt jest nowatorski i spróbujemy przy tej 
okazji rozwiązać kilka gminnych problemów. Po 
pierwsze – zorganizować miejsce, gdzie mieszkań-
cy mogliby się spotykać, po wtóre – chcemy stwo-
rzyć również mieszkania kryzysowe. Przygotowujemy 
aplikację – wyjaśnia samorządowiec. 

– Otrzymaliśmy potwierdzenie z Ministerstwa Kul-
tury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, że wniosek 
złożony przez Gminę Skierniewice w ramach progra-
mu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infra-
struktury sportowej – Edycja 2021 został wytypowany 
do dalszej oceny. Departament Infrastruktury Sportu 
zaprosił nas do złożenia dokumentacji zadania, zatem 
w ślad za elektroniczną aplikacją ma pójść dokumen-
tacja, która była projektem czekającym na źródło fi-
nansowania – informuje wójt Czesław Pytlewski. – To 
tym ważniejsza informacja, że ostatecznie pozwala 
rozprawić się z twierdzeniem, że pomimo upływu 
dwóch lat od objęcia stanowiska Wójta (przeze mnie) 
temat boiska w Żelaznej nie został ruszony, ignoruję 
potrzeby mieszkańców. Przygotowanie dokumentacji, 
znalezienie źródła finansowania wymagało czasu – 
dodaje samorządowiec.

Kwestia modernizacji, a faktycznie, stworzenia 
obiektu sportowego w Żelaznej od zera to przedmiot 
dyskusji samorządowców kolejnej kadencji. W wyniku 
konsultacji społecznych dwa lata temu lokalna spo-
łeczność, przyszli użytkownicy obiektu zdecydowali – 
koniec z prowizorkami, pora myśleć perspektywicznie.

– Nie musiałem mieszkańców przekonywać, że 
biednego nie stać na fuszerki, nieco oporniej przy-
szło zdobyć poparcie dla kompleksowej moderniza-
cji  w radzie gminy. Sportowa Polska 2021 to dla nas 
kolejna okazja, by uczynić życie w miejscowościach 
wokół Skierniewic jeszcze bardziej wygodnym, 
w konsekwencji poprawić atrakcyjność terenów do-

O skuteczności zespołu, którym zarządza, 
wójt mówi: – Proszę zauważyć, ten zespół 
tylko w tym roku pozyskał dla gminy 
ponad 7 milionów złotych zewnętrznych 
funduszy. Prowadzimy inwestycje o 
rekordowo wysokiej skali – podkreśla wójt 
Czesław Pytlewski. 
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Pasję, a także sam pomysł 
zaszczepił w nim tata. Gdy Mi-
chał miał 15 lat wraz z bratem 
pomagał w zakładaniu pierw-
szej plantacji. Na jego własnej 
uprawie najstarsze krzewy 
mają już niemal 10 lat. 

Łatwo w branży nie jest. 
Przede wszystkim początku-
jący plantator musi zainwe-
stować w nawadnianie kropel-
kowe, a samo przedsięwzięcie 
nie należy do najtańszych. 
Koszty rosną, jeśli na planta-
cji nie ma studni głębinowej.

– Musimy pamiętać też, że 
borówka ze względu na bu-
dowę i strukturę bryły korze-
niowej nie poradzi sobie na 
stanowiskach zalewowych. 
Młodzi plantatorzy są nie-
cierpliwi, najczęściej zadawa-
nym pytaniem jest to kiedy 
zaczną zarabiać, czyli kiedy 
koszty się zwrócą.  Łatwo nie 
jest, zwłaszcza przez pierw-
sze cztery lata od posadzenia 
krzewów – tłumaczy Michał.

Jego plantacja to biznes ro-
dzinny. W tym roku owoc będą 
zbierali sponad dwuhektaro-
wego terenu. Ale już mają pla-
ny, aby w kolejnych sezonach 
powiększyć areał.

– W kolejnych latach chciał-
bym zwiększyć produkcję, jed-
nocześnie poszerzając asorty-
ment właśnie o różnego rodza-
ju przetwory. W domowym za-
ciszu powoli odkrywamy nowe 
możliwości, jakie oferuje ten 
owoc. Wierzę, że wzrośnie też 
zainteresowanie na naturalne 
soki, dżemy, konfi tury czy też 
nalewki – przyznaje Michał.

W ostatnich latach furo-
rę w Polsce zaczyna ro-
bić jagoda kamczacka. 
Jednak zdaniem planta-
torów potrzeba jeszcze 
trochę czasu, aby do 
owocu przekonać klien-
tów. Dwie dekady temu 
podobnie było z borów-
ką, gdzie też nie od razu 
podbiła serca. 

– Zainteresowanie zdrową 
żywnością i prowadzeniem 
aktywnego trybu życia stale 
rośnie. I dobrze. Mimo wszyst-
ko statystyki z ostatnich lat 
dowodzą, że w Polsce, mimo 
pozytywnego trendu, spoży-
cie owoców jest ciągle niskie 
– mówi plantator ze Strobowa.

Za to rośnie cena i co gorsza 
powstaje ogromna różnica po-
między ceną hurtową u planta-
tora a końcowym produktem, 
który klient może zakupić w 
sklepie bądź hipermarkecie.

– Koszty prowadzenia plan-
tacji z uwzględnieniem zabie-
gów, które są konieczne do wy-
konania, a także koszty zbioru 
wskazują na to, że cena owo-
ców na półkach sklepowych 
nie będzie malała. Proszę też 
pamiętać, że borówka w zde-
cydowanej większości przy-
padków zbierana jest ręcznie, 
ze względu na nierównomierne 
dojrzewanie owoców – mówi.

A w tej kwestii powstaje ko-

lejny problem, ponieważ rąk do 
pracy jak na lekarstwo. Koszty 
związane z wynagrodzeniem 
pracowników są coraz wyższe, a 
taka sytuacja także musi odbić 
się na fi nalnej cenie produktu. 
Na plantacji Michała do zbiera-
nia zaangażowanych jest śred-
nio 10 osób. To stały zespół, 
zbierający od kilku lat. W po-
przednich sezonach zatrudniali 
Ukraińców, ale dziś obcokra-
jowcy już nie są zainteresowani.

W tym roku sezon trwa od 
trzech tygodni. Na razie trud-
no stwierdzić jak zbiory będą 
przedstawiać się w tym sezonie.

– W tym roku pierwszy raz 
od dłuższego czasu zima przy-
pomniała o sobie, co uważam 
za plus. Gorszą wiadomością 
są natomiast coraz częstsze i 
coraz bardziej gwałtowne na-
wałnice i wichury, które sta-
nowią dodatkowe utrudnienie 
dla plantatorów. Zaburzona 
jest kwestia regularnego zbioru 
owoców – kończy Michał.   

Ciszej nad tym referendum. 
Projekt spalił w przedbiegach

Spełnia swoje 
borówkowe marzenie
O ciemnoniebieskim owocu mógłby opowiadać godzinami. Z dumą pokazuje uprawy w Stro-
bowie. – Od zawsze chciałem zbudować coś swojego, kompletnie od zera. Prowadzenie tego 
typu biznesu łączy się z wysokim ryzykiem i dużą odpowiedzialnością, ale też daje ogromną 
satysfakcję – mówi Michał młody plantator.

Bartosz Nowakowski

Na plantacji Michała dominuje odmiana bluecrop. To stara i 
sprawdzona odmiana, charakteryzująca się długą żywotno-
ścią i wysoką odpornością na choroby.
Plantator posiada również odmiany wczesno dojrzewające, 
takie jak: earliblue, spartan, duke. Najpóźniej dojrzewające 
odmiany jakie posiada to nelson oraz chandler. 
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Już od dłuższego czasu dy-
rektorzy w gminie Głuchów 
starali się podnieść temat do-
datku za funkcję dyrektora. 

– W środowisku nauczyciel-
skim bardzo często słyszałem, 
że jest on zwyczajnie za niski. 
Biorąc przede wszystkim pod 
uwagę, jakie obowiązki, a 
także jaką odpowiedzialność 
muszą ponosić zarządzający 
– mówi Michał Mikołajczyk, 
przewodniczący rady gminy 
Głuchów. 

Przewodniczący zwraca 
uwagę na jeszcze jedną kwe-
stię. Bardzo często zdarza się, 
że pensja nauczycieli to skła-
dowe z pracy w kilku szkołach 

i bywa tak, że jest ona wyższa 
niż zarobki dyrektora. 

– Przeanalizowałem zarobki 
nauczycieli w naszych gmin-
nych szkołach i były takie przy-
padki, gdzie na przykładowo 15 
nauczycieli, uczących w pla-
cówce dyrektor ze swoimi za-
robkami plasował się w środku 
stawki – przekonuje przewodni-
czący rady gminy Głuchów.

– Proszę też wziąć pod uwa-
gę, że dyrektor według zasad 
nie może brać nadgodzin – 
tłumaczy Mirosław Klemba, 
dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Głuchowie.

Z tego powodu w projek-
cie uchwały ustalono nowe 

zapisy, w których podniesio-
no wynagrodzenie dodatku 
dyrektorskiego o 10 procent. 
Uchwała przez radnych zosta-
ła przyjęta jednogłośnie.  

Regulamin, dotyczący wy-
nagrodzeń, niespełna dwa lata 
temu był zmieniany. Przez ten 
czas jednak nie wszystkie po-
stulaty zostały wprowadzone 
w życie. Wynagrodzenia były 
podnoszone symbolicznie, o 
1-2 procent. Dlatego oprócz 
wspomnianego podniesienia 
wynagrodzenia dla dyrekto-
rów podwyższono też fundusz 
na nagrody dla nauczycieli. 

– Pewne sprawy i tak wyni-
kają z karty nauczyciela. Nie-

mniej, chcieliśmy także docenić 
i wynagrodzić nauczycieli, któ-
rzy wyróżniają się. To ma być 
narzędzie, które pomoże także 
dyrektorom w szkołach – przy-
znaje Michał Mikołajczyk, prze-
wodniczący gminy Głuchów.

Na takie nagrody będą mo-
gli liczyć nauczyciele pracują-
cy wyłącznie w gminnych pla-
cówkach oświatowych (w tym 
także Gminne Przedszkole w 
Głuchowie).

W ostatnim roku szkolnym 
gmina wprowadziła także 
nowy system arkuszy, który 
pozwala na bieżąco analizo-
wać przepracowane godziny 
nauczycieli.    

Nowa atrakcja dla mło-
dzieży w te wakacje. Do 
dyspozycji jest już plażowe 
boisko, które zostało usy-
tuowane przy gminnym 
kompleksie sportowym.

– Mamy nadzieję, że bo-

isko będzie cieszyło się dużym 
uznaniem wśród mieszkań-
ców naszej gminy. Trwają wa-
kacje, więc w pierwszej kolej-
ności ukłon skierowany jest w 
stronę młodzieży. Nic jednak 
nie wyklucza, aby z obiekty 
mieli nie korzystać także do-

rośli – mówi Jan Słodki, wójt 
gminy Głuchów.

Do dyspozycji zostało od-
dane jedno boisko o pełnych 
wymiarach. Na razie gmina 
nie ma zamiaru budować ko-
lejnego tego typu obiektu. 

 bn

W sierpniu „Głuchowiacy” 
zaczną przygotowywać się 
do dużego projektu, który 
zostanie zaprezentowany 
11 listopada podczas Dnia 
Niepodległości. Zespół 
musi wykorzystać dofi-
nansowanie, które otrzy-
mał z wojewódzkiego bu-
dżetu obywatelskiego.

– Chcemy ruszyć bardzo 
mocno z naszym projektem od 
września. Mamy już zaryso-
wany ogólny plan, ale w sierp-
niu będziemy jeszcze dogry-
wać szczegóły – mówi Jacek 
Malczewski, kierownik Dzie-
cięco-Młodzieżowego Zespołu 
Ludowego „Głuchowiacy”.

Zespół w zeszłym roku 
otrzymał dofinansowanie z 
wojewódzkiego budżetu oby-
watelskiego na kwotę blisko 
40 tys. złotych.

Sam projekt nosi nazwę 
„Ocalić od zapomnienia czyli 
podtrzymanie tradycji ludo-
wych regionu głuchowskiego”. 
I właśnie z tego powodu Jacek 
Malczewski liczy na bardzo 
dobrą współpracę z Muzeum 
Archeologiczno-Etnograficz-
nym w Łodzi. 

– Wiele osób pyta mnie, czy 
nie mam obaw w perspekty-
wie kolejnej fali pandemii. Nie 
możemy myśleć takimi kate-
goriami, ponieważ w takim 
wypadku nic nie zrealizujemy 

– przekonuje koordynator z lu-
dowego zespołu.

Zakończenie całego projek-
tu planowane jest na 11 listo-
pada. W ten dzień tancerze za-
prezentowaliby swój repertuar 
szerszej publiczności.

Start dopiero we wrześniu, 
ale do tego czasu przewidzia-
ne są także wakacyjne zajęcia, 
które odbywają się w piątki 
sali OSP w Głuchowie.

– W jakimś stopniu chcemy 
nadgonić ten stracony czas. 
Oczywiście to nie są zajęcia w 
pełnym zakresie, ale jeśli jest 
możliwość to chcemy z niej 
skorzystać – dodaje Jacek 
Malczewski. 

 bn 

Pomimo długich przesto-
jów spowodowanych przez 
pandemię głuchowski klub 
seniora nie zapomina o 
swojej działalności. Miesz-
kańcy chcą się integrować i 
zgodnie z reżimem sani-
tarnym odbywają się spo-
tkania, na których podej-
mowane są różne zajęcia.

– W dużym uproszczeniu 
możemy powiedzieć, że powo-
li wszystko wraca do normy. 
Dla nas najważniejszy sygnał 
jest taki, że seniorzy chcą się 
spotykać – mówi na wstępie 
Małgorzata Świercz, pełniąca 
obowiązki kierownika gminne-
go ośrodka pomocy społecznej 
w Głuchowie.

Pierwsze spotkania senio-
rów rozpoczęły się na prze-
łomie maja i czerwca. I tak 
wszystkie zebrania do tej pory 
odbywały się w reżimie sa-
nitarnym. Grupy nie liczyły 
więcej niż 10 osób. Podczas 
zamrożenia gospodarki i ży-
cia społecznego przez ostat-
nią zimę pracownicy GOPS-
-u utrzymywali stały kontakt 
z seniorami całego obszaru 
gminy.

Przede wszystkim seniorzy 
chcą korzystać z odnowionego 
pomieszczenia, które zostało 
oddane w pod koniec 2019 
roku. Przez wybuch pandemii 
przez większość czasu w zasa-
dzie nie było używane. I nikt 
nie kryje ubolewania nad taką 

sytuacją. 
– Pomysłów jest bardzo 

dużo, ale nie sposób teraz 
cokolwiek planować. Nikt nie 
jest w stanie przewidzieć, co 
będzie się działo nadchodzącej 
jesieni – dodaje p.o kierownika 
gminnego ośrodka.

Aktualna kierowniczka 
również nie kryje, że pozna-
je dopiero każdą dziedzinę w 
gminnym ośrodku pomocy 
społecznej. 

– W tym momencie sytuacji 
nie ułatwia sezon urlopowy. 
Z pewnością przez całe lato 
będziemy chcieli podtrzymać 
spotkania, aby nadal odby-
wała się integracja naszych 
seniorów – kończy.

 bn

Zakończono prace związa-
ne z termomodernizacją 
strażnicy w Skoczykło-
dach. Druhowie cieszą się z 
wykonanych działań. Jed-
nak lista spraw do wyko-
nania przy budynku jest 
jeszcze długa.

Oprócz ocieplenia budynku 
i położenia struktury udało się 
także wymienić bramę garażo-
wą. Na kolejne sprawy brakuje 
jednak funduszy. Do dotych-
czasowych prac nie dokładano 
z funduszu sołeckiego, ponie-
waż ten został przeznaczony 
na plenerową siłownię.

– Nie wszystko można mieć 
od razu. Powoli będziemy sta-
rać się remontować dalej. I tak 
jesteśmy niezmiernie zadowo-
leni, że udało się w tym roku 

Podwyżki dla dyrektorów 
jeszcze w tym roku

Mirosław Klemba, dyrektor Szkoły Podstawowej w Głucho-
wie twierdzi, że podniesienie dodatku funkcyjnego było 
konieczną decyzją. – W mojej ocenie jest to dobry krok, który 
wcześniej czy później i tak musiał zostać podjęty – dodaje 
Mirosław Klemba. 

Rada gminy zdecydowała, że jeszcze tej jesieni dyrektorzy otrzymają 10 procent pod-
wyższony dodatek funkcyjny. Zostanie także podniesiona pula nagród dla nauczycieli.

Bartosz Nowakowski

Mają wielkie plany. 
Głuchowiacy znów na próbach

Zespół oczekuje na nowe komplety strojów. Ten proces przedłuża się ponieważ stroje są tkane ręcznie przez firmę z 
Opoczna. – Nie chcieliśmy kupować strojów, które produkowane są maszynowo, a do tego są dużo droższe. Nam przede 
wszystkim zależy na jakości – tłumaczy Jacek Malczewski.
Niewykluczone, że dziewięć kompletów damskich, a także dziewięć męskich będzie gotowych już we wrześniu.  

dokonać termomodernizację 
– przyznaje Rafał Kowalczyk, 
prezes Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Skoczykłodach.

Druh dodaje, że w najbliż-
szym czasie niewykluczone, że 
pojawi się konieczność wymia-
ny okien. 

– Jeśli chcemy, aby cały 
proces termomodernizacji 
miał sens to okna też będą 
koniecznością. Na razie to 
jednak melodia przyszłości 
– kończy prezes OSP Skoczy-
kłody.

 bn  

Nowe kolory na strażnicy w Skoczykłodach
Seniorzy chcą się integrować

Plażówka w centrum Głuchowa
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Uwielbia śpiewać, scena 
to jej żywioł. Żartuje, że folk-
lor ma w genach, po mamie, 
która także występowała na 
licznych konkursach folklory-
stycznych. 

– Lubię wracać do takiego 
zdjęcia w moich domowych ar-
chiwach, gdzie na pochód pierw-
szomajowy idziemy w swoich 
strojach ludowych. To były moje 
początki – przyznaje z uśmie-
chem, pokazując fotografię. 

Jak sama mówi, człon-
kostwo w zespole ludowym 
pozwoliło na liczne wyjazdy 
i prezentacje folkloru prosto 
z Lipiec Reymontowskich. Z 
przedstawieniem „Wesele Bo-
ryny” wraz z zespołem objeź-
dziła w zasadzie całą Europę.

– Raz się zdarzyło, że mu-
siałam zagrać Jagnę. Co cie-
kawe, prawie nikt nie lubi grać 
tej roli. Wszystko ze względu 
na charakter bohaterki, która 
przez większość czasu jest… 

smutna – tłumaczy Anna 
Czajka. 

Chwil do wspominania z 
całej kariery artystycznej było 
wiele. Miło też wspomina kon-
kurs „Gospodyni w UE”, któ-
ry miał miejsce jeszcze przed 
wejściem do Polski do Wspól-
noty. Sam konkurs składał się 
z wielu etapów.

– Osobiście byłam zainte-
resowana tą wiedzą, dlatego 
dobrze poszedł mi test. Do 
śmiesznej sytuacji doszło 
podczas prezentacji na sce-
nie. Wpadłam na pomysł, 
aby odpowiadać wierszami 
autorstwa Janiny Poraziń-
skiej. Nigdy nie zapomnę 
min zaskoczonych jurorów 
– opowiada artystka z Msza-
dli.

Zajęła drugie miejsce w 
Polsce i była to znów wielka 
promocja dla folkloru Lipiec 
Reymontowskich.

Artystyczne występy na sce-

nie to jedna z jej pasji. Trzeba 
mocno podkreślić, że Anna 
Czajka ukończyła liceum pla-
styczne w Łodzi.

Często łapię się na 
tym powiedzeniu, 
że maluję tylko dla 

siebie. To nie jest do 
końca prawda. Maluje się 
dla kogoś. Artysta po-
trzebuje przecież 
uznania. 

Anna Czajka,  
mieszkank a Mszadli

Tradycjonalistka urucho-
miła również warsztaty bi-
bułkarstwa, uczy tej niełatwej 
sztuki. 

Ze względu na pandemię, 
po dwóch latach wracają 
konkursy, a także przeglądy 
piosenki ludowej. W czerwcu 
tego roku zajęła trzecie miej-
sce podczas Konkursu Kapel 

i Śpiewaków Ludowych Re-
gionów Nadwiślańskich „Po-
wiślaki”.

– Nie była to dla mnie pro-
sta sprawa, ponieważ od za-
wsze śpiewałam z kapelą, a 
tutaj trzeba było wystąpić so-
lowo. Poza tym większa trud-
ność polegała na tym, że jest 
to śpiew, którego od dłuższego 
czasu już się nie praktykuje – 
tłumaczy Anna Czajka.

Przed jury trzeba było za-
śpiewać trzy pieśni ludowe, 
tak zwane „pierzarki”.

– Dawniej kobiety śpiewały 
sobie podczas wykonywania 
prania. Ja miałam tę trud-
ność, że nigdy nie słyszałam 
jak śpiewały kobiety. Ale wie-
działa o tym doskonale moja 
mama, która kolejny raz była 
mi niezmiernie pomocna – tłu-
maczy mieszkanka Mszadli.

Aktualnie Anna szykuje się 
do kolejnych konkursów.

   

Rolnicy do końca lipca mogą składać 
wnioski na usuwanie folii i innych 
odpadów pochodzących z działalno-
ści rolniczej. 

Dofinansowanie przyzna Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej.
Do 30 lipca rolnicy w urzędzie mogą 

zadeklarować ilości posiadanych odpa-
dów z folii rolniczych, siatki i sznurka do 
owijania balotów oraz opakowań po na-
wozach i typu Big Bag (bez opakowań po 
środkach ochrony roślin).

Jak przyznają urzędnicy dofinanso-
wanie w poprzednich latach cieszyło się 
dużym zainteresowaniem. To istotny ele-
ment, ponieważ wysokość dofinansowa-
nia będzie ściśle uwarunkowana od liczby 
złożonych wniosków. 

 bn 

Trwają prace na systemem 
kanalizacyjnym w gminie 
Lipce Reymontowskie. 
Aktualnie rury kładzione 
są w Mszadli, a także kolo-
nii Sabinów.

– Mogę potwierdzić, że 
wszystkie prace przebiegają 
zgodnie z planem. Nie mamy 
żadnych przesunięć i całość 
powinniśmy zakończyć do 
końca roku – przekonuje Ma-
rek Sałek, wójt gminy Lipce 
Reymontowskie. 

Inwestycję kanalizacyjną 
monitorują szczegółowo radni 
gminy Lipce Reymontowskie. 
Na ostatniej sesji absolutoryj-
nej radny Mirosław Pryk, tak-
że odpytywał wójta o status 
prac związany z tą inwestycją.

– W tej materii nic się nie 
zmienia. Pracujemy zgodnie 

z planem – dodaje wójt gminy 
Lipce Reymontowskie. 

W najbliższych dniach pra-
ce związane z kopaniem pod 
system kanalizacyjny prze-
niosą się w głąb miejscowości 
Mszadla, nieopodal stawu.

Trwa także poprawa na-
wierzchni asfaltowych w Lip-
cach Reymontowskich, w 
miejscach, gdzie odbywały się 
prace związane z budową sys-
temu kanalizacyjnego. Nowy 
asfalt pojawił się na ulicy Bo-
ryny. To newralgiczne miejsce, 
które jeszcze często uczęsz-
czane przez mieszkańców. 

– Tak jak zapowiadałem już 
wcześniej, wszystkie te miej-
sca, gdzie trwały prace zo-
staną przywrócone do stanu 
pierwotnego – kończy Marek 
Sałek.

 bn

Sochaczewska firma 
Drog-Bet zajmie się re-
montem nawierzchni dro-
gi w Wólce Krosnowskiej. 
Do przetargu zgłosiło się 
pięć firm. 

Zwycięski wykonawca 
przedstawił najniższą ofertę, 
która opiewała na kwotę 398 
tys. złotych. 

– Jestem bardzo zadowo-
lony z takiego przebiegu, po-
nieważ nie spodziewaliśmy się 
oferty poniżej 400 tys. złotych. 
Tyle zakładaliśmy dla tej in-
westycji – mówi Marek Sałek, 
wójt gminy Lipce Reymontow-
skie.

Pozostałe firmy swoje oferty 
przedstawiły już powyżej 400 
tys. złotych. Najdroższa wyno-
siła ponad 500 tys. złotych.  

Przypomnijmy że ponad 
200 tys. złotych dofinansowa-
nia gmina Lipce Reymontow-
skie otrzymała z urzędu mar-
szałkowskiego w Łodzi.

W najbliższych tygodniach 
rozpocznie się remont na-
wierzchni. Do wykonania jest 
odcinek o długości 1,2 kilo-
metra prowadzący od Rogowa 
do Wólki Krosnowskiej. W po-
przednim roku gmina Rogów 
po swojej stronie wykonała 
podobne prace.

 bn

Ochotnicza Straż Pożarna 
z Woli Drzewieckiej wraz z 
fundacją PFR otrzymała 
grant z programu „Waka-
cyjna Aktywacja”. Dzięki 
temu w okresie letnim 
przeprowadzi kilka im-
prez, których głównym 
zamierzeniem będzie na-
uka dla młodych miesz-
kańców pierwszej pomocy.

– Jak dowiedziałam się, że 
wpłynęło ponad 1 500 wnio-
sków to nie liczyłam, że aku-
rat nam się uda pozyskać te 

W Wólce Krosnowskiej 
będzie nowa nawierzchnia

Inwestycja kanalizacji 
przebiega zgodnie z planem

Będzie kasa za odpady rolnicze

Wakacje poza siecią w Woli Drzewieckiej
pieniądze. A jednak wszystko 
zakończyło się optymistycznie 
– przyznaje Anna Gidrewicz-
-Krawczyk, prezes Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Woli Drze-
wieckiej. 

Główny cel tej akcji to wy-
pełnienie wakacyjnego czasu 
dla młodych mieszkańców. 
Oderwanie ich od telewizora 
czy też komputera.

– Różnie układają się wa-
kacje dzieciom. Nie każde ma 
możliwość wyjazdu, a nawet 
jak wyjedzie to i tak pozostała 
część wakacji spędza przeważ-
nie w domu. Dlatego zależało 
nam na urozmaiceniu letniego 
okresu – dodaje prezes.

Stąd też pomysł na tytuł 
projektu „Wakacje offline w 
Woli Drzewieckiej”.

Podczas tegorocznych wa-
kacji zaplanowanych jest kilka 
spotkań. Duży nacisk zostanie 
położony na pierwszą pomoc. 
Ale nie zabraknie także warsz-
tatów kulinarnych, zawodów 
sportowych, a także biegów 
terenowych. Całość jest roz-
ciągnięta przez całe wakacje. 

Podsumowanie projektu 
przewidziane na ostatnią so-
botę sierpnia, na którym po-
jawią się dmuchańce, wata 
cukrowa, malowanie twarzy, 
animacje i iluzje dla najmłod-
szych.

– W projekcie przewidzia-

ne są też niespodzianki dla 
uczestników projektu, ale 
szczegółów nie będę zdradza-
ła bo to już nie będzie niespo-
dzianka – przyznaje Anna Gi-
derwicz-Krawczyk.

Cały projekt jest przepro-
wadzany we współpracy z Ko-

łem Gospodyń Wiejskich.
– Mam nadzieję, że to do-

piero początek naszej owocnej 
współpracy z kołem gospo-
dyń i jeszcze wiele wniosków 
razem napiszemy, a potem je 
zrealizujemy – kończy prezes 
OSP. bn

Nikt nie lubi roli Jagny
O lokalnej kulturze i folklorze Lipiec Reymontowskich wie dosłownie wszystko. 
– Chyba w całej naszej rodzinie jest pewien gen, który mocno ciągnie nas w stronę ar-
tystycznych pasji – przekonuje Anna Czajka, mieszkanka Mszadli. 

Bartosz Nowakowski

Artystka ma wielką nadzieje, że kolejne, młode pokolenia 
również mocno zaangażują się w krzewienie folkloru.
– Jestem niezwykle zadowolona, że w gminie powstało ogni-
sko muzyczne. Za naszych czasów nie było takich możliwości. 
Mam wielką nadzieję i bardzo chcę, żeby cała nasza lokalna 
kultura przetrwała – kończy Anna Czajka.
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Na koniec czerwca tego 
roku gmina odnotowała 97 
tysięcy złotych niedopłaty za 
wywóz śmieci. Z tego 56 tysię-
cy to dług z lat poprzednich. 
Największy dłużnik ma na 
swoim koncie 3 700 złotych 
zaległości.

– Niestety, często zdarza 
się tak, że komornik nie ma 
z czego ściągnąć długu, bo 
mieszkaniec nie wykazuje 
żadnych dochodów – tłuma-
czy Renata Jagura, skarbnik 
gminy. – Trudno jest taki dług 
odzyskać, ale niekiedy wystar-
czy tylko upomnienie i dłużnik 
reguluje niedopłatę.

W przypadku Bolimowa 
wybranie najefektywniejszego 
sposobu odbierania odpadów 

nie było łatwe. Problem polega 
na dużej ilości domów letni-
skowych, których właściciele 
nie mają podpisanych umów 
na odbiór śmieci, ale przecież 
je produkują. W minionych 
latach gmina wystawiała 
kontenery, gdzie letnicy mo-
gli wyrzucać swoje śmieci. Po 
zmianie przepisów taki system 
przestał mieć rację bytu. Na 
prośbę gminy operator zgodził 
się na podpisywanie indywi-
dualnych umów z właściciela-
mi letnisk. 

Teraz system wygląda bar-
dzo podobnie do wielu innych 
gmin. Mieszkańcy w więk-
szości wyrazili wolę utworze-
nia kompostowników i dzięki 
temu opłata za odpady jest 

nieco niższa. Choć nie wszy-
scy mieszkańcy uważają to za 
dobry pomysł, a wręcz twier-
dzą, że to rozwiązanie jest nie-
dobre i tylko prowizoryczne. 

Mieszkańcy gminy 
płacą za odbiór śmieci 
22,23 zł miesięcznie od 
osoby jeśli posiadają 
kompostownik oraz 
29,43 zł bez kompo-
stownika.

– Kompostowniki to tylko 
przykrywka – twierdzi miesz-
kanka gminy. – Moim zdanie 
nie jest to dobre rozwiązanie. 
Gmina powinna odbierać od 
mieszkańców odpady zielone 
i je zagospodarować. Co ja 

mam z nimi zrobić? Przecież 
do kompostownika trzeba od-
pady rozdrobnić.  

– Mamy regulamin Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych podjęty w 
drodze uchwały, który wyraź-
nie mówi, że odpady zielone 
mamy obowiązek odebrać 
tylko od tych mieszkańców, 
którzy płacą wyższą opłatę i 
nie zadeklarowali utworze-
nia kompostownika – tłuma-
czy wójt Stanisław Linart. 
– PSZOK odbierze te odpady 
pod warunkiem, że zostaną 
odpowiednio przygotowane, to 
znaczy rozdrobnione tak, żeby 
zmieściły się w pojemnikach. 
Celem tych działań jest zmini-
malizowanie opłat.       

Od stycznia przyszłego 
roku liczba miast w Polsce 
powiększy się do 964, 
wśród nich będzie Boli-
mów. Tak wynika z pro-
jektu rozporządzenia Rady 
Ministrów opublikowane-
go na stronach Rządowego 
Centrum Legislacji. 

W 2021 r. do ministra 
właściwego do spraw admi-
nistracji publicznej wpłynęło 
21 wniosków rad gmin, do-
tyczących ustalenia granic 
niektórych gmin i miast oraz 

nadania niektórym miejsco-
wościom statusu miasta oraz 
jeden wniosek rady powiatu, 
dotyczący ustalenia granic 
powiatów. W 2022 roku na 
mapie Polski ma pojawić się 
dziesięć nowych miast. Rząd 
rekomenduje nowe miasta: 
Pruszcz, Izbica, Lutomiersk, 
Bolimów, Cegłów, Nowe Mia-
sto, Jedlnia-Letnisko, Iwa-
niska, Kaczory i Olsztyn w 
powiecie częstochowskim. 
Dla wszystkich nowych miast 
rozporządzenie określi grani-
ce. Granice miasta w powie-

cie skierniewickim, w gminie 
Bolimów – miasta Bolimów 
obejmujące obszar obrębu 
ewidencyjnego Bolimów o po-
wierzchni 377,63ha.

Z uzasadnienia rozporzą-
dzenia wynika, że za przy-
znaniem praw miejskich Bo-
limowowi przemawia między 
innymi fakt, że miejscowość 
posiadała prawa miejskie w 
latach 1370-1870, a utra-
cenie ich wynikało z represji 
carskich po powstaniu stycz-
niowym.

– Według mnie to zadość-

Pieszy rajd leśnymi ścież-
kami Bolimowskiego Par-
ku Krajobrazowego na dy-
stansie około 13 km odbę-
dzie się 1 sierpnia. Trasa 
rajdu obejmie między in-
nymi Zespół Przyrodni-
czo-Krajobrazowy „Nie-
borów”, Rezerwat Polana 
Siwica, Cmentarz z lat 
1914-1918 we wsi Wólka 
Łasiecka. 

 Wszyscy chętni do spędze-
nia aktywnego popołudnia 
mogą się zapisać już w naj-
bliższy piątek, 23 lipca. 

Uczestnicy zostaną podzie-
lenie na dwie grupy. Pierwsza 
ruszy o godz. 11.30, pół go-
dziny później wyruszą kolejni 
uczestnicy. Start rajdu plano-
wany jest w Nieborowie, ale 
zbiórka odbędzie się na Rynku 
im. T. Kościuszki w Bolimo-
wie. Uczestnicy mają zapew-
niony dojazd do Nieborowa. Po 
przebyciu trasy rajdu wszyscy 
spotkają się w Bolimowie przy 
ul. Łowickiej 9. Tam około go-
dziny 16 planowany jest po-
częstunek przygotowany przez 
KGW w Bolimowie. O godzinie 
17 uczestnicy rajdu uczczą 
powstańców warszawskich. 

– Prosimy zabrać ze sobą 
wodę, dobry humor, kanap-
ki  oraz odpowiedni ubiór. Na 
trasie przewidziane są przy-
stanki na posiłek oraz zła-
panie oddechu – reklamuje 
rajd dyrektor GOK Karolina 
Przyżycka. – Nikogo nie pozo-
stawimy na trasie bez wspar-
cia.  Razem z nami będzie 
Ochotnicza Straż Pożarna w 
Bolimowie, która logistycznie 
nas zabezpieczy, a Patryk Ko-
łosowski zadba o medyczne 
wsparcie.

Na mecie Rajdu każdy 
uczestnik otrzyma pamiątko-
wy medal   „I Bolimowskiego 
Rajdu Puszczy”, wytworzony 
specjalnie na tę okoliczność 
przez Warsztat Garncarski 
Rodziny Konopczyńskich w 
Bolimowie.  bp

To było wydarzenie, które 
z pewnością zapadnie w 
pamięć wszystkich 
uczestników. Nocowanie 
w lesie zdarza się rzadko, 
to była wspaniała przygo-
da.      

W dniach 10-11 lipca 
Gminny Ośrodek Kultury w 
Bolimowie zorganizował Tato-
wisko. Projekt był skierowany 
do dzieci i ich tatusiów niebo-
jących się leśnych wyzwań. 22 
uczestników spotkało się z w 
środku Puszczy Bolimowskiej, 
aby poznać zasady leśnego su-
rvivalu. Jednocześnie celem 
wyprawy było wspólne obozo-
wanie i nauka podstawowych 
zasad bushcraftu i survivalu. 
Uczestnicy poznali między 
innymi techniki, narzędzia i 

rodzaje materiałów do rozpa-
lenia ogniska, sposoby uzy-
skania i uzdatniania wody, 
sposoby tworzenia schronień, 
podstawy nawigacji w lesie, 
dowiedzieli się także jak sku-
tecznie wezwać pomoc. Warsz-
taty przeprowadzili doświad-
czeni survivalowcy wraz z fir-
mą FlyHamak. 

– Był to niezwykły czas ra-
dości, nauki i pięknych wspól-
nych chwil – mówi Karolina 
Przyżycka, dyrektor GOK w 
Bolimowie. – Po realizacji 
pierwszej edycji Tatowiska 
jesteśmy pewni, że to dopiero 
początek. Z nową odsłoną po-
wrócimy za rok. 

Patronat na wydarzeniem 
objęli: Wójt Gminy Bolimów 
oraz Wspólnota Lasów Osady 
Bolimów. bp 

Dług za śmieci wynosi już 100 000 złotych
W tym roku gmina wysłała 139 upomnień i 30 komorniczych tytułów wykonawczych 
do śmieciowych dłużników. Najtwardsi dłużnicy nie płaca rachunków od 2013 roku, 
kiedy w życie wszedł nowy system gospodarki odpadami.

Beata Pierzchała

Proces zadłużania zaczął się w 2013 roku, wtedy gminy mu-
siały wprowadzić nowy system gospodarki odpadami. Gmina 
stała się nadzorcą i strażnikiem jednocześnie, i to ona odpo-
wiada za wybór operatora systemu. 
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Ruszają zapisy. 
To będzie pierwsza edycja 
Bolimowskiego Rajdu Puszczy

Z uwagi na trwającą przeprowadz-
kę GOK,  zapisy odbywać się będą 
głównie w dniach 23 i 30 lipca (pią-
tek) w godz. 15-18 w nowej siedzi-
bie przy ul. Rynek im. T. Kościuszki 
14 lub drogą elektroniczną pod ad-
resem gok@bolimow.pl Wpisowe 
10 zł od osoby, obowiązuje limit 
miejsc 100 osób.

Pierwsze TATOWISKO, ale na pewno nie ostatnie

Nowe miasto na mapie powiatu

uczynienie i swoisty testa-
ment obywateli dawnego Bo-
limowa, którzy utracili prawa 
miejskie nie ze swojej winy – 

mówi wójt Stanisław Linart. 
– Z pewnością podniesie to 
prestiż Bolimowa i da większe 
możliwości. 

Po ponad 150 latach Boli-
mów znów stanie się miastem 
ze wszystkimi jego przywileja-
mi i obowiązkami. bp  
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To był grudzień 2017 roku. 24-letni 
Adrian zaczynał dopiero swoją karierę 
kierowcy ciężarówki. Jechał w znaną tra-
sę, to miał być kilkutygodniowy wyjazd 
do Hiszpanii. W tak długie trasy wyjeż-
dża dwuosobowa obsadza. Adrian, jako 
nowicjusz, był drugim kierowcą, tyle że 
doświadczonego kolegę złapało przezię-
bienie. Źle się czuł, nagrzewali kabinę, 
by zniwelować skutki gorączki.

Na parkingu we Francji, podczas kil-
kugodzinnego postoju, temperatura w 
kabinie nie spadała. Adrian próbował 
położyć się spać. 

– Prawdopodobnie przez wysoką tem-
peraturę powstał skrzep w sercu. W dal-
szej kolejności syn dostał udaru mózgu. 
Dla mnie to była wiadomość, której jako 
matka nie potrafię wyrazić słowami. Za-
dawałam sobie pytania, dlaczego? Prze-
cież to młody chłopak, który nigdy nie 
chorował i nie miał żadnych problemów 
zdrowotnych – opowiada pani Agata. 

Dużym szczęściem była szybka re-
akcja doświadczonego kierowcy, który 
natychmiast zadzwonił po służby me-
dyczne. Francuscy lekarze uratowali 

Adrianowi życie. 
– Przykro to stwierdzać, ale francuska 

pomoc medyczna wykazała się większym 
profesjonalizmem niż pierwsze godziny, 
po tym jak syn wrócił do Polski – ocenia 
matka.

Pierwsze sygnały z francuskiego szpi-
tala wcale nie były optymistyczne. Mózg 
Adriana puchł, a to tylko zwiastowało ko-
nieczność otwarcia czaszki. Na szczęście 
udało się tego uniknąć, a skrzepy usu-
wano za pomocą metody prowadzonej 
przez specjalistyczne skanery.

Tuż przed świętami Bożego Narodze-
nia Adrian powrócił do Polski. Kolejna 
część leczenia czekała go w Łodzi. 

Cały czas wierzę, że on powróci 
do pełnej sprawności. Wiem, 
że musimy ciągle z nim pra-

cować. Dlatego staram się go nie 
wyręczać w najprostszych spra-
wach, jak choćby zapisanie się do 
lekarza.

Agata, mama Adriana

Nie ma już wolnych miejsc 
na drugą edycję warszta-
tów Lata w Teatrze, która 
rozpocznie się na początku 
sierpnia. Organizatorzy są 
pozytywnie zaskoczeni tak 
dużym zainteresowaniem.

Za warsztaty jest odpowie-
dzialna Fundacja Kontra/
Banda, która już nie może do-
czekać się startu zajęć.

Zapisy planowo miały potrwać 
do 11 lipca, ale zakończyły się 
dużo wcześniej. Im bliżej rozpo-
częcia warsztatów tym dłuższa 
powstaje lista rezerwowa. 

– Na wstępie musimy po-
dziękować za wielkie zain-
teresowanie i ogromną ser-
deczność. Taki scenariusz 

akurat nie mieścił nam się 
w głowie. Teraz zabieramy 
się za formalności i wy-
czekujemy w kalendarzu 
pierwszych dni sierpnia – 
przyznaje Paula Ródź, pre-
zes fundacji Kontra/Banda.

Tegoroczne artystyczne pół-
kolonie będą także bezpłatne 
i skierowane głównie do mło-
dych mieszkańców w wieku 
7-13 lat. Warsztaty odbędą się 
pod hasłem „W głowie się mie-
ści”, a głównym, omawianym 
motywem maja być emocje i 
uczucia podczas spotkań i 
budowania relacji.

Zajęcia odbędą się w głów-
nej mierze w salach szkoły 
podstawowej w Kowiesach.

 bn

Rolnicy, którzy ponieśli 
straty po ostatnich grado-
biciach mogą składać 
wnioski o odszkodowanie. 
Pierw będzie konieczne 
oszacowanie szkód, a do-
kumenty można składać 
do 28 lipca.

Do poprawnie wypełnio-
nego wniosku o szacowanie 
strat, należy dołączyć wydruk 
złożonego w Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa wniosku o przyznanie 
płatności bezpośrednich na 

rok 2021.
– Bardzo ważną kwestią jest 

dobre wypełnienie wniosku. 
Przede wszystkim w doku-
mencie należy zwrócić uwagę, 
aby suma powierzchni upraw 
w gospodarstwie była zgodna 
z powierzchnią zgłoszoną do 
dopłat bezpośrednich – mówi 
Jarosław Pepka, wójt gminy 
Kowiesy.

Nie jest znana data, kiedy 
wnioski zostaną zaakcepto-
wane i kiedy nastąpi wypłata 
odszkodowań.

 bn

Przebudowa drogi powia-
towej na odcinku Kwaso-
wiec w stronę Wilkowic do 
granicy z powiatem raw-
skim została zakończona. 
Pozostały drobne prace i 
namalowanie znaków po-
ziomych. 

– Cieszę się, że dobra współ-
praca ze starostwem przynio-
sła efekty w postaci tego odcin-
ka. W tej części gminy kwestię 
drogi mamy już poprawioną 
– mówi Włodzimierz Ciok, wójt 
gminy Nowy Kawęczyn. 

Przypomnijmy, że od Kwa-
sowca w stronę Nowego Dwo-

ru (do skrzyżowania z drogą 
wojewódzką 707) nawierzch-
nia została wyremontowana 
już wcześniej. 

Nowa nakładka została 
położona na odcinku trzech 
kilometrów. Do otwartego 
przetargu zgłosiło się 8 firm. 
Najniższą ofertę przedstawiło 
przedsiębiorstwo budowy dróg 
i mostów 

Eberdim, który wykonał 
prace za 1 840 000 złotych. 
W inwestycji partycypowała 
także gmina Nowy Kawęczyn.

Na wyremontowanym od-
cinku nie ma planów ścieżki 
rowerowej. bn

Droga za Kwasowcem 
już otwarta 

Gospodarstwa rolne mogą 
ubiegać się o odszkodowania

Lista na teatralne półkolonie

Droga jest już przejezdna. Pozostało pomalowanie pasów. Na 
odcinku nie będzie ścieżki rowerowej.

Usnął w nagrzanej 
kabinie auta, obudził się 
na intensywnej terapii 
w szpitalu we Francji
– Syn rysował często coś, co przypominało banana. Przez dłuższy czas zastanawiali-
śmy się, o co chodzi?  W końcu zrozumiałam, że to pokrętło od regulacji nawiewu w sa-
mochodzie – opowiada.

Bartosz Nowakowski

Szpital opuścił dopiero wiosną w marcu 
2018 roku. Wtedy zaczęła się rehabilitacja.

– Tego kompletnie nikt się nie spo-
dziewał. On musiał uczyć się dosłownie 
wszystkiego od początku – mówi Agata. 

Kolejne miesiące to ciężka praca i reha-
bilitacja. Adrian leczenie odbył w Nowym 
Dworze, był także na turnusie w Ciecho-
cinku. To jednak nie wszystkie wymienio-
ne miejsca. Co chwila odwiedzał nowych 
psychologów, psychiatrów, a także neuro-
logów. Uczył się najprostszych czynności 
jak mówienie, jedzenie czy też ubieranie.

– Jakby tego nieszczęścia było mało to 
jeszcze ze względu na zbyt krótki staż nie 
mógł otrzymać renty. Konieczne jest mini-
mum trzy lata pracy. Jemu do momentu 
wypadku nie udało się zebrać – wyjaśnia 
pani Agata. 

Problemy pojawiały się także podczas 
wypłacania odszkodowania. Formalnie 
bowiem, do zdarzenia doszło w czasie prze-
rwy, a nie podczas pracy.

Pomimo licznych sesji z lekarzami, stan 
psychiczny Adriana zaczynał się pogar-
szać. Coraz częściej zostawał w czterech 
ścianach swojego pokoju. Nie wychodził 
z niego. Znów przestawał mówić. Jedyną 
czynnością, którą akceptował było jedze-
nie. Pojawił się problem z otyłością. 

– Było coraz gorzej, a ja nadal szukałam 
dla niego rozwiązań. I wtedy dowiedziałam 
się o pomyśle zakładu aktywizacji zawodo-
wej dla niepełnosprawnych w Balcerowie, 
który był wtedy w fazie planu – opowiada 
Agata. 

Na początku marzeniem jego mamy była 
sama chęć wyjścia Adriana.

– Powiedziałam na wstępie, że musimy 
dać sobie miesiąc. Jeśli przez ten czas Ad-
rianowi nie spodoba się w naszym zakła-
dzie to będziemy myśleć o innych rozwiąza-
niach – mówi Marta Janus z Zakładu Akty-
wizacji Zawodowej dla niepełnosprawnych, 
który mieści się w Balcerowie.

Okazało się, że ten miesiąc okazał się 
owocnym czasem, a Adrianowi spodobało 
się w zakładzie. Za chwilkę minie rok od-
kąd pracuje w Balcerowie.

– Dla mnie przede wszystkim wielką ra-
dością było to, że znów zaczął wypowiadać 
słowa. Ale przede wszystkim odżył społecz-
nie i nie przesiadywał już tylko w swoich 
czterech ścianach. Wielkie podziękowania 
należą się także pani Marcie. To odpowied-
nia osoba z profesjonalnym podejściem. 
Świat niepełnosprawnych byłby o wiele 
łatwiejszy, gdyby takich osób było więcej 
– przekonuje mama Adriana.

Jednak przed mieszkańcem Trzcianny i 
tak jeszcze wciąż daleka droga i nieustan-
na praca. Adrian lubi pracować w kurni-
ku. Ostatnio zaangażował się także w pra-
ce przy tunelu ogrodowym. 

– Super, że mogłem poznać w Balcero-
wie tych ludzi i lubię tu wracać – kończy 
Adrian.      
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Jan Klimczyk ze Słupi uro-
dził się 13 lipca 1921 roku w 
Mszadli, całe życie pracował na 
roli. Po stu latach życia mówi, 
że łatwo nie było, ale po co pa-
miętać to co złe, lepiej przypo-
minać sobie dobre chwile.

Pan Jan ma troje dzieci, do-
czekał się ośmioro wnuków i 
jedenaścioro prawnuków. 

– Lecą do dziadka prawnuki 
– mówi syn Andrzej. – Jak tyl-
ko przyjeżdżają w odwiedziny 
to wszystkie koniecznie muszą 
dziadka uściskać. 

Pan Janek jeszcze do paź-
dziernika ubiegłego roku był 

Jan Klimczyk ze Słupi uro-
dził się 13 lipca 1921 roku w 
Mszadli, całe życie pracował na 
roli. Po stu latach życia mówi, 
że łatwo nie było, ale po co pa-
miętać to co złe, lepiej przypo-
minać sobie dobre chwile.

Pan Jan ma troje dzieci, do-

200 lat dla Pana Janka!
Nigdy nie palił papierosów, alkohol pił 
tylko w gościach, za to bardzo lubi słody-
cze, a ulubioną przekąską pana Janka są 
orzechy włoskie z własnego 
drzewa. Może właśnie dieta 
jest przepisem na długo-
wieczność?

Beata Pierzchała

całkiem sprawny i sam dbał o 
siebie, ale po wylewie nie może 
już chodzić, więc zamieszkał z 
synem i jego rodzina.

– Dbamy o dziadka tak, jak 
on kiedyś dbał o swoje dzieci 
– mówi wnuczka Marta. – Kie-
dyś był bardzo aktywny, więc 

pewnie trudno mu teraz ule-
żeć w łóżku.

W setne urodziny przyje-
chała cała rodzina, dom był 
pełen gości, do których dołą-
czył także wójt gminy Słupia. 
List gratulacyjny oraz drobny 
upominek stulatkowi przeka-

zał wójt gminy wraz z kierow-
nikiem Urzędu Stanu Cywil-
nego i przewodniczącym Rady 
Gminy Słupia. „Z wielką rado-
ścią świętujemy wraz z Panem 
jubileusz 100-lecia urodzin. 
W imieniu władz samorządo-
wych składam serdeczne gra-

tulację i wyrazy uznania dla 
przeżytych lat. Życzę jeszcze 
wielu lat życia upływającego w 
spokoju, dobrym zdrowiu i po-
myślności. Niech w tym czasie 
towarzyszą Panu nieustająco 
miłość najbliższych i ludzki 
szacunek” – napisał wójt w 

liście gratulacyjnym. 
Pan Janek, choć trochę 

podupadł na zdrowiu, nadal 
ma w sobie wiele radości i 
optymizmu, z chęcią spotyka 
się z rodziną i, jak sam mówi, 
wspomina tylko te dobre chwi-
le.     
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Szkoła w Godzianowie 
podsumowuje edukację 
ekologiczną, którą real-
ziowano w miniony roku 
szkolnym dzięki blisko 20 
tysiącom dotacji z woje-
wódzkiego funduszu 
ochrony środowiska.

Całkowity koszt zadania 
„Zrównoważone korzysta-
nie z zasobów naturalnych, 
ze szczególnym uwzględnie-
niem tematyki ochrony wód 
i gospodarki wodnej” wyniósł 
21 579 zł, z tego 18 579 zł z 
WFOŚiGW w Łodzi. W ra-
mach realizowanego projektu 
uczniowie uczestniczyli w róż-
nych przedsięwzięciach z za-
kresu edukacji ekologicznej. 
Uczniowie najmłodszych klas 
wybrali się do stacji uzdatnia-
nia wody w Godzianowie oraz 
nowo wybudowany zbiornika 
ekologicznej oczyszczalni ście-
ków. Starsi uczniowie zwiedzi-
li stację uzdatniania wody w 
Skierniewicach i oczyszczalnię 
ścieków w Mokrej Pranej. Na 
wycieczce poznali dokładnie 
proces oczyszczania ścieków 
i zobaczyli jak z brudnej i 

brzydko pachnącej wody po 
oczyszczaniu mechanicznym, 
biologicznym i fizycznym 
otrzymujemy wodę, która 
może zasilić naturalne zbior-
niki wodne. 

Uczniowie klas siódmych 
pojechali na wycieczkę do 
Tomaszowa Mazowieckiego i 
Spały. Zwiedzili Spalski Park 
Krajobrazowy i Sulejowski 
Park Krajobrazowy. Dzieci 
zwiedziły rezerwat przyrody 
„Niebieskie Źródła”. Dzieci po 
wycieczce uświadomiły sobie 
jak ważna jest woda do życia 
całego ekosystemu. Ucznio-
wie uczestniczyli również w 
trzydniowej wycieczce do Pole-
skiego Parku Krajobrazowego. 
Podczas wędrówki przez leśne 
ścieżki oraz bagna i torfowiska 
uczniowie zobaczyli owadożer-
ne rosiczki, kwitnące storczyki 
oraz żurawinę. Mieli również 
wyjątkową okazję zobaczyć 
żółwie błotne, które właśnie 
tam nadal jeszcze występują. 
Nierówną walkę z komarami 
wynagrodziły uczniom cie-
kawe opowieści przewodnika 
oraz ognisko z pieczonymi 
kiełbaskami. 

Na dwudniową wycieczkę 
do Ojcowskiego Parku Kra-
jobrazowego wybrała się kla-
sa ósma. Młodzież zwidziała 
najważniejsze formy ochrony 
przyrody doliny Prądnika, 
szlak Orlich Gniazd oraz Pu-
stynię Błędowską. 

Odbyły się wszystkie zapla-
nowane konkursy: konkurs 
plastyczny „Znaczek przypo-
minaczek”, konkurs wiedzy 
na temat oszczędnego gospo-
darowania wodą w domu i w 
pracy, konkurs fotografi czny 
„Woda cenniejsza niż złoto”, 
konkurs plastyczny „Na ratu-
nek Ziemi”, konkurs na pre-
zentację multimedialną „Mój 
dom –oszczędzam wodę”. Na 
podsumowanie projektów 
odbyło się przedstawienie 
projektów multimedialnych 
przygotowanych pod kierun-
kiem nauczycieli przedmio-
tów przyrodniczych –przygo-
towano 5 prezentacji pt. „Mój 
dom –jak oszczędzam wodę”. 
Każda prezentacja miała taki 
sam temat, ale każda była 
przygotowana inaczej i niosła 
inne przesłanie. Na koniec od-
był się quiz przyrodniczy Każ-

Tancerki ze Słupi uczest-
niczyły w warsztatach ta-
necznych. Akrobatycznym 
szaleństwom nie było 
końca. 

– Słup został złamany w 
marcu – informuje pani Ja-
nina. – Wtedy jeszcze ziemia 
była zamarznięta, a dziś pla-
nujemy już żniwa, a kable w 
polu nadal leżą. Nie wiemy 
co z tym mamy zrobić, bo jak 
przetniemy podczas prac po-
lowych, to nas ktoś oskarży o 
celowe zniszczenie. Zgłaszali-
śmy już dwa razy, ale nikt nie 
przyjechał.

Słup oraz kable telefonicz-
ne są własnością Telekomu-
nikacji Polskiej, która obecnie 
funkcjonuje jako Orange. Biu-
ro Orange w Skierniewicach 
pracuje cały czas zdalnie, 
skontaktowaliśmy się więc z 

operatorem drogą mailową. 
W poniedziałek (19.07) skon-
taktował się z naszą redakcją 
pracownik Orange.

– Przejrzałem zgłoszenia 
i nie ma w naszym systemie 
żadnych informacji o awarii 
w Byczkach – informuje pra-
cownik Orange. – Jeszcze dziś 
(19.07) pojadę w to miejsce 
i sprawdzę co się tam dzie-
je. Prawdopodobnie w środę 
(21.07) uda nam się tę awarię 
usunąć, bo w terenie będzie 
pracował specjalistyczny sa-
mochód pomocy technicznej.

Awaria ma zostać usunięta 
bez zbędnej zwłoki w ciągu kil-
ku dni. bp

Kompleksowa edukacja ekologiczna

UWAGA, NASZA INTERWENCJA

Złamany słup telefoniczny
i kable na polu

dy uczestnik otrzymał również 
małe zielone drzewko do wsa-
dzenia przy swoim domu. 

Uczniowie wyczuleni zostali 
na piękno otaczającej przyro-
dy i nauczyli się o nią dbać, a 
zwłaszcza o wodę, która jest 
naszym najcenniejszym skar-
bem. W projekcie uczestniczyli 
wszyscy uczniowie Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w 
Godzianowie tj. 200 uczniów 
oraz ich rodzice. W projekt 
zostali zaangażowani wszyscy 
nauczyciele, przygotowywali 
regulaminy konkurów, praco-
wali w jury, brali czynny udział 
w warsztatach, prowadzili zaję-
cia, opracowali innowację. Na-
wyki ekologiczne przenieśli do 
swoich domów. Uczniowie do-
strzegają, które elementy dzia-
łalności mieszkańców gminy 
szkodzą środowisku, potrafi ą 
wskazać środki zaradcze i me-
tody ograniczające szkodliwość. 
Zajęcia w Ogrodzie zmysłów 
nauczyły dzieci, że należy dbać 
o rośliny do one są płucami 
Ziemi. W kwietniu przy szkole 
zostały zamontowane 4 zbiorki 
zewnętrze i 2 zbiorki podziem-
ne do zbierania deszczówki. 
Uczniowie zobaczyli, że można 
zbierać wodę i powtórnie ją wy-
korzystywać.  bp

Mieszkańcy miejscowości Byczki w gminie Godzianów 
już od marca próbują poradzić sobie ze złamany przez 
ciężarówkę słupem telefonicznym. Do tej pory interwen-
cje nie przyniosły skutków.
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Akrobacja i taniec na warsztatach

Studio Tańca Fame Dan-
ce Koluszki i Kamila Mar-
czuk-Włodarska zaprosili 
tancerki z gminy Słupia na 
warsztaty, w których można 
było sprawdzić swoje umie-
jętności, ale przede wszyst-
kim nauczyć się nowych 
umiejętności i tanecznych 
układów. Młode tancerki z 
zapałem wzięły się do pracy 
i intensywne zajęcia z pew-
nością przyniosą efekty.  

Nauka tańca nie jest ła-
twa. Oprócz tajników tej 
trudnej sztuki, trzeba też 
pamiętać o dobrej kondy-
cji. Nie można wykonywać 
intensywnych ćwiczeń bez 
odpowiedniej rozgrzewki, 
bo można nabawić się kon-
tuzji. Trzeba także pamiętać 
o dobrym nawadnianiu, bo 
to podstawa, żeby ćwiczenia 
stały się przyjemnością, a 
nie męczarnią. bp     
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OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego, zmian miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, gminy Słupia oraz o przystąpieniu  do przeprowadze-

nia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko. 

          Na podstawie art. 8c, art. 17 pkt 1, art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz 
na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 46 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 3 października  2008 r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 
ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Słupia uchwał: 

1) Nr XXIV/139/2021 r. Rady Gminy Słupia z dnia 18 maja 2021 roku w spra-
wie zmiany uchwały Nr XXXIV/166/06 Rady Gminy Słupia z dnia 25 maja 
2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
- fragmenty wsi Bonarów, Gmina Słupia oraz uchwały Nr XXXIV/160/06 Rady 
Gminy Słupia z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego - fragmenty wsi Gzów, Gmina Słupia

2) Nr XXIV/140/2021 r. Rady Gminy Słupia z dnia 18 maja 2021 roku w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Słupia

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środo-
wisko projektu planu/ zmian planu, w ramach których zostaną sporządzone prognozy 
oddziaływania na środowisko.
Z dokumentacją  sprawy (w.w. uchwałami)  można zapoznać się w siedzibie Urzędu 
Gminy  w Słupi  pok. nr 5. Dokumentacja  sprawy (w.w. uchwał)  dostępne będą także  
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Słupia: www. bip.ugslupia.nv.pl
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian miejscowych 
planów i planu miejscowego w terminie do dnia 16 sierpnia 2021 r. Wniosek powinien 
zawierać imię i nazwisko, nazwę i adres zamieszkania albo siedziby, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski mogą być wnoszone w formie 
papierowej (na piśmie do Wójta Gminy Słupia, Słupia 136, 96-128 Słupia) lub elektro-
nicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty 
elektronicznej na adres e-mail: gmina@slupia.com.pl lub formularza zamieszczonego w 
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Słupia www. bip.ugslupia.nv.pl w zakład-
ce: Urząd Gminy Słupia → Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.
Jednocześnie zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 i art. 40 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 zm.) zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do dokumentacji sprawy  
w wyżej wymienionym terminie. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej do: Urzędu Gminy Słupia (sekretariat) lub pocztą na adres: Urząd 
Gminy w Słupi, Słupia 136, 96-128 Słupia,
- ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Słupi, pok. nr 5,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich  
   bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail:  gmina@slupia.com.pl 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Słupia.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrzone.
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą plani-
styczną sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dostępna 
jest na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Słupi oraz w Biuletynie Informacji Publicz-
nej Urzędu Gminy w Słupi (www. bip.ugslupia.nv.pl) w zakładce: Urząd Gminy w Słupi 
→ Ochrona Danych Osobowych

Wójt Gminy Słupia
/-/ Mirosław Matulski

OGŁOSZENIE

Po zakończeniu przebu-
dowy odcinka od zakrętu do 
świetlicy przyszedł czas, żeby 
pomyśleć o remoncie drugiego 
odcinka, który jest w jeszcze 
gorszym stanie. Jest ku temu 
okazja, bo Jeżów otrzymał 122 
tysiące złotych dofinansowa-
nia na ten cel. Remont drogi 

w Rewicy to jedyna inwestycja 
drogowa zapisana w obecnym 
kształcie budżetu gminnego. 
Samorządowcy założyli, że w 
optymistycznym wariancie 
droga zostanie w całości wy-
remontowana. Jednak trzeba 
było remont podzielić na eta-
py. 

Mimo uszkodzeń dachu 
nabożeństwa w jeżowskim 
kościele odbywają się nor-
malnie. Powiatowy In-
spektor Nadzoru Budow-
lanego z Brzezin wydał 
opinię, że nie ma zagroże-
nia dla bezpieczeństwa i 
dlatego do świątyni można 
wchodzić tak jak dotąd.

– Nasz kościół, jak i wszyst-
kie kościoły Archidiecezji 
Łódzkiej są ubezpieczone. Po 
zgłoszeniu czekamy na rze-
czoznawcę – informuje ks. 
Krzysztof Nalepa, proboszcz 
parafii w Jeżowie. – Musze 
święte odprawiane są według 
normalnego porządku, bo nie 
ma zagrożenia według opinii 
Powiatowego Inspektora Nad-
zoru Budowlanego. Remont 
nie potrwa krótko i pewno 

wcześnie się nie zacznie, gdyż 
są pewne stopnie do poko-
nania w urzędach, a przede 
wszystkim w Wojewódzkim 
Urzędzie Ochrony Zabytków 
w Łodzi. W minionym tygo-
dniu straty zostały zgłoszone 
do ubezpieczyciela i czekamy 
na wizytę specjalisty do ich 
oszacowania. 

Sprawa została zgłoszona 
do Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków w Łodzi z proś-
bą o wytyczne planu napraw-
czego. Zamówiono też wizytę 
specjalisty do oszacowania 
stanu więźby dachowej. Plan 
jest taki, że zanim rozpoczną 
się prace przy nowym dachu, 
po uzyskaniu stosownych 
zezwoleń, trzeba ten obecny 
tymczasowy stan zabezpie-
czenia zmienić na trwalszy w 
postaci desek i papy.  bp

W tym roku Dożynki Wo-
jewództwa Łódzkiego za-
planowane są na 22 sierp-
nia na terenie Szkoły 
Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Rogowie. 

Dożynki wojewódzkie mają 
być jednocześnie dożynkami 
powiatowymi i gminnymi, a 
także diecezjalnymi. Uroczy-
stości rozpoczną się polową 
mszą dziękczynną o godzinie 

12, która będzie celebrowana 
przez Arcybiskupa Metropoli-
tę Łódzkiego Grzegorza Rysia. 
Msza zostanie odprawiona z 
oprawą w  wykonaniu Zespołu 
„Mocni w Duchu” oraz orkie-
stry dętej OSP. O godz. 13.30 
na scenie odbędzie się cere-
moniał obrzędowy z udziałem 
Zespołu Ziemia Słupiecka. 

Po obrzędzie dzielenia się 
chlebem odbędzie się prezen-
tacja wieńców i rozstrzygnię-

cie konkursu „Najpiękniejszy 
Wieniec Dożynkowy Woje-
wództwa Łódzkiego”, nastąpi 
też rozstrzygnięcie konkursów 
„Sołtys na Plus”, „Bitwa Regio-
nów” oraz „Konkurs Orki”.

Około godz. 15 korowód do-
żynkowy przeprowadzi gości 
do sceny głównej, gdzie od-
będzie się część rozrywkowa 
dożynek. Na scenie wystąpią 
Zespół Pieśni i Tańca Blicho-
wiacy, Zespół Pieśni i Tańca 

Piliczanie, Zespół Pieśni i Tań-
ca Gorzkowice, Cover Band, 
Krzysztof Cugowski z Zespo-
łem Mistrzów oraz Zakopower.

 bp

Do 6 sierpnia gminny ośro-
dek kultury w Jeżowie za-
pewnia dzieciom spędzają-
cym wakacje w domach 
różnego rodzaju atrakcje.

W planach na najbliższy 
tydzień jest między innymi pi-
żama party. Piżamowa impre-
za odbędzie się w najbliższy 
piątek. Uczestnicy zameldują 
się w ośrodku o godz. 18, a 
po nocnych atrakcjach wrócą 

do swoich domów następnego 
dnia o godz. 9. Przewidzianych 
jest wiele atrakcji, między in-
nymi malowanie twarzy, pi-
żamowy pokaz mody, bajki 
na dobranoc i wiele innych. 

Oprócz przebojowego pi-
żama party w planach są 
także piesze wojaże, gry ze-
społowe, zajęcia plastyczne, 
zajęcia ruchowe oraz pod-
ręczne eksperymentarium.

 bp

Dożynki wojewódzkie odbędą się w Rogowie. 
Zagrają Cugowski i Zakopower

Wśród atrakcji towarzyszących war-
to wymienić Unijną Strefę Kulinarną 
– stoiska KGW oraz odrębne stoisko 
z grillem, strefę zabaw dla dzieci, 
wystawę maszyn rolniczych, ręko-
dzielników, twórców ludowych, itp. 

Kierowcy odetchną z ulgą 
Ten odcinek trudno nazwać drogą. Wygod-
niej byłoby jechać polem, bo droga w Rewicy 
jest tak dziurawa, że samochodem trzeba 
poruszać się slalomem. Najgorzej jest nocą, 
kiedy dziury są niewidoczne.

Beata Pierzchała

– W wariancie podstawo-
wym założyliśmy, że gmina 
będzie musiała zrealizować 
inwestycję z własnych środ-
ków budżetowych i wówczas 
wyremontowany zostanie od-
cinek drogi od miejscowości 
Lubiska przez Rewicę aż do 
świetlicy. To w sumie ponad 
kilometrowy odcinek, na który 
otrzymaliśmy 360 tys. złotych 
dofinansowania – mówi wójt 
Mariusz Guzicki. 

Uda się jednak zrobić dużo 
więcej niż zakładano dzięki 
kolejnemu dofinansowaniu. 
Tym razem to ponad 122 tys. 
złotych z urzędu marszałkow-
skiego z puli na drogi dojaz-
dowe do pól. Trzeba dobrze 

przemyśleć tę inwestycję i zre-
alizować jak najwięcej się da. 

– Zaczniemy od końca Rewi-
cy przy lesie, będziemy posuwać 
się w kierunku drogi powiatowej 
nr 2920E, tzw. tomaszowskiej – 
mówi Bartłomiej Lipski, sekre-
tarz gminy Jeżów. – W gminnym 
budżecie po stronie wydatków 
jest jeszcze pół miliona zło-
tych, które gmina otrzymała z 
funduszu covidowego, jeśli bę-
dzie trzeba to pieniądze można 
przeznaczyć na ten cel. Oczywi-
ście nie ma takiego obowiązku, 
bo pół miliona złotych nie jest 
przypisane do żadnej konkret-
nej inwestycji. Zastanawiamy 
się w jaki sposób zrealizować 
nasze zamierzenia.     
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Wakacyjne piżama party 
i inne rozrywki

Kościół jest ubezpieczony
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WIEŚCI Z MSZCZONOWA
MOTORYZACYJNE KLIMATY W MSZCZONOWIE

W niedzielę, 18 lipca, odbyła się w 
Mszczonowie pierwsza edycja Zlo-
tu Zabytkowych i Klasycznych Aut, 
zorganizowana przez Mszczonowski 
Ośrodek Kultury i JDM KLASYCZNIE. 
Do podziwiania motoryzacyjnych pe-
rełek oraz udziału w innych atrakcjach 
zlotowych zachęcali osobiście dyrek-
tor MOK-u Grażyna Pływaczewska 
oraz Jarosław Wacławek (JDM KLA-
SYCZNIE). 

Autem Zlotu wybrano Fiata 125p (w 
wersji MO) będącego własnością Damia-
na Kaczmarczyka. Nagrodę „za najpięk-
niejszą komorę silnika” przyznano Syrenie 
105L, będącej własnością Michała Ada-
musa. Wyróżnienia „za najgłośniejszy wy-
dech” otrzymały Ford Sierra Piotra Pyclika 
i Dodge Daytona Damiana Kardialika. Jury 
konkursowe przyznało też nagrodę „za 
najładniejszą felgę” Mercedesowi E420, 
należącemu do Mirosława Adamiaka. 

Jedną z wielu atrakcji Zlotu było Małe 
Objazdowe Muzeum państwa Marii i Mi-
rosława Osińskich z Żyrardowa. W eks-
pozycji prezentowanej na skrzyżowaniu 
ulic Narutowicza i Sienkiewicza zobaczyć 

można było wiele przedmiotów typowych 
dla okresu PRL-u. 

Specjalne konkurencje sprawnościowe 
na zabytkowym, podrasowanym rowerze 
oferowali zwiedzającym strażacy ochotni-
cy z OSP Wręcza. Prawdziwą ozdobą wy-
darzenia był zabytkowy strażacki Dodge 
oraz motopompa, którą obsługiwał osobi-
ście prezes wręckiej jednostki dh Krzysztof 
Bodecki. Dla najmłodszych mieszkańców 
w zacienionych miejscach parkowych 
przygotowano stoiska ze smakołykami 
oraz trampoliny i dmuchaną zjeżdżalnię.

Olbrzymim zainteresowaniem cieszy-
ły się też propozycje przygotowane przez 
Grupę Wsparcia dla walczącego o zdrowie 
Marcelka Redy. Działanie stoisk Grupy ko-
ordynowała wolontariuszka Kamila Jędry-
ka. O medialną promocję charytatywnych 
poczynań zadbała natomiast inna człon-
kini Grupy, Natalia Ogórek. Wolontariusz-
ki pracowały w punktach z loterią, małą 
gastronomią oraz malowaniem buziek i 
upiększaniem fryzur najmłodszych ele-
gantek Mszczonowa.

Oprawę muzyczną Zlotu oraz prowa-
dzenie zapewnił DJ Bartłomiej Simborow-
ski z � rmy Event Star.  MM 

Zakościelne błonia kuszą kwietną łąką
Każdy mieszkaniec miasta marzy 

czasem, by wyrwać się z niego i odpo-
cząć na wsi. W urokliwym otoczeniu 
przyrody, mając ciszę i spokój. Lato 
w pełni, więc marzenia takie stają się 
pewnie tym częstsze. Szczególnie w 
przypadku tych, którzy nie mają moż-
liwości wyjścia na podwórko czy do 
ogrodu.

Spokój i prawdziwie sielską atmosferę 
można jednak odnaleźć również w mie-
ście. Znajdujące się za mszczonowskim 
kościołem błonia kuszą kwietną łąką i le-
żakami, które idealnie nadają się do opa-
lania. Przyrodę można tam obserwować 
i z bliska, i z daleka,  za pomocą zamon-

towanych lunet widokowych. Ukwiecone, 
soczyście zielone błonia to idealne miej-
sce na letni wypoczynek na powietrzu. Z 
książką lub muzyką, w towarzystwie lub w 
samotności. Zachęcamy do odwiedzenia 
błoni – dajcie się oczarować sielską at-
mosferą tego miejsca!

Nowe nasadzenia roślinności na bło-
niach zrealizowano w ramach projek-
tu „Rozwój i zagospodarowanie zieleni 
miejskiej w Mszczonowie”. Inwestycja 
ta uzyskała do� nansowanie ze środków 
Unii Europejskiej w ramach działania 2.5 
oś priorytetowa II Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020.

db, GCI
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– W tej chwili jestem w trak-
cie rejestracji wozu na pojazd 
zabytkowy, w przyszłym tygo-
dniu założę na ifę żółte blachy 
– mówi z dumą.

Po co właścicielowi taki sa-
mochód?

– Faktycznie, to dość nie-
typowe auto, dość duże. 
Dlaczego kupiłem sobie taki 
samochód? Od 38 lat jestem 
strażakiem OSP Mszczonów. 
Jednostka dostała nową dra-
binę, grzechem by było, gdyby 
nasza ifa poszła w obce ręce 
– opowiada Narożny. Strażak 
i pasjonat starej motoryzacji 
deklaruje: – Nie mogłem do-
puścić, by nasz wóz wyjechał z 
miasteczka i tra� ł w obce ręce!

Wstawił więc olbrzyma, ku 

rozpaczy żony, na własne po-
dwórko.

Muszę przyznać, 
że pomysłu 
starczyło mi, 

by ją przytulić, jak wóz 
wykorzystać jeszcze nie 
mam, pewno przyjdzie 
z czasem.

Inspiracji nie brakuje. 
W ostatnich dniach zgłosił się 
do niego skierniewiczanin, 
który właśnie przygotowuje 
się do ślubu i szuka samo-
chodu, który zawiezie go i 
jego wybrankę przed ołtarz. 
Zawsze marzył, by być straża-
kiem. Właściciel nie odmówił 

pomocy.
A prezentowałby się na-

prawdę pięknie. Jest świet-
nie utrzymany, dopieszczony 
przez strażaków. Od maja, 
gdy pan Adam stał się jej wła-
ścicielem, nie trzeba było przy 
aucie nic robić. Przepis na do-
brą kondycję klasyka?

– Najważniejsze jest gara-
żowanie, żeby chmurka autka 
nie widziała, a wszystko bę-
dzie dobrze. 

Cóż, cudo motoryzacji ma 
też poważne – z punktu widze-
nia użytkownika mankamen-
ty, które ograniczają wykorzy-
stanie długiego „ramienia”. 
Przede wszystkim problema-
tycznym jest brak kosza ra-
towniczego, który nie mógł 

być zainstalowany ze względu 
na zbyt małą wytrzymałość 
drabiny – co z kolei wynikało 
z niewielkiej nośności pod-
wozia, co wykluczało montaż 

cięższych przęseł. Cóż, straża-
cy znajdują pozytywy – ifa była 
zdecydowanie nowocześniej-
sza i bezpieczniejsza niż dra-
biny z ZSRR, stąd enerdowski 

hit motoryzował strażaków w 
PRL.  W latach 1969-1990, z 
dostępnych informacji wyni-
ka, że do Polski przyjechało 
90 takich pojazdów. 

W połowie lipca urząd 
miejski po raz trzeci we-
zwał firmę Jeronimo Mar-
tins Polska do „podjęcia 
stosownych działań zmie-
rzających do uporządko-
wania terenu parkingu 
wokół dyskontu, jak i 
przylegających działek”. 

– Daliśmy � rmie czas do 
końca tygodnia, jeśli problem 
będzie się utrzymywał, podej-
miemy kolejne kroki – mówi w 
rozmowie z Głosem burmistrz 
Józef Grzegorz Kurek.

Na liście oczekiwań są rów-
nież te dotyczące ustawienia 
przy sklepie większej ilości 
pojemników o większej – niż 
obecnie – pojemności oraz 
zwiększenie częstotliwości ich 

opróżniania. Trudno bowiem 
uznać, że dwa kosze, które 
stoją na placu przed sklepem 
są wystarczające, by utrzy-
mać na tym terenie porządek. 
Wysypujące się z pojemników 
śmieci roznoszone są przez 
wiatr na sąsiednie posesje, 
zalegają w przydrożnym rowie. 
Właściciel dyskontu został 
jednocześnie poinformowany , 
ze zgodnie z lokalnym prawem 
(uchwała dot. utrzymania czy-
stości i porządku na terenie 
Gminy Mszczonów)właściciele 
nieruchomości zobowiązani sa 
do utrzymania pojemników, 
czy worków w należytym sta-
nie, także sanitarnym, mają 
również obowiązek zadbać o 
przestrzeń wokół pojemników. 

 anw

– Zleciliśmy opracowanie 
programu zazieleniania 
miasta, czyli unikamy sy-
tuacji, za które dziennika-
rze, może i słusznie, czoł-
gają samorządowców w 
całym kraju. Przyznam 
również, że zainspirowały 
nas do działania Skiernie-
wice, nie zazdrościmy ty-
tułu dyżurnego chłopca do 
bicia i bycia dowodem na 
to, jak samorządy bez-
myślnie betonują publicz-
ną przestrzeń – mówi Jó-
zef Grzegorz Kurek, bur-
mistrz Mszczonowa.

Wypowiedź burmistrza 
Kurka, z pozoru chełpliwa, 
w gruncie rzeczy jest litości-
wą recenzją nieporadności w 
przywracaniu naszym mia-
stom zielonego ładu. Wszak, 
gdy Skierniewice trafiły na 
tapet ogólnopolskich mediów 
a nagłówki krzyczały – zabe-
tonowane miasto bez wody, 
Mszczonów szykował przetarg 
na wyłonienie wykonawcy 

zadania, a gdy  Stolica Nauk 
Ogrodniczych łapała wodę, 
sąsiedzi podpisywali w Na-
rodowym Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej  umowę na do� nan-
sowanie projektu polegającego 
na rozwoju zieleni na terenie  
miasta. Projekt pod nazwą 
„Rozwój i zagospodarowanie 
zieleni miejskiej w Mszczo-
nowie” został do� nansowany 
ze środków Funduszu Spój-
ności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020. Do-
� nansowanie otrzymał dobrze 
skrojony projekt, którego ce-
lem była m.in. adaptacja do 
zmian klimatu, i… poprawy 
jakości środowiska miejskie-
go, lub prościej – komfortu 
życia ludzi. Formą do� nanso-
wania w tym przypadku jest 
dotacja do 85 proc.  kosztów 
kwali� kowanych.

Główny cel projektu sta-
nowi zahamowanie spadku 
powierzchni terenów zieleni w 
gminie. Na zazielenianie Msz-

czonowa zabezpieczono nieba-
gatelny budżet – niemal 3 mln 
zł, z czego ponad 2,3 mln zł 
wynosi kwota do� nansowania 
zadania. Powierzchnia terenu 
objętego projektem wynosi 
łącznie 7,12 ha, z czego 6,61 
ha to teren nowy (powierzch-
nia nowych terenów stanowić 
będzie 92,84 proc.). 

W ten sposób wzdłuż 
dróg posadzono szla-
chetne drzewa, krzewy, 
róże w ozdobnych sto-
jakach. Projekt zakłada 
również wyposażenie 
zieleńców w ławki, ko-
sze, leżaki, budki dla 
ptaków, lunetę widoko-
wą i trejaże. 

Mieszkańcy konsekwent-
nie obserwują, które drzewa 
się przyjęły, gdzie wypadły 
i trzeba uzupełnić. Radny 
Waldemar Suski alarmował, 
że na Wschodniej pojawił się 
problem z roślinami. Urzęd-
nicy potwierdzają – 21 drzew 

nie wykazuje oznak żywotno-
ści. Drzewa zostały posadzo-
ne wiosną, z bryłą korzeniową 
wykopaną z gruntu. Stan ro-
ślin był dobry, został zaakcep-
towany przez inspektor nad-
zorującą zadanie. Wykonawca 
natomiast na wykonane prace 
i posadzony materiał udziela 
gwarancji, w ramach której 
drzewa zostały już usunięte, a 
jesienią – zgodnie ze sztuką – 
nowe tra� ą do ziemi.

– W ramach gwarancji wy-
konawca usuwa martwe ro-
śliny, w ich miejsce pojawią 
się nowe – mówi burmistrz 
Kurek. – Nie jest problemem 
jednak jakość materiału, 
którym zazieleniamy miasto, 
a to, że rynek najwyraźniej 
nie był gotowy na takiego, jak 
my odbiorcę – żartuje samo-
rządowiec. Dodaje: – Termin 
zakończenia programu to ko-
niec roku, jestem przekonany, 
że gdyby nie problemy z dostę-
pem roślin plan zrealizowali-
byśmy już.

anw

Urzędnicy zweryfikują w 
terenie deklaracje obywa-
teli. Ruszyli, by – jak mó-
wią – zweryfikować stan 
faktycznego posiadania 
kompostownika i kompo-
stowania w nim bioodpa-
dów.

Inspekcja dotyczyć będzie 
wyłącznie właścicieli nieru-
chomości, którzy zadeklaro-
wali zamiar kompostowania 
bioodpadów oraz korzystają z 
ulgi. W trakcie kontroli wyko-
nana zostanie dokumentacja 
fotogra� czna  oraz sporządzo-
ny protokół. Właściciele nie-
ruchomości mają obowiązek 
umożliwić urzędnikowi wej-
ście na teren posesji. W prze-
ciwnym razie stracą prawo do 

zwolnienia z opłaty.
Właścicielowi nieruchomo-

ści, który korzysta ze zwolnie-
nia z tytułu kompostowania 
odpadów ulegających biode-
gradacji, takiego bądź to nie 
posiada, bądź nie kompostu-
je bioodpadów albo odmówi 
oględzin miejsca składowania 
odpadów wydana zostanie 
decyzja o utracie prawa do 
zwolnienia z części opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, od pierwsze-
go dnia miesiąca, w którym 
stwierdzono wystąpienie co 
najmniej jednej z tych prze-
słanek – instruuje ratusz. 
Ponowne prawo do zwolnienia 
będzie przysługiwało po upły-
wie pół roku od dnia uprawo-
mocnienia się decyzji.  anw

Kupił strażacką drabinę, szuka zastosowania
Adam Narożny od maja jest właścicielem oryginalnego pojazdu 
– strażackiej maszyny rodem z NRD – IFA WL50 z trzydziesto-
metrową drabiną. Wóz strażacki rocznik 1984 został wycofany z 
użytku. – Jest w pełni sprawny, gotowy do akcji – gdyby okazał 
się tylko potrzebny – zachwala miłośnik klasyka. 

Anna Wójcik-Brzezińska
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Ruszyła kontrola 
kompostowników

UWAGA, NASZA INTERWENCJA

Śmietnik wokół Biedronki. 
Właściciel ma sprawdzić 
„niezgodne ze standardami” 
utrzymanie terenu

„Nie zazdrościmy Skierniewicom tytułu 
dyżurnego chłopca do bicia”

Statek na morzu z gumowej wykładziny?   
Ponad rok dłużej, w stosunku do pierwotnych planów, trwała rewaloryzacja parku miejskiego. Mszczonowianie tłumnie odwiedzają park i niecierpliwie spoglądają za 
ogrodzenie, gdzie trwają prace związane z trzecim etapem inwestycji – budowa bajecznego parku, hopkami, siłowniami, sprzętem � tness i fontanną dyszową. Największe 
zainteresowanie budzi potężny statek – zjeżdżalnia. Zainteresowani z niepokoją patrzą na „gumową” nawierzchnię, którą wyłożony zostanie plac zabaw.
– Podobną wykładzinę zastosowaną przy przedszkolu, w upalne dni nie da się tam przebywać – tworzywo zwyczajnie śmierdzi, nagrzewa się i klei do butów – mówi msz-
czonowianka. – Obecnie na rynku nie ma lepszego tworzywa. Wykładzina , którą położymy jest bezpieczna dla dzieci, ma atest – mówi burmistrz Józef Grzegorz Kurek. 
– Jestem przekonany, że przy temperaturze ponad 30 stopni, gdy nawierzchnia pracuje i tak mamy nie będą korzystać z placu zabaw – dodaje. 
Statek oddany zostanie do dyspozycji najmłodszych już we wrześniu, choć planowany termin zakończenia inwestycji to wiosna przyszłego roku. 
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WIEŚCI Z PUSZCZY MARIAŃSKIEJ
REKLAMA

PUSZCZA MARIAŃSKA

Projekt #KlLIMAseniore – aktywizacja 
seniorów na rzecz klimatu w naszej gminie.

Zmiany klimatu wpły-
wają na jakość i warunki 
życia, co niesie ze sobą za-
grożenie dla funkcjonowa-
nia, zdrowia oraz bezpie-
czeństwa mieszkańców. W 
grupie szczególnie narażo-
nych na negatywne skutki 
ekstremalnych zjawisk 
klimatycznych, m.in. ze 
względu na wzrost ryzyka 
nasilenia się chorób układu 
krążenia, czy układu odde-
chowego, są osoby starsze.

 Zachodzące zmiany de-
mograficzne (starzenie się 
społeczeństwa) sprawiają, 
że to właśnie seniorzy będą 
w najbliższych latach szcze-
gólnie ważną grupą wiekową 
pod względem ekonomicz-
nym i społecznym.

Według danych GUS oso-
by w wieku 60+ stanowią 
obecnie w Polsce 25% spo-
łeczeństwa (ponad 9,5 mln). 
Przewiduje się, że do 2050 r. 
udział ten wzrośnie do 40%. 
To jest właśnie dobry czas dla 
srebrnej gospodarki, która 
poprzez współpracę oraz in-
nowacyjność może zmieniać 

otoczenie zamieszkania se-
niora.

Niezbędnym okazuje się 
przystosowanie przestrze-
ni publicznej dla seniorów, 
która powinna być przede 
wszystkim bezpieczna, ale w 
równym stopniu cicha, zacie-
niona oraz zielona. Seniorzy 
stanowią niewykorzystany 
potencjał wiedzy i doświad-
czenia w gospodarowaniu 
zielenią, będąc jednocze-
śnie głównym bene�cjentem 
usług ekosystemów, jako 
bywalcy parków, skwerów, 
ogródków działkowych i sami 
chętnie angażują się w spra-
wy zieleni. Zieleń poprawia 
warunki aerosanitarne, ob-
niża temperaturę, in�ltruje 
wody opadowe, pochłania 
zanieczyszczenia powietrza, 
wpływa korzystnie na estety-
kę danego miejsca ale także 
na zdrowie �zyczne i psy-
chiczne.

Nie tylko odpowiednie go-
spodarowanie zielenią jest 
warunkiem do wprowadzenia 
polityki przyjaznej seniorom, 
to także zapewnienie osobom 
starszym godnych i przysto-

sowanych do wieku warun-
ków mieszkaniowych. Wraz z 
wiekiem zmienia się miejsce 
oraz środowisko życia, dlatego 
tak ważne jest wprowadzenie 
rozwiązań umożliwiających 
samorealizację seniora. Sa-
morealizację rozumianą jako 
utrzymanie samodzielności 
seniora, wykorzystanie wie-
dzy i doświadczenia, tworzą-
cą jego dobrostan, a także 
wzmacniającą jego stan umy-
słu i realizację oczekiwań oraz 
mobilność.

Polityka senioralna musi 
opierać się o zasadę współ-
działania tych którzy chcą, 
umieją, inicjują i inspirują 

nowych, ważnych i niezbęd-
nych   rozwiązań i tych, którzy 
są bene�cjentami tej polityki, 
a jednocześnie uczestniczą 
aktywnie w rozwijaniu umie-
jętności, inicjowaniu i inspi-
rowaniu powstawania tych 
rozwiązań.

W związku z powyższym 
nasza Gmina Puszcza Ma-
riańska postanowiła przystą-
pić do projektu #KLIMAse-
niore – aktywizacja seniorów 
na rzecz klimatu, którego 
celem jest zwrócenie uwagi 
na konsekwencje ekstremal-
nych zmian klimatycznych i 
aktywizowanie seniorów do 
działań zapewniających im 

bezpieczeństwo i poprawienie 
jakości życia. Główną formą 
Projektu będą organizowane 
narady obywatelskie, które 
mają za zadanie stymulowa-
nie integracji wewnątrz- i mię-
dzypokoleniowej. Tym samym 
wypracowane przy współpracy 
z naszą lokalną społecznością 
rekomendacje zawarte w Lo-
kalnej Agendzie Aktywności 
Seniorów na rzecz klimatu, 
będą mogły być wpisane do 
polityki senioralnej Gminy.

Towarzyszące Programowi 
warsztaty z zakresu planowa-
nia i utrzymania zieleni oraz 
zielone inicjatywy będą inte-
grować naszych mieszkańców 

Gminy, a zwłaszcza senio-
rów, angażując w działania 
na rzecz ochrony klimatu i 
adaptacji do jego zmian.

W najbliższym czasie bę-
dziemy informować o szcze-
gółach działań w projekcie, 
datach poszczególnych 
spotkań i ich tematyce. Za-
chęcamy do śledzenia infor-
macji. 

Konrad Wielądek 
– Instytut na rzecz 

Ekorozwoju 

Stowarzyszenie Seniorów Promyk z Bartnik.

Zapraszamy mieszkańców 
Gminy Puszcza Mariańska do 
wypełnienia anonimowej an-
kiety, która jest częścią projek-
tu #klimaSENIORE – aktywiza-
cja seniorów na rzecz klimatu 
realizowanego z dotacji progra-
mu Aktywni Obywatele – Fun-
dusz Krajowy, �nansowanego 
z Funduszy EOG.

Ankietę znajdziesz 
skanując kod

Maria Kowalska, pseudonim Myszka, miała 19 lat, gdy wybuchło 
Powstanie Warszawskie. We wrześniu 1943 r. oficjalnie wstąpiła 
do konspiracji, by potem zaangażować się jako sanitariuszka w 
pomoc rannym powstańcom. Po kapitulacji stolicy wraz z 40 in-
nymi kobietami trafiła do obozu koncentracyjnego Stutthof. 

Redakcja

5 tys. złotych kosztować 
będzie wylanie nowych 
posadzek w garażu straż-
nicy w Michałowie. 

Gmina pozyskała fundu-
sze na inwestycje w jednost-
kach strażackich. Łącznie 19 

tys. złotych pozwoli doposa-
żyć ochotników w gminnych 
jednostkach. Na tym terenie 
funkcjonuje sześć straży: w 
Michałowie, Puszczy Mariań-
skiej, Bartnikach, Waleria-
nach, Kamionie i Grabinie 
Radziwiłłowskiej. anw

Takiego poparcia Michało-
wi Staniakowi, wójtowi 
gminy Puszcza Mariańska 
mogą pozazdrościć inni 
samorządowcy. Niemal 
niezauważalnie  z samo-
rządowego tapetu zeszły 
uchwały o udzieleniu wój-
towi skwitowania za mi-
niony rok pracy (absoluto-
rium i wotum). Głosów 
przeciwnych brak, wstrzy-
mujących się również w 
protokole nie odnotowano.

– Od dwudziestu lat jestem 
wójtem, ale w samorządzie 

pracuję 7 lat dłużej. Od roku 
jestem emerytem, ale pogłoski 
o moim odejściu w tym roku 
są przedwczesne. Zresztą, 
tytułem komentarza powiem 
tyle – rok pandemii wiele 
zmienił w naszym myśleniu i 
planach – mówi w rozmowie z 
"Głosem" Michał Staniak.

Komentując  udzielone mu 
jednogłośnie wotum zaufania 
i absolutorium mówi: – Pew-
na satysfakcja jest, zwłaszcza, 
że covid nie oszczędzał także 
naszej administracji. Byliśmy 
dużo mniej dostępni, niemal 
połowa moich pracowników 

przeszła zakażenie. Praca była 
bardzo trudna.

Rok 2021 nie zmieni tempa, 
gmina nie planuje inwestycji 
kubaturowych, poważniejsza 
kwota inwestycyjna to niewie-
le 400 tysięcy złotych (łącznie) 
na naprawę nawierzchni dróg 
gminnych (nowe nakładki). 

Zapowiedzi rządu, zarówno 
te dotyczące Nowego Ładu, jak 
i odebranie samorządom ob-
sługi świadczeń 500 plus wójt 
Staniak przyjmuje bez emocji. 

– Przeniesienie realizacji pro-
gramu tylko do ZUS, a także 
pełna i wyłączna elektroniza-

Na pomoc. Potrzebna krew
Grzegorz Budynek, czło-
nek Stowarzyszenia Ro-
dzin „Familia” z Kamiona 
jest przed poważną opera-
cją i potrzebuje krwi. 

Stowarzyszenie zwraca się z 
prośbą o pomoc. W centrach 
krwiodawstwa i krwiolecznic-
twa brakuje krwi. W związku 
z okresem wakacyjnym do 
punktów zgłasza się znacz-
nie mniej dawców, a potrzeby 
rosną. Bez zapasu krwi szpi-
tal, jak inne ośrodki w kraju, 
zmuszony jest odwoływać pla-
nowane zabiegi, stąd społecz-
nicy z Kamiona ruszyli na po-

moc koledze. Apelują – podziel 
się tym, co uratuje Grześka.

Oddając krew dawca powi-
nien wskazać cel. W oświad-
czeniu poprosić o poczynienie 
notatki donacyjnej: „dla Grze-
gorza Budynka, Wojewódzki 
Szpital Zespolony w Skiernie-
wicach, oddział ortopedyczno-
-urazowy”.  anw

Punkt Pobrań RCKiK w Skiernie-
wicach mieści się przy ulicy Dwor-
cowej. Telefon: 665 084 100. Go-
dziny pracy punktu – od wtorku do 
czwartku – 7.30-15.05. Rejestracja: 
8.00 -11.30.

Podczas zabrania zarząd 
otrzymał absolutorium, 
wybrano także nowe wła-
dze OSP Bartniki.

Prezesem został pełniący tę 
funkcję od lat Krzysztof Sob-
czyk, wice prezesami Tomasz 
Błoński i Daniel Badowski, na-
czelnikiem Marek Rogoziński, 
zastępcami naczelnika Krzysz-
tof Baran i Łukasz Koziarski, 
skarbnikiem Andrzej Gołę-

biewski, sekretarzem Aleksan-
dra Krysińska, gospodarzem 
Jerzy Markowski, zastępcą go-
spodarza Emilia Markowska.  
Z pracy w zarządzie zrezygnowa-
ła druhna Aleksandra Kostrze-
wa. Za aktywność strażacką, 
niesienie pomocy ludziom po-
dziękował ochotnikom Tomasz 
Cybul Komendant Powiatowy 
PPSP w Żyrardowie. Jednostka 
obchodzi jubileusz 90-lecia po-
wstania jednostki.  anw

Strażacy z Bartnik po walnym 

Remont w strażnicy 
i sprzęt dla ochotników

Mówi: Po 27 latach w samorządzie 
nie składam broni. Wójt zostaje w urzędzie

cja procesu składania wniosku 
może, o ile, być problemem dla 
i osób, które mają trudności z 
komunikacją cyfrową i liczy na 
możliwość załatwienia wszyst-
kich świadczeń w naszym 
urzędzie. Jeśli chodzi o budżet 
Puszczy Mariańskiej, pieniądze 
te księgowo wzmacniały budże-
ty gmin silnie zadłużających 
się, pozwalały nijako podwyż-
szyć wypłacalność. Odebranie 
obsługi świadczeń obniży zdol-
ność do zadłużania i do reali-
zacji nowych inwestycji – przy-
znaje Michał Staniak, zwra-
cając jednocześnie uwagę na 
pulę funduszy, które w Puszczy 
przekazuje się na inwestycje. – 
Jesteśmy zdyscyplinowani, nie 
potrzebujemy pompować bu-
dżetu – mówi. anw

Jedna z tych, o której mówili 
KOBIETY PISTOLETY

Panią mjr Marię Kowalską ps. „Myszka”, uczest-
niczkę Powstania Warszawskiego, z Samodziel-
nego Batalionu Narodowych Sił Zbrojnych im. 
Brygadiera Mączyńskiego  odwiedził Komen-
dant Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Teryto-
rialnej – płk Krzysztof Leszczyński.

– Nasze spotkania z Panią Marią 
odbywają się regularnie. Żołnierskim, 
a zarazem i moralnym obowiązkiem 
jest wspieranie kombatantów, a także 
kultywowanie tradycji. Działania nie-
gdyś podejmowane przez Panią mjr 
Marię Kowalską ps. „Myszka”, są dla 
działalności CSWOT wzorem do na-
śladowania – powiedział Komendant 

Centrum Szkolenia WOT płk Krzysztof 
Leszczyński.

Centrum Szkolenia Wojsk Obro-
ny Terytorialnej w najbliższym czasie 
uhonorowane zostanie własnym sztan-
darem. Jego matką chrzestną została 
właśnie mjr Maria Kowalska ps. „Mysz-
ka”, która już kilka miesięcy temu z ra-
dością przyjęła tą propozycję.     
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    1. Na którym konkretnie etapie beneficjent ma zgłosić 
w BP ARIMR lub w OR fakt wyłączenia gruntów z produkcji 
sadowniczej lub plantacyjnej w związku z budową gazocią-
gu?

O każdym fakcie, który może mieć wpływ na przyznanie 
płatności (płatności bezpośrednich, płatności ONW, płatności 
rolno-środowiskowo-klimatycznej, płatności ekologicznej), w 
związku ze złożonym przez rolnika wnioskiem o daną płatność 
do ARiMR, rolnik zobowiązany jest informować bezzwłocznie. 

Jeżeli rolnik złożył wniosek o przyznanie płatności na dany 
rok, ponieważ nie wiedział kiedy dokładnie rozpoczną się pra-
ce na jego działce, wówczas wniosek koryguje bezzwłocznie 
po tym, jak poweźmie taką informację, poprzez wycofanie 
obszaru, który jest zajęty pod budowę gazociągu. 

W przypadku gdy w dniu składania wniosku o przyznanie 
płatności rolnik nie był w posiadaniu informacji, że na jego 
gruntach, które zgłosił do płatności, będą prowadzone prace 
związane z budową gazociągu, wówczas mogą mieć zasto-
sowanie przepisy dotyczące siły wyższej lub nadzwyczajnych 
okoliczności.

W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, 
które mogą mieć wpływ na powierzchnię kwalifikującą się 
do płatności w ramach systemów wsparcia bezpośrednie-
go i środków rozwoju obszarów wiejskich, rolnik powinien 
złożyć do biura powiatowego ARiMR pisemne oświadczenie 
o zaistniałych okolicznościach, w terminie 15 dni roboczych 
od dnia, w którym rolnik lub upoważniona przez niego osoba 
są w stanie dokonać takiej czynności oraz dostarczyć dowód 
potwierdzający wystąpienie siły wyższej lub nadzwyczajnych 
okoliczności.

Należy przy tym podkreślić, że w odniesieniu do płatności 
bezpośrednich, jeżeli rolnik nie jest w stanie spełnić kryteriów 
kwalifikowalności lub innych obowiązków w wyniku działania 
siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, zachowuje on 
prawo do pomocy w odniesieniu do obszaru, który był kwalifi-
kowalny w chwili wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych 
okoliczności. 

W przypadku płatności ONW, płatności ekologicznej oraz 
płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, jeżeli w roku 
składania wniosku o przyznanie tych płatności wystąpiła siła 
wyższa lub nadzwyczajne okoliczności, płatność ta w danym 
roku nie przysługuje i nie stosuje się kar administracyjnych z 
tytułu przedeklarowania powierzchni. 

Aby można było dane zdarzenie rozpatrywać w kategorii 
siły wyższej, rolnik zobowiązany jest uprawdopodobnić, że w 
dniu podjęcia zobowiązania ekologicznego bądź rolno-środo-
wiskowo-klimatycznego nie wiedział, że taka inwestycja na 
gruntach objętych zobowiązaniem będzie realizowana.

    2. Czy zgłoszenie winno nastąpić po spisaniu protokołu 
zerowego, wycince drzew, krzewów czy po fizycznym roz-
poczęciu prac ziemnych budowlanych? Nadmieniamy, że 
wszystkie te czynności mogą wystąpić w pewnym odstępie 
czasowym od siebie, np. pół roku. 

Realizacja danego zobowiązania ekologicznego bądź rolno-
-środowiskowo-klimatycznego polega na przestrzeganiu wymo-
gów przypisanych do poszczególnych pakietów i wariantów tego 
zobowiązania. Przestrzeganie tych wymogów przez cały wskaza-
ny okres wymaga posiadania przez ten okres gruntów, w stosun-
ku do których powinny być one przestrzegane. Zobowiązanie jest 
5-letnie, podejmowane od 15 marca roku złożenia pierwszego 
wniosku do 14 marca ostatniego roku realizacji zobowiązania, 

np. od 15 marca 2018 do 14 marca 2023 roku. Zobowiązania 
ekologiczne podejmowane od 15 marca 2021 są 3-letnie, a zo-
bowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne podejmowane od 
15 marca 2021 roku są albo 2-letnie (np. Pakiet 3. Zachowanie 
sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych), albo 5-letnie. 
Długość realizacji danego zobowiązania zależy od tego, jaki pa-
kiet rolnik będzie realizował. Zgłoszenia wyłączenia gruntów rol-
nik powinien dokonać wówczas, gdy rolnik na działkach objętych 
zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym lub zobo-
wiązanie ekologicznym nie może dalej wykonywać swoich zobo-
wiązań. Jeżeli spisanie protokołu zerowego umożliwia rolnikowi 
dalsze użytkowanie tych gruntów i realizację zobowiązań, to fakt 
spisania tego protokołu nie ma wpływu na realizowane zobowią-
zanie i rolnik nie musi zgłaszać wyłączenia gruntów z dniem jego 
podpisania. Jeżeli natomiast nastąpi wycinka drzew, to z dniem 
dokonania tej wycinki zobowiązanie nie może realizowane (brak 
drzew) bez względu na to, czy fizycznie prace ziemne już się na 
tym gruncie rozpoczęły, czy jeszcze nie. 

    3. Czy w sytuacji prowadzenia robót na terenach sadowni-
czych i plantacyjnych w okresie od listopada do marca istnieje 
konieczność zgłaszania wyłączeń gruntów? 

Tak, konieczność zgłaszania wyłączeń występuje zawsze, po-
nieważ zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne lub eko-
logiczne jest realizowane przez cały okres realizacji zobowiązania 
(od 15 marca do 14 marca ostatniego roku), a nie od wiosny do 
jesieni, czy od wiosny do zimy.

    4. Czy rolnik w sytuacji nieprzewidzianej tj. czasowego 
przekazania w użytkowanie inwestorowi części działki pod 
realizację inwestycji w postaci gazociągu, ma prawo do otrzy-
mania wsparcia, na które już wcześniej złożył wniosek bądź nie 
zwracać już otrzymanego z ARiMR dofinansowania?

W zobowiązaniu ekologicznym czy zobowiązaniu rolno-śro-
dowiskowo-klimatycznym nie ma możliwości czasowego (nawet 
uzasadnionego) wyłączenia gruntu z użytkowania. Zmniejsze-
nie powierzchni realizacji danego zobowiązania będzie miało 
wpływ na wysokość przyznanej w danym roku płatności. Jeżeli 
zmniejszenie to zostanie uznane jako zdarzenie siły wyższej lub 
nadzwyczajnych okoliczności, wobec rolnika nie zaistnieje obo-
wiązek zwrotu danej płatności za lata poprzednie realizacji tego 
zobowiązania. Jeżeli zmniejszenie realizacji danego zobowiązania 
nie będzie wynikiem siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczno-
ści wówczas wobec rolnika zaistnieje również obowiązek zwrotu 
płatności za lata wcześniejsze realizacji danego zobowiązani. 

    5. Czy w sytuacji budowy gazociągu (inwestycja strate-
giczna państwa) rolnik może złożyć oświadczenie o zaistniałych 
okolicznościach uniemożliwiających osiągnięcie zamierzonych 
celów lub realizację podjętych zobowiązań i tym samym zacho-
wać prawo do otrzymania wsparcia, albo może nie zwracać już 
otrzymanego z ARiMR dofinansowania?

O każdym fakcie, który może mieć wpływ na przyznanie płat-
ności (płatności bezpośrednich, płatności ONW, płatności rolno-
-środowiskowo-klimatycznej, płatności ekologicznej) w związku 
ze złożonym przez rolnika wnioskiem o daną płatność do ARiMR, 
rolnik zobowiązany jest informować bezzwłocznie. 

Jeżeli rolnik złożył wniosek o przyznanie płatności na dany rok, 
ponieważ nie wiedział, że na danym obszarze nie będzie mógł 
prowadzić działalności rolniczej, wówczas wniosek koryguje 
bezzwłocznie po tym, jak poweźmie taką informację, poprzez 
wycofanie obszaru, na którym nie jest w stanie prowadzić dalej 
działalności rolniczej.

Dalszy sposób postępowania jest taki, jak wskazano w odpo-
wiedzi na pyt. nr 1.

    6. Czy inwestor na podstawie pisemnych upoważnień rol-
ników (zebranych np. na etapie sporządzania protokołu zero-
wego) może zgłosić do właściwej ARiMR wykaz wyłączonych 
powierzchni pod inwestycję?

Beneficjent – zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia delego-
wanego Komisji (UE) nr 640/2014 z 11 marca 2014 r. uzupełnia-
jącego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządza-
nia i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności 
oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płat-
ności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz 
zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014, str. 
48) – ma obowiązek zgłosić na piśmie kierownikowi biura powia-
towego ARiMR wystąpienie okoliczności, które uważa za przejaw 
działania siły wyższej wraz z odpowiednimi dowodami, w ciągu 
15 dni roboczych od dnia, w którym beneficjent lub upoważnio-
na przez niego osoba są w stanie dokonać tej czynności.

W związku z powyższym osobą uprawnioną do informowania 
kierownika biura powiatowego o zmianie stanu faktycznego na 
danej działce, co do której rolnik ubiega się o przyznanie płatno-
ści jest rolnik. Tylko rolnik uprawniony jest do korygowania wła-
snej (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. 

7. Czy inwestor może dokonać zgłoszeń konieczności korekt 
wniosków o dofinansowanie?

Inwestor nie może dokonywać korekt wniosków o dofinanso-
wanie. 

Jak wskazano w odpowiedzi na pyt. nr 6 tylko rolnik upraw-
niony jest do korygowania własnej (złożonej) deklaracji np. w 
zakresie wycofania danej działki, części działki czy danej po-
wierzchni 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 jakichkol-
wiek roszczeń prawnych. Po publikacji stan prawny może ulec 
zmianie. Aktualne informacje są dostępne na stronach www.ga-
z-system.pl oraz www.arimr.gov.pl
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BEZPIECZEŃSTWO 
TO DLA NAS PRIORYTET

O roli inspektora nadzoru w procesie budowy gazociągu opowiada Stanisław Węsierski, inspektor nadzoru GAZ-SYSTEM.
Wielu z nas myli pracę inspektora nad-
zoru z kierownikiem robót budowla-
nych. Na czym polega Pańska praca 
i co ją odróżnia od pracy kierownika 
robót budowlanych? 
Praca inspektora nadzoru sprowa-
dza się w głównej mierze do tego, aby 
obiekt został zrealizowany zgodnie 
z Projektem Budowlanym, decyzjami 
o pozwoleniu na budowę, obowiązu-
jącymi normami, przepisami i uzgod-
nieniami. Ponadto inspektor nadzoru 
odpowiedzialny jest za realizację zapi-
sów umów wykonawczych, które za-
wierają praktycznie wszystkie aspekty 
występujące, bądź mogące wystąpić 
w trakcie realizacji zadania. Objętość 
zapisów umownych przy przeciętnym 
zadaniu sięga kilkuset stron. 
Kierownik robót, czy budowy odpowie-
dzialny jest za fizyczną realizację prac 
budowlanych, kieruje przy tym pracow-
nikami wykonawczymi, dba jednocze-
śnie o ich bezpieczeństwo oraz bezpie-
czeństwo mienia.

Jakie warunki, ewentualnie kryteria 
trzeba spełnić, aby zostać inspektorem 
nadzoru? Czy może nim zostać każda 
osoba z wykształceniem technicznym? 
Obecnie, aby zdobyć uprawnienia bu-
dowlane, trzeba posiadać wyższe wy-
kształcenie techniczne odpowiedniego 
k i e r u n k u .  Tr z e b a  t e ż  o d b y ć 
w odpowiednim wymiarze bezpośred-
nią praktykę zawodową (projektową 
lub wykonawczą) i zdać egzamin na 
uprawnienia budowlane w odpowied-
niej specjalności przed Okręgową Izbą 
Inżynierów Budownictwa. Posiadanie 
takich uprawnień daje możliwość ubie-
gania się o zatrudnienie na stanowisku 
projektanta, kierownika robót, kierow-
nika budowy czy inspektora nadzoru. 
W latach 80/90 ub. stulecia uprawnienia 
budowlane można było uzyskać speł-
niając nie tak rygorystyczne wymogi jak 
obecnie, ale to jest już historią.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru 
jest bardzo odpowiedzialną rolą 
w procesie budowy gazociągu i jego 
późniejszej eksploatacji. Które z eta-
pów budowy są najważniejsze i wy-
magają szczególnej uwagi ze strony 
inspektora nadzoru? 
Każdy etap budowy gazociągu jest tak 
samo ważny, bo wszystkie są ze sobą ści-
śle powiązane. Nie można kontynuować 
budowy pomijając którykolwiek z nich. 
Kolejność wykonywania prac podczas 
budowy gazociągu jest następująca: 
•geodezyjne wytyczenie pasa budowla-
no-montażowego, osi gazociągu, 
•protokolarne przekazanie nierucho-
mości przed pracami, 
•zdjęcie humusu, wycinka drzew 
i krzewów,
•prace ziemne, wykonanie wykopu, za-
bezpieczenia wykopu, 
•spawanie gazociągu, a następnie jego 
układanie,
•zasypanie gazociągu, uporządkowanie 

terenu po budowie, 
•próby ciśnieniowe, znakowanie, odbio-
ry techniczne,
•protokolarne przekazanie nierucho-
mości po pracach budowlanych, 
•oddanie gazociągu do użytkowania, za-
kończenie budowy. 

Jednym z ciekawszych etapów jest prze-
prowadzenie czyszczenia gazociągu, wy-
konanie prób ciśnieniowych, zrzut wody 
po próbach i suszenie gazociągu. Kilka 
lat wcześniej próby wytrzymałościowe 
były wykonywane jako tzw. stresowe, tj. 
o ciśnieniach sięgających granicy wy-
trzymałości materiałów (rury). Wielko-
ści tych prób sięgały do 230 barów, a wy-
korzystywanym czynnikiem była woda.
Dla porównania ciśnienie powietrza 
w kołach samochodu osobowego wyno-
si ok. 2 bary. Obecnie, według wymogów 
Urzędu Dozoru Technicznego, próby 
wytrzymałości są wykonywane 
z uwzględnieniem maksymalnego ci-
śnienia roboczego dla budowanego 
gazociągu, powiększonego ok.1,5 raza. 
Przykładowo dla gazociągu o MOP 
8,4MPa ciśnienie próby wytrzymałości 
musi wynosić 12,6 MPa.

W branży gazowniczej pracuje Pan 
prawie 40 lat, także w roli inspektora 
nadzoru. Które ze zdobytych doświad-
czeń uważa Pan za najcenniejsze i dla-
czego? 
Do 1991 roku pracowałem przy kla-
sycznej produkcji gazu węglowego, tzw. 
miejskiego, powstającego w wyniku su-
chej destylacji węgla kamiennego. Wów-
czas Gazownia Gdańska przerabiała 
miesięcznie ok. 18 tysięcy ton węgla. 
Ówcześnie nie tylko teren gazowni, ale 
i okolice były bardzo zanieczyszczone. 
Dobrze, że te czasy mamy już za sobą. 
Cieszę się, że nowe technologie oparte 
na paliwie gazowym tak diametralnie 
i korzystnie zmieniły nasze otocze-
nie i środowisko, w którym żyjemy. 

Od 1991 roku pracuję na stanowisku 
inspektora nadzoru. Doświadczeń 
było dużo, tych nieprzewidzianych też. 
Moim dużym doświadczeniem było np. 
przekroczenie gazociągiem rzeki Wisły, 
gdzie konieczne było wykonanie prze-
wiertu w technologii HDD o długości 
ok. 1250 m. Po jego zrealizowaniu oka-
zało się, że poziom izolacji gazociągu po 
przeciągnięciu wymagał naprawy. Wy-
konawca musiał wykonać bardzo głębo-
kie wykopy, naprawił powłokę izolacyj-
ną, zabudował dodatkowo monobloki 
izolacyjne i stację ochrony katodowej. 
Jeszcze ciekawszym doświadczeniem 
był przewiert HDD pod rzeką Słupią. 
W tym przypadku konieczne było wy-
konanie, tzw. komory ratunkowej z gro-
dzic Larsena o głębokości 22 m poniżej 
poziomu terenu. Przewiert został sku-
tecznie zrealizowany. 

Czuwa Pan nad zapewnieniem wyso-
kiej jakości wykonywania prac budow-

lanych. Jaka jest Pana rola w procesie 
odbiorowym, tj. aby gazociąg został 
dopuszczony do użytkowania i póź-
niejszej eksploatacji? 
Wszystkie wymagane kryteria odbio-
rowe muszą być bezwzględnie speł-
nione. Dla wybudowanego gazociągu 
bardzo istotną kwestią jest stan powłok 
izolacyjnych. GAZ-SYSTEM posiada 
wewnętrzne służby Ochrony Antykoro-
zyjnej, które dysponują zaawansowaną 
technologią i urządzeniami, dzięki której 
bez wizualnej oceny (gazociąg jest zasy-
pany) można ocenić, czy kryterium od-
biorowe powłok izolacyjnych jest speł-
nione, czy też nie i wskazać dokładnie 
miejsca do poprawy. Firmy wykonaw-
c z e  s ą  o  t y m  i n f o r m o w a n e 
i w ramach zawartej umowy muszą 
ewentualne defekty naprawić. We 
wszystkich tych czynnościach kluczową 
rolę pełni inspektor nadzoru. Pod jego 
czujnym okiem  powstaje wysokiej jako-
ści, spełniająca najwyższe standardy bez-
pieczeństwa, infrastruktura techniczna.  
Pozwolenie na użytkowanie wydaje 
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Bu-
dowlanego. Tutaj inspektoraty – pomi-
mo spełnienia wewnętrznych, bardzo 
rygorystycznych wymogów i procedur 
obowiązujących w GAZ-SYSYTEM 
– są równie skrupulatne. Sprawdzają 
kompletność, wymaganych Prawem 
Budowlanym, dokumentów złożonych 

wraz z wnioskiem o wydanie pozwole-
nia na użytkowanie. Dokonują też we-
ryfikacji czy warunki wszystkich uzgod-
nień z innymi gestorami: sieci, dróg, 
rzek, cieków wodnych, wojska i innych 
zostały spełnione. 

Czy Pana zdaniem to, że inwestor za-
pewnia nadzór inwestorski jest ważne 
dla właścicieli nieruchomości, na któ-
rych realizowana jest inwestycja? 
Dla właścicieli nieruchomości, za-
pewne poza kontaktem z wykonawcą 
robót, równie ważny jest bliski kon-
takt z inwestorem, którego w terenie 
reprezentuje właśnie inspektor nad-
zoru. Bardzo ważne jest, aby właściciel 
wiedział do kogo może się zwrócić ze 
swoimi problemami. 

Wykonawca proces budowy chciałby 
realizować według własnych planów, 
w sposób dla niego najbardziej ko-
rzystny. I tutaj właśnie jest także rola 
dla inspektora nadzoru, który czuwa, 
aby wykonawca dotrzymał warunków 
uzgodnień dokonanych z właścicielami 
podczas np. protokolarnego przekaza-
nia nieruchomości przed pracami bu-
dowlanymi. Te warunki uwzględniają, 
m.in.: termin prowadzenia prac, czyn-
niki związane z porą roku i warunkami 
pogodowymi, uzgodnione przejazdy, 
dojazdy, warunki zbiorów, zasiewów 

płodów rolnych i wiele innych kwestii.

Czy i kiedy w procesie inwestycyjnym 
następuje kontakt pomiędzy inspek-
torem nadzoru, a właścicielem nieru-
chomości? 
Kontakt inspektora nadzoru z właścicie-
lem nieruchomości występuje najczę-
ściej podczas przejęcia nieruchomości 
na czas budowy i spisania stosownego 
protokołu z opisem stanu zagospodaro-
wania oraz na okoliczność zdania nieru-
chomości po zakończeniu inwestycji, 
z opisem drugiej części protokołu tj. opi-
sem szkód powstałych podczas realizacji 
budowy. 

Jaka jest Pana rada dla właścicieli 
nieruchomości, na terenach których 
będzie realizowana inwestycja? Na co 
powinni zwrócić uwagę?
Trzeba mieć do siebie zaufanie. Normą 
firmy GAZ-SYSTEM jest, aby wszelkie 
uzgodnienia, czy rozliczenia z właści-
cielami były rzetelne i uczciwe. Bar-
dzo zależy nam na dobrych relacjach 
z właścicielami gruntów. Staramy się 
realizować prace w sposób najmniej 
uciążliwy, tak aby wszyscy byli usatys-
fakcjonowani. Z perspektywy minione-
go czasu, kiedy po latach wracamy na 
tereny naszych inwestycji, spotykamy 
się z miłym przyjęciem, życzliwością 
i otwartością. Okazuje się, że nie taki 
diabeł był straszny i w końcowej opinii 
mieszkańcy dobrze oceniają naszą fir-
mę, wykonawców i cały proces realiza-
cji oraz rozliczeń inwestycji. 

Zdarzają się też takie przypadki, choć 
bardzo rzadkie, kiedy właściciel ocze-
kuje odszkodowania za realizację inwe-
stycji w kwocie równoważnej wartości 
gruntu, nie mając przy tym szczególnych 
upraw na polu. W takich przypadkach 
spór musi rozstrzygnąć instytucja nad-
rzędna – najczęściej wojewoda. 

Operaty szacunkowe sporządzane są 
przez niezależnych rzeczoznawców 
majątkowych i uwzględniają wszyst-
kie aspekty mające wpływ na wartość 
odszkodowania, w tym pomniejszenie 
wartości plonowań w kolejnych latach. 
Z perspektywy minionych lat i zreali-
zowanych inwestycji na podstawie tzw. 
specustawy gazowej, na kilkanaście ty-
sięcy właścicieli osobiście spotkałem się 
tylko z dwoma odwołaniami od decyzji 
odszkodowawczych wojewody. 
Kończąc moją wypowiedź chciałbym 
dodać, że interesariusze GAZ-SYSTEM 
są bardzo istotni w procesie realizacji 
inwestycji. Sprawna rozbudowa infra-
struktury jest możliwa właśnie dzięki  
dobrym relacjom ze społecznościami, 
współpracy w atmosferze wzajemnego 
zaufania. Jak mawiają, to zgoda jest ele-
mentem, który buduje. Dlatego właśnie, 
z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia,  zgody, zdrowia oraz ser-
decznej i rodzinnej atmosfery świętowa-
nia nam wszystkim życzę. 

INFORMATOR INWESTYCYJNY

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odpowiada na pytania dotyczące kwestii 
dopłat w związku ze zbliżającą się budową gazociągu Gustorzyn – Wronów.
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W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele społeczności lo-
kalnej – 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 Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rawie Mazo-
wieckiej. Poniżej lista najważniejszych kwestii poruszonych 
w trakcie spotkania:

    1. Zaprezentowano aktualny stan realizacji projektu bu-
dowy gazociągu oraz plany w perspektywie kilku najbliższych 
miesięcy:

    • Zawarta została umowa na przeprowadzenie badań ar-
cheologicznych na obszarze planowanej budowy gazociągu.

    • Wyłoniono wykonawcę dla przeprowadzenia opisu sta-
nu nieruchomości i geodezyjnego wytyczenia pasa budowlano-
-montażowego. 

    • Trwa postępowanie na wybór wykonawcy robót budowla-
nych. Większość uwag zgłoszonych przez plantatorów i sadowni-
ków została uwzględniona w dokumentacji przetargowej. W zorga-
nizowanej przez Zamawiającego w maju wizji lokalnej uczestniczyli 
przedstawiciele ok. 20 potencjalnych oferentów z kraju i z zagra-
nicy. Szczególną uwagę poświęcono zapoznaniu się uczestników 
wizji lokalnej z terenami upraw sadowniczych i plantacyjnych.

    2. GAZ-SYSTEM przedstawił zasady czasowego przejmo-
wania nieruchomości na czas budowy i spisywania protokołów 
z opisu nieruchomości. Proces ten dla całego gazociągu roz-
pocznie się w sierpniu:

    • Każdy właściciel lub użytkownik wieczysty nieru-
chomości, przez którą przebiega trasa gazociągu otrzyma 
imienne zawiadomienie o planowanych pracach, określa-
jące między innymi termin protokolarnego opisu nierucho-
mości. 

    • Zawiadomienia zostaną wysłane z co najmniej 28 dnio-
wym wyprzedzeniem, na adresy pozyskane z katastru nieru-
chomości lub innych źródeł. 

    • Protokoły będą spisywane komisyjnie na nieruchomo-
ści, z udziałem jej właścicieli  i rzeczoznawcy. Do czynności 
spisywania protokołu właściciel może pisemnie upoważnić 
inną osobę. Jednocześnie brak udziału właściciela w spisy-
waniu protokołu lub odmowa jego podpisania nie wstrzy-
muje dalszych prac.

    • Kopia kompletnego protokołu opisu stanu nieruchomo-
ści sprzed rozpoczęcia budowy, uzupełniona o dokumentację 
fotograficzną wykonaną podczas jego sporządzania, może być 
przekazana zainteresowanemu właścicielowi, na jego życzenie.

    • Szczegółowo omówiono poszczególne zakresy informa-
cyjne protokołu.

    3. W dalszej części spotkania omówiono kolejność i pla-
nowany 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 sa-
downiczych będzie przeprowadzona przez wyłonionego wyko-
nawcę robót budowlanych, przed rozpoczęciem prac ziemnych. 

    4. Uczestniczące w spotkaniu przedstawicielki rawskiego Biu-
ra 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 za-
kończeniu budowy. 

Następne spotkanie Zespołu Roboczego zaplanowano na 
wrzesień w Gminie Mogielnica. Zapraszamy zainteresowanych 
do uczestnictwa. 

Aktywnie uczestniczy Pan w pracach Zespołu 
Roboczego. Czy Pana zdaniem poruszone na fo-
rum zagadnienia spełniły potrzeby i oczekiwania 
informacyjne sadowników oraz plantatorów?  

Myślę, że w 90 procentach prace zespołu speł-
niły nasze oczekiwania. Mam na myśli omawiane 
kwestie techniczne związane z inwestycją. Pozo-
stałe 10 procent to niewiadoma związana z kwo-
tami odszkodowań, które będą rozpatrywane in-
dywidualnie. 

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 tere-
nowe, między innymi geodezyjne tyczenie pasa 
budowlano-montażowego i protokolarne opisa-
nie obecnego stanu nieruchomości. Jakie są Pana 
oczekiwania co do przeprowadzenia tych czynno-
ści? Jakiej rady udzieliłby Pan właścicielom nie-
ruchomości?

W związku z tym, że przy każdej z tych czyn-
ności będziemy musieli być osobiście, mam na-
dzieję, że zarówno tyczenie geodezyjne pasa bu-
dowlanego, jak i inwentaryzacja nieruchomości 
przebiegną dość sprawnie i zajmą nam jak naj-
mniej czasu. Chciałbym także przekazać wszyst-
kim właścicielom nieruchomości, przez których 
działki będzie przebiegał gazociąg, aby dopilno-

wali wspomnianych zagadnień, aby po zakoń-
czeniu budowy oraz wyliczeniu odszkodowań nie 
byli rozczarowani.

Inwestor zakłada, że prace budowlane roz-
poczną się w pierwszym kwartale 2022 r. Jak Pan, 
z perspektywy sadownika, widzi ten proces i jakie 
są Pana oczekiwania? 

Inwestor zakłada, że prace budowlane rozpocz-
ną 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 ter-
minu prac w sadach i plantacjach, tj. od listopada 
do marca. Niedotrzymanie wymienionego termi-
nu bardzo skomplikuje prace agrochemiczne w na-
szych 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 Robocze-
go. Dzięki uporowi części sadowników i ich zde-
cydowanej postawie zasiedliśmy razem do stołu 
rozmów z pracownikami GAZ-SYSTEM. Co do oce-
ny prac Zespołu Roboczego to wystawiam piątkę. 
Doszliśmy do porozumienia i mam nadzieję, że po 
zakończeniu budowy będę mógł wystawić kolejną 
piątkę.

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.

Podsumowanie czerwcowego spotkania 
Zespołu Roboczego

ROZMAWIAMY Z SYLWESTREM FITEM, 
SADOWNIKIEM Z GMINY SADKOWICE 
O PRACACH ZESPOŁU ROBOCZEGO
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Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. informuje, że termin rozpoczęcia prac 
budowlanych dla gazociągu Gustorzyn – Wronów Etap III Rawa Mazowiecka – Wronów planowany 
jest na I kwartał 2022 r.  

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.  

Na przełomie III i IV kwartału br. GAZ-SYSTEM planuje przystąpić do protokolarnego przejęcia 
nieruchomości na czas budowy gazociągu oraz do realizacji prac przygotowawczych związanych  
z tyczeniem osi gazociągu, badaniami archeologicznymi i niezbędną wycinką drzew. O terminie 
protokolarnego przejęcia nieruchomości i dokonania ich opisu właściciele bądź użytkownicy wieczyści 
zostaną indywidualnie poinformowani drogą pisemną z co najmniej 28-dniowym wyprzedzeniem.  
 
Ponieważ korespondencja związana z inwestycją (w tym zawiadomienia urzędowe,  
np. zawiadomienia o terminie protokolarnego przejęcia nieruchomości) będzie wysyłana na dane 
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  
 
Więcej informacji o projekcie: www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy 
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KAROLINA KOWALSKA, 
WÓJT GMINY SADKOWICE: 

DOBRA KOMUNIKACJA POMIĘDZY INWESTOREM, 
GMINĄ I WŁAŚCICIELAMI NIERUCHOMOŚCI 

TO WARUNEK UDANEJ REALIZACJI INWESTYCJI

Gazociąg Rawa Mazowiecka – Wronów jest pierwszą 
tego typu inwestycją w Gminie Sadkowice. Jak z perspek-
tywy przedstawiciela samorządu lokalnego ją Pani po-
strzega? 

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 nieru-
chomości? 

Uważam, że bardzo dobrym pomysłem było stworze-
nie Zespołu Roboczego. Na spotkaniach zostało omó-
wionych 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 uwzględnio-
ne 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 proto-
kole. Myślę, że w tym zakresie bardzo pomocni będą rze-
czoznawcy 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 pra-
cach terenowych? 

Tak jak już wcześniej wspomniałam, bardzo trafi onym 
pomysłem było stworzenie Zespołu Roboczego, który 
umożliwił bezpośredni kontakt rolników z inwestorem. 
Umożliwiło to wyjaśnienie wielu istotnych, często spor-
nych, 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 co-
rocznie płacony przez GAZ-SYSTEM podatek od nierucho-
mości, który zasila budżet danej gminy. Czy zastanawia-
liście 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 przebu-
dowy 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 gazo-
ciągu?

Przede wszystkim dobra komunikacja między inwesto-
rem, wykonawcą robót budowlanych, gminą i właścicie-
lami nieruchomości, przez które będzie przechodził ga-
zociąg. Ważne jest przede wszystkim to, aby mieszkańcy 
dokładnie wiedzieli, gdzie kierować ewentualne zapytania 
w każdej sprawie związanej z tą inwestycją.

Rozmawiamy z Wójt Gminy Sadkowice o pracach Zespołu Roboczego 
oraz potrzebach inwestycyjnych gminy.
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BEZPIECZEŃSTWO 
TO DLA NAS PRIORYTET

O roli inspektora nadzoru w procesie budowy gazociągu opowiada Stanisław Węsierski, inspektor nadzoru GAZ-SYSTEM.
Wielu z nas myli pracę inspektora nad-
zoru z kierownikiem robót budowla-
nych. Na czym polega Pańska praca 
i co ją odróżnia od pracy kierownika 
robót budowlanych? 
Praca inspektora nadzoru sprowa-
dza się w głównej mierze do tego, aby 
obiekt został zrealizowany zgodnie 
z Projektem Budowlanym, decyzjami 
o pozwoleniu na budowę, obowiązu-
jącymi normami, przepisami i uzgod-
nieniami. Ponadto inspektor nadzoru 
odpowiedzialny jest za realizację zapi-
sów umów wykonawczych, które za-
wierają praktycznie wszystkie aspekty 
występujące, bądź mogące wystąpić 
w trakcie realizacji zadania. Objętość 
zapisów umownych przy przeciętnym 
zadaniu sięga kilkuset stron. 
Kierownik robót, czy budowy odpowie-
dzialny jest za fizyczną realizację prac 
budowlanych, kieruje przy tym pracow-
nikami wykonawczymi, dba jednocze-
śnie o ich bezpieczeństwo oraz bezpie-
czeństwo mienia.

Jakie warunki, ewentualnie kryteria 
trzeba spełnić, aby zostać inspektorem 
nadzoru? Czy może nim zostać każda 
osoba z wykształceniem technicznym? 
Obecnie, aby zdobyć uprawnienia bu-
dowlane, trzeba posiadać wyższe wy-
kształcenie techniczne odpowiedniego 
k i e r u n k u .  Tr z e b a  t e ż  o d b y ć 
w odpowiednim wymiarze bezpośred-
nią praktykę zawodową (projektową 
lub wykonawczą) i zdać egzamin na 
uprawnienia budowlane w odpowied-
niej specjalności przed Okręgową Izbą 
Inżynierów Budownictwa. Posiadanie 
takich uprawnień daje możliwość ubie-
gania się o zatrudnienie na stanowisku 
projektanta, kierownika robót, kierow-
nika budowy czy inspektora nadzoru. 
W latach 80/90 ub. stulecia uprawnienia 
budowlane można było uzyskać speł-
niając nie tak rygorystyczne wymogi jak 
obecnie, ale to jest już historią.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru 
jest bardzo odpowiedzialną rolą 
w procesie budowy gazociągu i jego 
późniejszej eksploatacji. Które z eta-
pów budowy są najważniejsze i wy-
magają szczególnej uwagi ze strony 
inspektora nadzoru? 
Każdy etap budowy gazociągu jest tak 
samo ważny, bo wszystkie są ze sobą ści-
śle powiązane. Nie można kontynuować 
budowy pomijając którykolwiek z nich. 
Kolejność wykonywania prac podczas 
budowy gazociągu jest następująca: 
•geodezyjne wytyczenie pasa budowla-
no-montażowego, osi gazociągu, 
•protokolarne przekazanie nierucho-
mości przed pracami, 
•zdjęcie humusu, wycinka drzew 
i krzewów,
•prace ziemne, wykonanie wykopu, za-
bezpieczenia wykopu, 
•spawanie gazociągu, a następnie jego 
układanie,
•zasypanie gazociągu, uporządkowanie 

terenu po budowie, 
•próby ciśnieniowe, znakowanie, odbio-
ry techniczne,
•protokolarne przekazanie nierucho-
mości po pracach budowlanych, 
•oddanie gazociągu do użytkowania, za-
kończenie budowy. 

Jednym z ciekawszych etapów jest prze-
prowadzenie czyszczenia gazociągu, wy-
konanie prób ciśnieniowych, zrzut wody 
po próbach i suszenie gazociągu. Kilka 
lat wcześniej próby wytrzymałościowe 
były wykonywane jako tzw. stresowe, tj. 
o ciśnieniach sięgających granicy wy-
trzymałości materiałów (rury). Wielko-
ści tych prób sięgały do 230 barów, a wy-
korzystywanym czynnikiem była woda.
Dla porównania ciśnienie powietrza 
w kołach samochodu osobowego wyno-
si ok. 2 bary. Obecnie, według wymogów 
Urzędu Dozoru Technicznego, próby 
wytrzymałości są wykonywane 
z uwzględnieniem maksymalnego ci-
śnienia roboczego dla budowanego 
gazociągu, powiększonego ok.1,5 raza. 
Przykładowo dla gazociągu o MOP 
8,4MPa ciśnienie próby wytrzymałości 
musi wynosić 12,6 MPa.

W branży gazowniczej pracuje Pan 
prawie 40 lat, także w roli inspektora 
nadzoru. Które ze zdobytych doświad-
czeń uważa Pan za najcenniejsze i dla-
czego? 
Do 1991 roku pracowałem przy kla-
sycznej produkcji gazu węglowego, tzw. 
miejskiego, powstającego w wyniku su-
chej destylacji węgla kamiennego. Wów-
czas Gazownia Gdańska przerabiała 
miesięcznie ok. 18 tysięcy ton węgla. 
Ówcześnie nie tylko teren gazowni, ale 
i okolice były bardzo zanieczyszczone. 
Dobrze, że te czasy mamy już za sobą. 
Cieszę się, że nowe technologie oparte 
na paliwie gazowym tak diametralnie 
i korzystnie zmieniły nasze otocze-
nie i środowisko, w którym żyjemy. 

Od 1991 roku pracuję na stanowisku 
inspektora nadzoru. Doświadczeń 
było dużo, tych nieprzewidzianych też. 
Moim dużym doświadczeniem było np. 
przekroczenie gazociągiem rzeki Wisły, 
gdzie konieczne było wykonanie prze-
wiertu w technologii HDD o długości 
ok. 1250 m. Po jego zrealizowaniu oka-
zało się, że poziom izolacji gazociągu po 
przeciągnięciu wymagał naprawy. Wy-
konawca musiał wykonać bardzo głębo-
kie wykopy, naprawił powłokę izolacyj-
ną, zabudował dodatkowo monobloki 
izolacyjne i stację ochrony katodowej. 
Jeszcze ciekawszym doświadczeniem 
był przewiert HDD pod rzeką Słupią. 
W tym przypadku konieczne było wy-
konanie, tzw. komory ratunkowej z gro-
dzic Larsena o głębokości 22 m poniżej 
poziomu terenu. Przewiert został sku-
tecznie zrealizowany. 

Czuwa Pan nad zapewnieniem wyso-
kiej jakości wykonywania prac budow-

lanych. Jaka jest Pana rola w procesie 
odbiorowym, tj. aby gazociąg został 
dopuszczony do użytkowania i póź-
niejszej eksploatacji? 
Wszystkie wymagane kryteria odbio-
rowe muszą być bezwzględnie speł-
nione. Dla wybudowanego gazociągu 
bardzo istotną kwestią jest stan powłok 
izolacyjnych. GAZ-SYSTEM posiada 
wewnętrzne służby Ochrony Antykoro-
zyjnej, które dysponują zaawansowaną 
technologią i urządzeniami, dzięki której 
bez wizualnej oceny (gazociąg jest zasy-
pany) można ocenić, czy kryterium od-
biorowe powłok izolacyjnych jest speł-
nione, czy też nie i wskazać dokładnie 
miejsca do poprawy. Firmy wykonaw-
c z e  s ą  o  t y m  i n f o r m o w a n e 
i w ramach zawartej umowy muszą 
ewentualne defekty naprawić. We 
wszystkich tych czynnościach kluczową 
rolę pełni inspektor nadzoru. Pod jego 
czujnym okiem  powstaje wysokiej jako-
ści, spełniająca najwyższe standardy bez-
pieczeństwa, infrastruktura techniczna.  
Pozwolenie na użytkowanie wydaje 
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Bu-
dowlanego. Tutaj inspektoraty – pomi-
mo spełnienia wewnętrznych, bardzo 
rygorystycznych wymogów i procedur 
obowiązujących w GAZ-SYSYTEM 
– są równie skrupulatne. Sprawdzają 
kompletność, wymaganych Prawem 
Budowlanym, dokumentów złożonych 

wraz z wnioskiem o wydanie pozwole-
nia na użytkowanie. Dokonują też we-
ryfikacji czy warunki wszystkich uzgod-
nień z innymi gestorami: sieci, dróg, 
rzek, cieków wodnych, wojska i innych 
zostały spełnione. 

Czy Pana zdaniem to, że inwestor za-
pewnia nadzór inwestorski jest ważne 
dla właścicieli nieruchomości, na któ-
rych realizowana jest inwestycja? 
Dla właścicieli nieruchomości, za-
pewne poza kontaktem z wykonawcą 
robót, równie ważny jest bliski kon-
takt z inwestorem, którego w terenie 
reprezentuje właśnie inspektor nad-
zoru. Bardzo ważne jest, aby właściciel 
wiedział do kogo może się zwrócić ze 
swoimi problemami. 

Wykonawca proces budowy chciałby 
realizować według własnych planów, 
w sposób dla niego najbardziej ko-
rzystny. I tutaj właśnie jest także rola 
dla inspektora nadzoru, który czuwa, 
aby wykonawca dotrzymał warunków 
uzgodnień dokonanych z właścicielami 
podczas np. protokolarnego przekaza-
nia nieruchomości przed pracami bu-
dowlanymi. Te warunki uwzględniają, 
m.in.: termin prowadzenia prac, czyn-
niki związane z porą roku i warunkami 
pogodowymi, uzgodnione przejazdy, 
dojazdy, warunki zbiorów, zasiewów 

płodów rolnych i wiele innych kwestii.

Czy i kiedy w procesie inwestycyjnym 
następuje kontakt pomiędzy inspek-
torem nadzoru, a właścicielem nieru-
chomości? 
Kontakt inspektora nadzoru z właścicie-
lem nieruchomości występuje najczę-
ściej podczas przejęcia nieruchomości 
na czas budowy i spisania stosownego 
protokołu z opisem stanu zagospodaro-
wania oraz na okoliczność zdania nieru-
chomości po zakończeniu inwestycji, 
z opisem drugiej części protokołu tj. opi-
sem szkód powstałych podczas realizacji 
budowy. 

Jaka jest Pana rada dla właścicieli 
nieruchomości, na terenach których 
będzie realizowana inwestycja? Na co 
powinni zwrócić uwagę?
Trzeba mieć do siebie zaufanie. Normą 
firmy GAZ-SYSTEM jest, aby wszelkie 
uzgodnienia, czy rozliczenia z właści-
cielami były rzetelne i uczciwe. Bar-
dzo zależy nam na dobrych relacjach 
z właścicielami gruntów. Staramy się 
realizować prace w sposób najmniej 
uciążliwy, tak aby wszyscy byli usatys-
fakcjonowani. Z perspektywy minione-
go czasu, kiedy po latach wracamy na 
tereny naszych inwestycji, spotykamy 
się z miłym przyjęciem, życzliwością 
i otwartością. Okazuje się, że nie taki 
diabeł był straszny i w końcowej opinii 
mieszkańcy dobrze oceniają naszą fir-
mę, wykonawców i cały proces realiza-
cji oraz rozliczeń inwestycji. 

Zdarzają się też takie przypadki, choć 
bardzo rzadkie, kiedy właściciel ocze-
kuje odszkodowania za realizację inwe-
stycji w kwocie równoważnej wartości 
gruntu, nie mając przy tym szczególnych 
upraw na polu. W takich przypadkach 
spór musi rozstrzygnąć instytucja nad-
rzędna – najczęściej wojewoda. 

Operaty szacunkowe sporządzane są 
przez niezależnych rzeczoznawców 
majątkowych i uwzględniają wszyst-
kie aspekty mające wpływ na wartość 
odszkodowania, w tym pomniejszenie 
wartości plonowań w kolejnych latach. 
Z perspektywy minionych lat i zreali-
zowanych inwestycji na podstawie tzw. 
specustawy gazowej, na kilkanaście ty-
sięcy właścicieli osobiście spotkałem się 
tylko z dwoma odwołaniami od decyzji 
odszkodowawczych wojewody. 
Kończąc moją wypowiedź chciałbym 
dodać, że interesariusze GAZ-SYSTEM 
są bardzo istotni w procesie realizacji 
inwestycji. Sprawna rozbudowa infra-
struktury jest możliwa właśnie dzięki  
dobrym relacjom ze społecznościami, 
współpracy w atmosferze wzajemnego 
zaufania. Jak mawiają, to zgoda jest ele-
mentem, który buduje. Dlatego właśnie, 
z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia,  zgody, zdrowia oraz ser-
decznej i rodzinnej atmosfery świętowa-
nia nam wszystkim życzę. 
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Kiedy rozpoczną się prace ziemne związane z budową gazo-
ciągu Rawa Mazowiecka – Wronów? 

GAZ-SYSTEM, jako inwestor budowy gazociągu Rawa Mazo-
wiecka – 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 pra-

ce przygotowawcze, między innymi protokolarne opisywanie sta-
nu 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 tereno-
wych? 

Do każdego właściciela i użytkownika wieczystego nierucho-
mości, na której będzie budowany gazociąg, zostanie wysłane 
pisemne zawiadomienie o rozpoczęciu prac i terminie spisywa-
nia protokołu z opisem stanu nieruchomości przed rozpoczęciem 
prac, tak zwanego protokołu zerowego.

Zawiadomienia będą wysyłane z co najmniej czterotygodnio-
wym wyprzedzeniem na adresy wskazane w katastrze nieru-
chomości 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 zwy-
czajowo przyjęty na terenie gminy, w której położona jest nieru-
chomość objęta opisem.

Na czym polegają prace geodezyjne związane z wytycze-
niem 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 poło-
żenie gazociągu kolorowymi (pomarańczowymi i czerwonymi) 
palikami znacznikowymi o wysokości około 1 metra, rozmiesz-
czonymi w punktach charakterystycznych oraz na odcinkach 
prostych, co około 50 metrów. Prace geodezyjne mogą być pro-
wadzone wcześniej, przed terminem spisywania protokołu zero-
wego.

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 roz-
poczęcia prac budowlanych? 

Paliki będą rozstawiane w miarę możliwości w ten sposób, 
aby nie utrudniały prowadzenia upraw, czy wykonywania zabie-
gów agrotechnicznych. 

Jakie informacje będzie zawierał protokół zerowy? Kto bę-
dzie 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 kontrolowa-
nej, sposób korzystania z nieruchomości, prowadzone uprawy, 
urządzenia znajdujące się na działce, system melioracji, inwenta-
ryzację zadrzewienia, informację o dzierżawie, informację o do-
płatach do produkcji rolniczej.

Protokół będzie spisywany przez komisję, z udziałem rze-
czoznawcy 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 wstrzy-
muje dalszych prac. W takiej sytuacji komisja umieści w protoko-
le adnotację, że właściciel odmówił podpisania protokołu.

Czy obecność właściciela lub użytkownika wieczystego nieru-
chomości 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 zacho-
wuje swoją ważność i stanowić będzie część dokumentacji po-
stępowania odszkodowawczego? 

Tak, dalsze prace i postępowanie odszkodowawcze prowa-
dzone będą niezależnie od udziału właścicieli w spisywaniu pro-
tokołu zerowego.

Czy właściciel może wskazać inną osobę, która będzie 
uczestniczyła w spisywaniu protokołu zerowego?

Tak, właściciel może upoważnić inną osobę do udziału w spi-
sywaniu protokołu zerowego. W tym celu powinien udzielić pi-
semnego upoważnienia do reprezentowania go podczas czynno-
ści opisowych.

Jakie informacje powinny znajdować się w treści upoważ-
nienia? Czy upoważnienie może być spisane odręcznie i w takiej 
formie zostanie uznane przez komisję?

Upoważnienie musi zawierać dane identyfi kujące właściciela 
i upoważnianą osobę (imię, nazwisko, numer dowodu osobiste-
go), dane identyfi kacyjne nieruchomość (numer działki, obręb) 
oraz wskazanie, że właściciel upoważnia osobę do reprezento-
wania 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 każ-
dy z właścicieli danej nieruchomości, który chce wskazać inną 
osobę do reprezentowania go przy sporządzaniu protokołu ze-
rowego.

Jak przygotować się do czynności spisywania protokołów ze-
rowych? Na co zwrócić szczególną uwagę? 

Przystępując do spisywania protokołu zerowego, wła-
ściciel powinien posiadać dokument potwierdzający 
tożsamość. Osoba występująca w imieniu nieobecnego 
właściciela lub współwłaściciela powinna przedstawić 
stosowne upoważnienie i dokument potwierdzający toż-
samość.

Czy prace archeologiczne będą prowadzone na każdej nieru-
chomości objętej inwestycją? 

W ramach przygotowania terenu do prac budowlanych prace 
archeologiczne przeprowadzone będą na każdej działce, położo-
nej w granicach pasa budowlano - montażowego. 

Na czym polegają prace archeologiczne? 
W miejscach zidentyfi kowanych znalezisk archeologicznych, 

w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
wykonane zostaną badania wykopaliskowe. Na pozostałym 
terenie wykonane zostanie badanie powierzchniowe, bez in-
gerencji w grunt. Jeśli jednak podczas takiego badania odkryte 
zostaną nowe znaleziska, zostaną one zinwentaryzowane i za-
bezpieczone. 

Czy na potrzeby prac geodezyjnych i archeologicznych bę-
dzie wykonywana wycinka drzew?

Powierzchniowe prace archeologiczne nie są związane z wy-
cinką drzew. Jedynie w przypadku nowych odkryć archeologicz-
nych 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. 

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.
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ul. Osada Dolna 2A ul. Batorego 23

Grójec ul. Bankowa 10
tel. 885 888 027

Kupon ważny 2 tygodnie od daty wydania. Data wydania: 21.01.2021 r.
KUPON za 3 zł na ogłoszenia drobne

BIURO RACHUNKOWE 
Ingwar Sp. z o.o.

tel. 609 211 813

Trzcińska 21/23, 
pok. 111,

Skierniewice
www.ingwar-spzoo.pl

WÓJT GMINY CIELĄDZ
podaje do publicznej wiadomości, że na tabli-
cy 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 prze-
znaczonej do użyczenia.

Firma ECO-THERM Sp. z o.o. z Łowicza

  Kosztorysantów robót 

 budowlanych/elektrycznych/sanitarnych

do pracy w Dziale Przygotowania Inwestycji

ZATRUDNI

Kontakt: biuro@ecotherm.com.pl

SAMOCHODOWE 
KUPNO

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

ABSOLUTNIE auta całe 
i lekko uszkodzone. 
Tel.513-375-786.

ABSOLUTNIE auta całe, 
uszkodzone, każdy stan. 
Tel.661-586-497.

ABSOLUTNIE kupię 
każde. Tel.605-161-063.

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

AUTO 1kg -1zł, 
tel.605-103-895.

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

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

KUPIĘ każde. Tel.727-678-862.
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.

SAMOCHODOWE 
SPRZEDAŻ

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.

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.

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

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

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

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

NISSAN Primera 1.8 benzyna, 
2002rok, klimatronik, srebrny, 
zadbany. 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.

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

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.

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

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

SKODA Fabia 2002r., 1.4 
lpg, hatchback, 5-drzwiowa, 
3900zł, tel.602-584-266.

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

VW Golf V 1.6 benzyna, 
skrzynia VI, 2005rok z 
klimatyzacją stan rewelacyjny. 
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.

SAMOCHODOWE INNE

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

MOTOROWE KUPNO

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.

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

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAŻ

DZIAŁKA - sad - centrum 
Sadkowic. Tel.500-273-168.
DZIAŁKA 4300mkw. z 
zabudowaniami do remontu, 
cena do negocjacji. Tel.510-
250-124, 515-542-449.

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

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

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

DZIAŁKA z domkiem 
letniskowym - Jeżów, 
tanio. Tel.500-273-168.
DZIAŁKI 2000mkw, 
2400mkw, Kołacinek, 
pilne. Tel.512-005-705.

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.

ZIEMIA gm. Kawęczyn 
Nowy. Tel.783-796-105.

ZIEMIA orna 2,3ha w 
jednym kawałku, Doleck. 
Tel.660-161-473.

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

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.

Gwarancja 
najwyższej ceny!

AUTO-SKUP

Tel. 503 74 78 35

KAŻDA MARKA

Autoryzowany serwis 
instalacji Montaż samochodowych 

ROBI AUTO GAZ

Rawa Mazowiecka, ul. Tomaszowska 25, 
e-mail robigaz@op.pl, tel.605-602-162

instalacji gazowych

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!
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PRZYJMĘ w dzierżawę 
grunty orne lub kupię, 
tel.791-411-303.

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

KUPNO RÓŻNE

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

KUPIĘ tokarkę, 
tel.603-402-166.

SPRZEDAŻ RÓŻNE

AKACJA, dąb, brzoza, sosna, 
osika, grab. Tel.881-369-581.

AKORDEON 120 basów, 
wózek elektryczny inwalidzki. 
Tel.608-772-767.

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

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

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.

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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.696-
676-846 po 17.00.

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

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.

KIEROWCĘ kat. C na 
samochody wywrotki 4-osiowe, 
zatrudnimy. Tel.606-940-
523, tel.501-785-028.

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

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.

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.518-674-
857 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.

Skierniewice
ul. 1 maja 2

Tel.505 072 524 
506 310 203

eurotom.tw@gmail.com

Promowane marki:

Tel.505 072 524 

Promowane marki:

OFERUJEMY:
Pomoc w wyborze klimatyzacji

Prowadzimy sprzedaż usługi w systemie ratalnym 
dla osób prywatnych (10-48 rat)

Klimatyzacja 
wraz z montażem 

już od 

2200 zł netto!

NIE CZEKAJ 

DO LATA

NAGROBKI
SCHODY

PARAPETY
KOMINKI

BLATY KUCHENNE
www.kamieniarstwogrzywaczewski.pl

e-mail: biuro@kamieniarstwogrzywaczewski.pl 

RAWA MAZOWIECKA, CHRUSTY 3

tel. 601 275 906

PRODUCENT
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

ï sosna 
ï brzezina 
ï dąb
ï drzewo rozpałkowe 

DREWNO

tel. 696-301-437

  (worki)

Wycieczka Wycieczka 
jednodniowa jednodniowa 
do Zakopanego do Zakopanego 

Zadzwoń po szczegóły

Tel.600-237-175

bryczka bryczka nartynarty

kuligkulig
ogniskoognisko

Operatorów  walca 
i równiarki z uprawnieniami

Kierowcę na ciągnik 
z  kat. T

Praca na terenie całej Polski

Tel. 603-755-125

ZATRUDNIMY
Więcej informacji 

pod numerem

ZATRUDNIĘ

DIAGNOSTĘ
SAMOCHODOWEGO

praca w Skierniewicach 

508-024-050
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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.46/814-
27-69, 602-671-688.

ZATRUDNIĘ zbrojarzy, 
cieśli, pracowników 
ogólnobudowlanych, 
praca na miejscu, więcej 
informacji pod numerem 
telefonu 726-916-253.
ZATRUDNIMY operatora 
koparki, koparko-
ładowarki. Tel.606-940-
523, 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 
REMONTOWO-
BUDOWLANE

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.

BRUKARSTWO, 
tel.724-631-536.

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

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

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

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, koparko- 
ładowarka, wywrotka, wolne 
terminy. Tel.500-600-600.
KOPARKA, koparko-
ładowarka, wywrotka, 
usługi. Tel.602-129-834.

KOPARKO- ŁADOWARKA, 
wykopy, niwelacja. 
Tel.513-890-660.
MALOWANIE elewacji i 
dachów. Tel.501-032-827.

MALOWANIE -remonty. 
Tel.537-540-210.
MALOWANIE, panele, 
gładzie, remonty, płytki. 
Tel.693-625-233.

MAŁA wywrotka 1-4 tony 
piasek do piaskownicy, 
ziemia, inne. 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.606-
213-992, 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.

OKNA -naprawa, regulacja, 
uszczelki, Magmar 2, tel.508-
243-252, 46/833-00-34.
OKNA, naprawa i regulacja. 
Tel.609-135-411.

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

PIACH płukany, żwir, 
pospółka, ziemia - sprzedaż, 
transport. Tel.602-129-834.
PRZYJMĘ gruz. 
Tel.513-890-660.

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.668-
829-361, 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.

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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Kontakt: +48 46 834 44 00               Aplikuj: www.veka.pl/praca             Mail: kontakt@veka.com

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 

Pracownik Magazynu
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.. do� nansowanie do wakacji i karty MultiSport)
• Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach
• Do� nansowanie posiłków
• Miłą i koleżeńską atmosferę w pracy

Pracownik Produkcji - Dział Foliowania
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.. do� nansowanie do wakacji i karty MultiSport)
• Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach
• Do� nansowanie posiłków
• Miłą i koleżeńską atmosferę w pracy

Konkurencyjne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę uzupełniane atrakcyjnym systemem 

Pracownik Produkcji - Dział Foliowania

Konkurencyjne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę uzupełniane atrakcyjnym systemem 

• Miłą i koleżeńską atmosferę w pracy

POSZUKUJEMY OSÓB NA STANOWISKA 

Ślusarz Narzędziowy
Zadania:
• Przeprowadzanie prac konserwacyjnych
• Usuwanie bieżących usterek i uszkodzeń w maszynach i urządzeniach
• Obsługa podstawowych maszyn i urządzeń warsztatowych (szli� erka, 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.. do� nansowanie do wakacji i karty MultiSport)
• Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach
• Do� nansowanie 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.. do� nansowanie wakacji i karty MultiSport)
• Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach
• Do� nansowanie posiłków
• Miłą i koleżeńską atmosferę w pracy.
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OPRAWA muzyczna wesel DJ 
+akordeon. Tel.694-506-813.

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

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

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

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

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

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

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

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

NAUKA

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

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.

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

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

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.

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

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, przetrząsaczo-
zgrabiarka, tel.606-142-109.

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.

Drewtom Tel.506 660 095
www.wycinkaskierniewice.pl

WYCINKA
DRZEW
USUWANIE 
PIEŃKÓW 
i KORZENI
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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.

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

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
CIELAKI sprzedam. 
Tel.516-420-145.

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.

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

ZWIERZETA 
SPRZEDAŻ

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

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

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.

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

TOWARZYSKIE
EMERYT pozna Panią 
w wieku od 40 do 60lat. 
Tel.791-224-101.

JESTEM bez nałogów, 
poznam panią ok. 50-
tki, tel.692-915-250.

POSZUKUJĘ dziewczyny 
do stałego związku. 
Tel.516-405-031.

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

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

Łącznie

42 wózki

Tel. 517 023 547
ul. Czerwona 20 
96-100 Skierniewice

RawaMazowiecka, al. 3 Maja 9B . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 728 995 907

Stosujemy
rękawiczki ochronne

Używamy
maseczek ochronnych

Dezynfekujemy gabinet i sprzęt
medyczny przed każdą wizytą

Zapraszamy do naszych gabinetów na

BEZPŁATNE BADANIA SŁUCHU

30
lat tradycji

Ponad

500
lokalizacji
w Polsce

Współpraca
z

NFZ

SETKI
TYSIĘCY

zadowolonych
pacjentów

Szeroki asortyment: 
wyroby z plastiku, 
szkła, metalu, porcelana, 
artykuły upominkowe, 
baterie, żarówki, 
drobne sprzęty 
elektryczne.

(ważny do 31.07.2021r.)

Z tym kuponem

RABAT
NA CAŁY 
ASORTYMENT 

Sklep, który znacie i lubicie od lat 

W NOWEJ ODSŁONIE
z szerszym asortymentem i lepszymi cenami

Sklep firmowy Hurtowni „Alta” 
Skierniewice, ul. Batorego 17/19

DLA NASZYCH KLIENTÓW 
POSIADAMY WYGODNY PARKING.

Zapraszamy!

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

baterie, żarówki, 
drobne sprzęty 
elektryczne.

DLA NASZYCH KLIENTÓW 
POSIADAMY WYGODNY PARKING.

Części zamienne do sprzętów AGD, 

Bogata 
oferta artykułów 
gospodarstwa 
domowego

owies, żyto, pszenicę
pszenżyto, jęczmień

w ciągłej sprzedaży z dowozem

Dysponuję 
samochodem 

samozaładowczym
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OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka

w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Rawa Mazowiecka, fragmenty obrębów: 
Kaleń, Soszyce i Boguszyce.

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 infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (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 prze-
strzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragmenty obrębów: 
Kaleń, Soszyce i Boguszyce.
Granice obszaru objętego planem miejscowym są określo-
ne na załączniku grafi cznym do ww. uchwały, okazanym w 
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rawa Mazo-
wiecka. 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienione-
go planu miejscowego na piśmie do Wójta Gminy Rawa Ma-
zowiecka 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 wniosko-
dawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy. Jako wnioski wniesione na piśmie uznaje się 
również wnioski wniesione w postaci elektronicznej, tj. po-
przez pocztę elektroniczną na adres: sekretariat@rawam.
ug.gov.pl lub za pomocą platformy ePUAP.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa 

Mazowiecka, fragmenty obrębu Pasieka Wałowska.

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 infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (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 przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragmenty obrębu 
Pasieka Wałowska.
Granice obszaru objętego planem miejscowym są określo-
ne na załączniku grafi cznym do ww. uchwały, okazanym w 
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rawa Mazo-
wiecka. 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienione-
go planu miejscowego na piśmie do Wójta Gminy Rawa Ma-
zowiecka 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 wniosko-
dawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy. Jako wnioski wniesione na piśmie uznaje się 
również wnioski wniesione w postaci elektronicznej, tj. po-
przez pocztę elektroniczną na adres: sekretariat@rawam.
ug.gov.pl lub za pomocą platformy ePUAP.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa 
Mazowiecka, fragmenty obrębów: Zakład Doświadczal-
ny 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 ochro-
nie 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 sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Rawa Mazowiecka, fragmenty obrębów: Zakład Do-
świadczalny Rossocha, Bogusławki Duże i Bogusławki Małe.
Granice obszaru objętego planem miejscowym są określo-
ne na załączniku grafi cznym do ww. uchwały, okazanym w 
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rawa Mazo-
wiecka. 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienione-
go planu miejscowego na piśmie do Wójta Gminy Rawa Ma-
zowiecka 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 wniosko-
dawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy. Jako wnioski wniesione na piśmie uznaje się 
również wnioski wniesione w postaci elektronicznej, tj. po-
przez pocztę elektroniczną na adres: sekretariat@rawam.
ug.gov.pl lub za pomocą platformy ePUAP.

Przyjmiemy do pracy 
kierowcę C+E

Zatrudnienie na umowę o pracę, 
stałe godziny pracy, 

krótkie trasy (1500km/miesiąc), 
bez ingerencji w załadunek/rozładunek. 

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

Tel. 668660371 
mail: administracja@flis.pl

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

Tel. 663-916-002

Technik Utrzymania 
Ruchu (Mechanik) 
Praca w okolicach Mszczonowa

PRZYJMIEMY 
osobę do pracy na stanowisku 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres 
pracabr@kampol-fruit.pl

lub kontakt pod nr telefonu 505 690 531.

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
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producent rdzeni magnetycznych  z siedzibą w Skierniewicach 
poszukuje pracowników na stanowiska:

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 zakłado-
wej 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– Beł-
chów 
– Sierakowice Lewe – Ferroxcube
3) Topola – Miedniewice – Rawka – ul. Skłodowskiej - Osiedle Widok – ul. Sobie-
skiego Ferroxcube
4) Lipce Reymontowskie-Święte Laski - Słomków-Maków-Krężce-Dąbrowice-Ha-
linówSkierniewice ul. Łódzka- Zadębie- ul. Rawska – Ferroxcube 
5) JEŻÓW -  BYCZKI - GODZIANÓW - NOWE ROWISKA - DĘBOWA GÓRA- BALCE-
RÓW 
- 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. 

ELEKTROMECHANIK UTRZYMANIA RUCHU
Główne zadania i obowiązki:
• 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, elektrome-

chanik
• uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń 
• znajomość zagadnień automatyki, elektroniki, pneumatyki,
• biegłość w posługiwaniu się dokumentacją elektryczną

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

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 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.

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

Twój zakres obowiązków
• Nadzór nad sprawnością wyposażenia elektrycznego i elektronicznego zainstalo-

wanego 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, mechatroni-

ki 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 komuni-

kacyjnych, zbierania i monitoringu danych, programów SCADA, systemów wizyjnych.
• Znajomość programów ECAD np. SEE Electrical Expert.

w Dziale Wyposażenia Elektrycznego i Elektronicznego
Twój zakres obowiązków
• Realizację określonych prawem pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażenio-

wej 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.

INŻYNIER WYPOSAŻENIA 
ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

SPECJALISTA DS. POMIARÓW 
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZYCH

MECHANIK MŁYNOWY
W DZIALE WYTWÓRNI GRANULATU

(4000-6000 brutto / mies.)
Główne zadania i obowiązki:
• Osoby zatrudnione na tym stanowisku będą odpowiedzialne za produkcję granulatu 

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

OPERATOR PRODUKCJI  
FERRYTÓW SPECJALNYCH

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

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

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 

www.stolarsystem.pl

OKNA - DRZWI - BRAMY 
ROLETY - PODŁOGI

Skierniewice, ul. Łowicka 127
Tel. 724-443-066, 46 880-93-03, fax 46 880-93-04

e-mail: biuro@stolarsystem.pl

Z DOŚWIADCZENIEM

Firma PHU Mena Firma PHU Mena 

Oferujemy: Oferujemy: 
• • zatrudnienie na umowę o pracę, zatrudnienie na umowę o pracę, 
• • praca w systemie zmianowym, praca w systemie zmianowym, 
• • codzienne powroty do domu. codzienne powroty do domu. 
Oczekujemy: Oczekujemy: 
• • karty kierowcy  karty kierowcy  

do tachografów cyfrowych, do tachografów cyfrowych, 
• • kurs na przewóz rzeczy, kurs na przewóz rzeczy, 
• • książeczki sanepid. książeczki sanepid. 

do obsługi transportu Biedronki w Mszczonowie. do obsługi transportu Biedronki w Mszczonowie. 
Możliwość pracy na pełny etat, Możliwość pracy na pełny etat, 

jak również możliwość pracy tylko w weekendy. jak również możliwość pracy tylko w weekendy. 

zatrudni kierowców zatrudni kierowców C+EC+E oraz  oraz C C 

Tel.Tel. 668-838-697  668-838-697 

    882-024-090
    882-024-090

• monterów konstrukcji stalowych, 
• monterów szalunków systemowych, 
• murarzy 
• cieśli 
• zbrojarzy 
• pomocników

Firma 
ogólnobudowlana 
działająca 
w branży 
przemysłowej

ZATRUDNI

Tel. 600-920-745

Firma transportowa z siedzibą w Skierniewicach 

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

poszukuje kandydatów 
na stanowisko 

Kierowca samochodu 
ciężarowego C+E Kontakt: 

dekatrans@dekatrans.pl 
tel. 501 063 972



PROGRAM TELEWIZYJNY 
23.07.–29.07.2021

06.00 Zbun to wa ny anioł (119, 120) 08.00
Lom bard. Ży cie pod za staw 5 (203) 09.00
Lom bard. Ży cie pod za staw 8 (393) 10.00
Lom bard. Ży cie pod za staw (10) 11.00 Zbun -
to wa ny anioł (121) 12.00 Za kli nacz ka du chów
4 (83, 84) 14.00 Lom bard. Ży cie pod za staw
5 (204, 205) 16.00 Ro dzin ny in te res 4 (154,
155) 18.00 Lom bard. Ży cie pod za staw 8
(395, 396) 20.00 W sie ci kłamstw - film sen -
sac., Ukr./Wlk. Bry ta nia/Hol./Polska/USA 2020
22.00 Cham pion 4: Wal ka o ho nor - film sen -
sac., Bułg./USA 2016 23.50 Po rwa nie - film
sen sa cyj ny, USA 2011 02.00 Ca stle 2 (30)
03.00 Zo bacz to!: Ro dzin ny in te res 4 (152) 

TV PULS

11.20 Kum ple z dżun gli - na ra tu nek! (101)
11.45 Chip i Da le (46, 47) 12.45 Bla ze i me -
ga ma szy ny 4 (9) 13.15 De nver - ostat ni di -
no zaur (4, 5) 13.45 Alvinnn!!! I wie wiór ki 4
(48) 14.00 Mu stang: Duch wol no ści 2 (2, 3)
15.00 Mi ra cu lo us: Bie dron ka i Czar ny Kot (3,
4) 16.00 Dzie ciak rzą dzi: Zno wu w grze (3)
16.40 Jeźdź cy smo ków: Na koń cu świa ta
(22, 23) 17.35 Pin gwi ny z Ma da ga ska ru 2
(27, 28, 29) 19.00 Psi Pa trol 5 (18, 19) 20.00
Lom bard. Ży cie pod za staw 8 (386, 387)
22.00 Lom bard. Ży cie pod za staw 2 (46)
23.00 Tek sań ska ma sa kra pi łą me cha nicz -
ną 2 - hor ror, USA 1986 01.00 Ale nu mer! 

PULS 2

06.00 Sce na śmie chu 06.55 Staw ka więk -
sza niż ży cie (5, 6) 09.15 Al lo, Al lo (36, 37)
10.20 Bi blio te ka rze (5, 6) 12.05 1920 Bi twa
War szaw ska - dra mat, Polska 2011 14.30 Po -
lo wa nie na pre zy den ta - film sen sa cyj ny,
Finl./Wiel ka Bry ta nia/Niem cy 2014 16.10 U
Pa na Bo ga w ogród ku (1, 2) 17.55 Woj ny
ma ga zy no we: Ka na da 2 20.00 Cop Out: Fu -
ja ry na tro pie - ko me dia, USA 2010 22.25
Re si dent Evil 2: Apo ka lip sa - hor ror SF, Niem -
cy/Fran cja/Wiel ka Bry ta nia/Ka na da 2004
00.05 Pre mie ra: Hel l ra iser: Wy słan nik pie -
kieł - hor ror, Wiel ka Bry ta nia 1987 02.05 Jak
to się ro bi - ko me dia, Polska 1973 

STOP KLAT KA

06.00 Spor ty wal ki: KSW 41 - wal ka: Bo rys
Mań kow ski - Ro ber to Sol dić 23.12.2017
08.30 Siat ków ka ko biet: Li ga Na ro dów -
mecz: Ka na da - Polska 11.00 Siat ków ka
męż czyzn: Li ga Na ro dów - mecz: Polska -
Wło chy 13.30 Te nis: Tur niej Wim ble don
16.00 Siat ków ka męż czyzn: Li ga Na ro dów
- mecz: Polska - Ser bia 20.00 Stu dio To kio
- ma ga zyn spor to wy 22.00 Siat ków ka
męż czyzn: Li ga Na ro dów - mecz: Au stra lia
- Polska 00.30 Boks: Ga la Fri day Bo xing
Night w Ko ście rzy nie - wa ga ju nior cięż ka:
Ni ko dem Je żew ski - De me trius Banks
04.05.2018

POL SAT SPORT

06.00 Top 10 - li sta prze bo jów 07.00 Sło -
necz ny pa trol (4, 5) 09.00 Ga li leo 10.00
Sę dzia Ju dy 11.00 Pa mięt ni ki z wa ka cji 3
(36) 12.00 Mio do we la ta (59, 22) 13.30 Se -
kre ty są sia dów (47) 14.00 Po li cjant ki i Po -
li cjan ci (100) 15.00 De tek ty wi w ak cji (139)
16.00 Pierw sza mi łość (3207) 16.50 Mi łość
na za krę cie (59) 17.20 Ha wa je 5-0 (16)
18.15 Mio do we la ta (98, 110) 20.00 Ga li leo
21.00 CSI: Kry mi nal ne za gad ki No we go
Jor ku (117, 118) 23.00 Oca le nie - thril ler, Ka -
na da 2015 00.55 Pa mięt ni ki z wa ka cji (12)
01.55 Włat cy móch (85) 02.30 Su per Lu -
dzie Extra 02.40 Top 10 - li sta prze bo jów 

TV 6

08.50 Gog gle box. Przed te le wi zo rem 11
09.50 Kar to te ka 9 (15) 10.50 Sę dzia An na
Ma ria We so łow ska (309) 11.50 Da my i wie -
śniacz ki. PL (8) 12.50 Wiel kie we se la ame -
ry kań skich Ro mów 5 (7) 13.55 Kar to te ka 8
(10) 14.55 Pierw szy raz za gra ni cą... 2 (6-ost.)
15.45 Express, Po go da 16.05 Kró lo we ży cia
7 (10) 16.55 Wy bu rza cze 3 17.45 Express,
Po go da 18.05 Uster ka 11 (15, 7) 19.45
Express, Po go da 20.05 Gog gle box. Przed te -
le wi zo rem 20.35 Gog gle box. Przed te le wi zo -
rem 9 21.45 Express, Po go da 22.00 Kró lo we
ży cia 9 (22) 23.00 Kró lo we ży cia 10 (21, 22)
00.00 Da my i wie śniacz ki. Za gra ni cą (3) 

TTV HD

06.10 Elif (1021) - se rial oby cza jo wy, Tur cja
07.00 Trans mi sja mszy świę tej
07.30 Aga pe - ma ga zyn, Polska 2018-2021
08.00 Wia do mo ści, Po go da - inf.
08.15 Kwa drans po li tycz ny - pu blic.
08.40 Ran czo 3 (29) - se rial obycz., Polska
09.40 Ko mi sarz Alex 15 (183) - se rial
10.40 Oj ciec Ma te usz 20 (262) - se rial
11.25 Uzdro wi sko (30) - te len. dok., Polska
12.00 Wia do mo ści, Agro biz nes - inf.
12.35 Let nie IO To kio 2020 - stu dio
12.55 Let nie Igrzy ska Olim pij skie To kio

2020 - ce re mo nia otwar cia
16.05 Let nie IO To kio 2020 - stu dio
17.00 Te le express - pro gram inf.
17.15 Ja ka to me lo dia?
17.55 Dzi kie pszczo ły (20) - se rial
18.55 Je den z dzie się ciu - te le tur niej
19.25 Sport, Wiad., Po go da, Alarm!
20.35 Kró lo wa i kon kwi sta dor (18/60)
21.30 Olim pij ski wie czór - pro gram inf.
22.10 Hob bit: Bi twa Pię ciu Ar mii - film

fan ta sy, No wa Ze lan dia/USA 2014
00.45 Syn (1/10) - se rial oby cza jo wy, USA
01.35 Let nie IO To kio 2020 - stu dio
01.55 Let nie IO To kio 2020 - Wio ślar stwo

- eli mi na cje; Szer mier ka - szpa da
in dy wi du al na ko biet; Wio ślar stwo
- re pa sa że je dy nek męż czyzn

TVP 1

05.25 Na do bre i na złe (712) - se rial
06.20 An na Dym na - spo tkaj my się
06.55 Fa mi lia da - te le tur niej
07.30 Py ta nie na śnia da nie - po bud ka
07.55 Py ta nie na śnia da nie - ma ga zyn
11.30 Dziew czy ny ze Lwo wa 3 (35)
12.30 Ko ło for tu ny - te le tur niej, Polska
13.15 Ko zac ka mi łość (145/270) - se rial
14.05 Va ba nque - te le tur niej, Polska
14.35 Na sy gna le (285) - se rial, Polska
15.10 Gór scy ra tow ni cy (37) - se rial
16.00 Ko ło for tu ny - te le tur niej, Polska
16.35 Fa mi lia da - te le tur niej
17.15 Pro myk na dziei (72) - se rial, Tur.
18.00 Pa no ra ma - pro gram in for ma cyj ny
18.20 Va ba nque - te le tur niej, Polska
18.45 Ko zac ka mi łość (146/270) - se rial
19.35 Bar wy szczę ścia (2434) - se rial

oby cza jo wy, Polska
20.10 La to, mu zy ka, za ba wa. Wa ka cyj -

na tra sa Dwój ki - 2021 - kon cert,
Polska 2021, reż. To masz Kli mek

23.50 Any thing Go es. Ale jaz da! - rozr.
00.50 Teo ria cha osu - kom., USA 2008
02.30 Dia men ty są wiecz ne - film sen sa -

cyj ny, Wiel ka Bry ta nia/USA 1971
04.35 Gwiezd ny pył - ko me dia oby cza jo -

wa, Polska 1982
05.40 Za koń cze nie pro gra mu

TVP 2

06.00 No wy dzień - pro gram inf.
08.40 Ma la now ski i part ne rzy (300):

De tek ty wi w po trza sku - se rial
09.10 Ma la now ski i part ne rzy (301): Za -

gi nio na Taj ka - se rial, Polska
09.40 Se kre ty ro dzi ny (179): Kry zys

wie ku śred nie go - se rial, Polska
10.40 Dla cze go ja? (506): Wiel ki błąd
11.40 Gli nia rze (559): Za sadz ka - se rial
12.50 Wy da rze nia - pro gram inf.
13.25 In ter wen cja - mag. re por te rów
13.40 Trud ne spra wy (853) - se rial
14.40 Dla cze go ja? (1019): Ca sting do

bur de lu - se rial pa ra dok., Polska
15.50 Wy da rze nia, Po go da
16.15 In ter wen cja - mag. re por te rów
16.35 Gli nia rze (504): Da ry lo su
17.40 Se kre ty ro dzi ny (210) - se rial, Pol.
18.50 Wy da rze nia, Gość „Wy da rzeń”
19.45 Sport, Po go da
20.00 In ie ma moc ni - film ani mo wa ny, USA

2004, reż. Brad Bird
22.40 xXx: Re ak ty wa cja - film sen sa cyj -

ny, Chi ny/Ka na da/USA 2017, reż. D.J.
Ca ru so, wyk. Vin Die sel, Don nie Yen

00.55 To tyl ko seks - ko me dia ro man -
tycz na, USA 2011, reż. Will Gluck

03.00 Ka ba re to wa Eks tra kla sa - rozr.
03.35 Love Is land. Wy spa mi ło ści

POLSAT

05.40 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
06.00 LAB (25) - se rial krym., Polska
07.00 Ukry ta praw da (1003) - se rial
08.00 Ku chen ne re wo lu cje
09.00 Ten mo ment (25) - se rial, Polska
09.35 SOS. Eki py w ak cji (25) - se rial
10.35 Roz wód. Wal ka o wszyst ko (25)
11.35 Do rad ca sma ku - ma ga zyn
11.45 Ukry ta praw da (961) - se rial, Polska
12.50 Ukry ta praw da (1004) - se rial
13.50 Ukry ta praw da (801) - se rial, Pol.
14.55 Szpi tal (456) - se rial pa ra dok., Pol.
16.00 LAB (44) - se rial krym., Polska
17.00 Ku chen ne re wo lu cje - rozr.
18.00 Ukry ta praw da (962) - se rial, Pol.
19.00 Fak ty, Uwa ga! Ko ro na wi rus
19.35 Sport, Po go da
19.55 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
20.05 Dro ga na po dium - Polska
20.10 Dzień pa trio tów - thril ler, Hong -

kong/USA 2016, reż. Pe ter Berg
23.00 Steve Jobs - dra mat bio gra ficz ny,

Wiel ka Bry ta nia/USA 2015, reż. Dan ny
Boy le, wyk. Mi chael Fass ben der

01.25 Play er na fa li - rozr., Polska 2021
01.35 Ku ba Wo je wódz ki - talk -show
02.40 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
03.00 NOC Ma gii
04.20 Szpi tal (456) - se rial pa ra dok., Pol.

TVN

06.00 Gli niarz i pro ku ra tor (103) - se rial 
07.00 Straż nik Tek sa su (125) - se rial
08.00 Nasz no wy dom - reali ty show
09.00 Pierw sza mi łość (3207) - se rial
09.50 Świę ty (39) - se rial kom., Polska
10.20 Fa bry ka je dze nia (13) - se rial
10.50 Fa bry ka je dze nia (14) - se rial
11.20 De tek ty wi w ak cji (102) - se rial
12.20 Ko bra - od dział spe cjal ny (6)
13.25 STOP Dro gów ka - ma ga zyn, Polska
15.30 Hard ko ro wy lom bard (43) - se rial
16.00 Hard ko ro wy lom bard (51) - se rial
16.30 Hard ko ro wy lom bard (52) - se rial
17.00 Sep ta gon (49) - se rial krym., Pol.
18.00 Ko cha ne pie nią dze (10): Ry wal ki
19.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci (760)
20.00 Gwiaz dy Ka ba re tu - rozr., Pol. 2021
21.00 Gwiaz dy Ka ba re tu - rozr., Pol. 2018
22.00 Spra wie dli wi - Wy dział Kry mi nal -

ny (470) - se rial krym., Polska
23.00 Spra wie dli wi - Wy dział Kry mi nal -

ny (471) - se rial krym., Polska
00.00 Klą twa la lecz ki Chuc ky - hor ror,

USA 2013, reż. Don Man ci ni, wyk. Da -
niel le Bi sut ti, Brad Do urif, Alex Vin -
cent, Bren nan El liott, Fio na Do urif

02.00 In ter wen cja - mag. re por te rów
02.25 Top 10 - li sta prze bo jów - muz.
05.30 Te le za ku py TV Oka zje - ma ga zyn

TV 4

05.20 Szpi tal (762) - se rial pa ra dok., Pol.
06.20 40 kon tra 20 - reali ty show
07.20 Ten mo ment (32/40) - se rial, Polska
07.55 Ukry ta praw da (1184) - se rial, Pol.
08.55 Ukry ta praw da (1185, 1186) - se rial
10.55 Szpi tal (763) - se rial pa ra dok., Pol.
11.55 Szko ła (648) - se rial pa ra dok., Pol.
12.55 Sąd ro dzin ny (197) - se rial, Polska
13.55 Sę dzia An na Ma ria We so łow ska

(549) - se rial fab.-dok., Polska
14.55 Ukry ta praw da (931) - se rial, Polska
15.55 Szko ła (647) - se rial pa ra dok., Pol.
16.55 Ide al na nia nia 7 - reali ty show
18.25 19+ (580) - se rial pa ra dok., Polska
19.00 Ukry ta praw da (1174) - se rial, Polska
20.00 40 kon tra 20 - reali ty show
21.00 Ho ney - film oby cza jo wy, USA 2003,

reż. Bil le Wo odruff, wyk. Jes si ca Al ba,
Lil’ Ro meo, Me khi Phi fer, Da vid Mo -
scow, Za cha ry Isa iah Williams

23.10 Keanu - ko me dia sen sa cyj na, USA
2016, reż. Pe ter Aten cio, wyk. Jor dan
Pe ele, Ke egan -Mi chael Key, Me thod
Man, Dar rell Britt -Gib son, Will For te

01.15 Zbrod nie, któ re wstrzą snę ły Ame -
ry ką 3 - se rial dok., USA

02.15 Dru ga stro na me da lu 4
02.50 NOC Ma gii
04.55 Za koń cze nie pro gra mu

TVN SIEDEM

23 LIPCA
PIĄTEK

Rok 2013. W Bo sto nie pod czas ma ra to nu z oka zji Dnia
Pa trio tów do cho dzi do zde to no wa nia dwóch bomb. W
mie ście roz po czy na się po lo wa nie na spraw ców. Ist nie -
je du że ry zy ko, że nie ba wem za ata ku ją po now nie.

20.10

TVN

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

THRILLER

PIĄTEK

Fighter
La ta 80. Mic ky Ward jest pod rzęd nym bok se rem. Je go
spra wa mi zaj mu je się apo dyk tycz na mat ka, a tre nin -
giem - brat nar ko man. Uko cha na spor tow ca prze ko nu je
go, że mu si od ciąć się od ro dzi ny.

22.10

TVP 1

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

DRAMAT

SOBOTA

Ka pi tan Glass ma wy ja śnić oko licz no ści ka ta stro fy ro -
syj skiej ło dzi pod wod nej. Od kry wa, że do szło do ata ku
ter ro ry stycz ne go. Odpowiedzialny za niego ge ne rał Dmi -
trij Du row za mie rza wy wo łać III woj nę świa to wą.

20.00

TV PULS

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

THRILLER

NIEDZIELA

Ocean ogniaDzień Patriotów

John Ca le za bie ra cór kę na wy ciecz kę do Bia łe go Do -
mu. Tym cza sem gru pa ter ro ry stów przej mu je kon tro lę
nad bu dyn kiem i bie rze za za kład ni ków prze by wa ją cych
tam lu dzi. John wkra cza do ak cji.

20.05

POLSAT

USA 2013, REŻ. ROLAND EMMERICH, WYK. CHANNING TATUM, JAMIE
FOXX, MAGGIE GYLLENHAAL, JASON CLARKE

SENSACYJNY

PONIEDZIAŁEK

Podróże z diabłem
Du ża par tia ko ka iny prze my ca nej z Mek sy ku do Ka na dy
przez USA jest gu bio na po dro dze w ta jem ni czych oko -
licz no ściach. Przy wód ca kar te lu przy dzie la do wy ja -
śnie nia tej spra wy Co oka i Ma na.

21.00

TV 4

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

THRILLER

WTOREK

Na zna czo na pięt nem Nie zgod nej Tris opusz cza gra ni ce
Chi ca go, by po znać rze czy wi stość ukry wa ną przez sys -
tem. To wa rzy szy jej Czte ry. Obo je zo sta ją po sta wie ni
przed trud ny mi wy bo ra mi.

22.10

TVP 1

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

SCIENCE FICTION

ŚRODA

WiernaŚwiat w płomieniach

PROGRAM TELEWIZYJNY 
23.07.–29.07.2021

06.00 Zbun to wa ny anioł (119, 120) 08.00
Lom bard. Ży cie pod za staw 5 (203) 09.00
Lom bard. Ży cie pod za staw 8 (393) 10.00
Lom bard. Ży cie pod za staw (10) 11.00 Zbun -
to wa ny anioł (121) 12.00 Za kli nacz ka du chów
4 (83, 84) 14.00 Lom bard. Ży cie pod za staw
5 (204, 205) 16.00 Ro dzin ny in te res 4 (154,
155) 18.00 Lom bard. Ży cie pod za staw 8
(395, 396) 20.00 W sie ci kłamstw - film sen -
sac., Ukr./Wlk. Bry ta nia/Hol./Polska/USA 2020
22.00 Cham pion 4: Wal ka o ho nor - film sen -
sac., Bułg./USA 2016 23.50 Po rwa nie - film
sen sa cyj ny, USA 2011 02.00 Ca stle 2 (30)
03.00 Zo bacz to!: Ro dzin ny in te res 4 (152) 

TV PULS

11.20 Kum ple z dżun gli - na ra tu nek! (101)
11.45 Chip i Da le (46, 47) 12.45 Bla ze i me -
ga ma szy ny 4 (9) 13.15 De nver - ostat ni di -
no zaur (4, 5) 13.45 Alvinnn!!! I wie wiór ki 4
(48) 14.00 Mu stang: Duch wol no ści 2 (2, 3)
15.00 Mi ra cu lo us: Bie dron ka i Czar ny Kot (3,
4) 16.00 Dzie ciak rzą dzi: Zno wu w grze (3)
16.40 Jeźdź cy smo ków: Na koń cu świa ta
(22, 23) 17.35 Pin gwi ny z Ma da ga ska ru 2
(27, 28, 29) 19.00 Psi Pa trol 5 (18, 19) 20.00
Lom bard. Ży cie pod za staw 8 (386, 387)
22.00 Lom bard. Ży cie pod za staw 2 (46)
23.00 Tek sań ska ma sa kra pi łą me cha nicz -
ną 2 - hor ror, USA 1986 01.00 Ale nu mer! 

PULS 2

06.00 Sce na śmie chu 06.55 Staw ka więk -
sza niż ży cie (5, 6) 09.15 Al lo, Al lo (36, 37)
10.20 Bi blio te ka rze (5, 6) 12.05 1920 Bi twa
War szaw ska - dra mat, Polska 2011 14.30 Po -
lo wa nie na pre zy den ta - film sen sa cyj ny,
Finl./Wiel ka Bry ta nia/Niem cy 2014 16.10 U
Pa na Bo ga w ogród ku (1, 2) 17.55 Woj ny
ma ga zy no we: Ka na da 2 20.00 Cop Out: Fu -
ja ry na tro pie - ko me dia, USA 2010 22.25
Re si dent Evil 2: Apo ka lip sa - hor ror SF, Niem -
cy/Fran cja/Wiel ka Bry ta nia/Ka na da 2004
00.05 Pre mie ra: Hel l ra iser: Wy słan nik pie -
kieł - hor ror, Wiel ka Bry ta nia 1987 02.05 Jak
to się ro bi - ko me dia, Polska 1973 

STOP KLAT KA

06.00 Spor ty wal ki: KSW 41 - wal ka: Bo rys
Mań kow ski - Ro ber to Sol dić 23.12.2017
08.30 Siat ków ka ko biet: Li ga Na ro dów -
mecz: Ka na da - Polska 11.00 Siat ków ka
męż czyzn: Li ga Na ro dów - mecz: Polska -
Wło chy 13.30 Te nis: Tur niej Wim ble don
16.00 Siat ków ka męż czyzn: Li ga Na ro dów
- mecz: Polska - Ser bia 20.00 Stu dio To kio
- ma ga zyn spor to wy 22.00 Siat ków ka
męż czyzn: Li ga Na ro dów - mecz: Au stra lia
- Polska 00.30 Boks: Ga la Fri day Bo xing
Night w Ko ście rzy nie - wa ga ju nior cięż ka:
Ni ko dem Je żew ski - De me trius Banks
04.05.2018

POL SAT SPORT

06.00 Top 10 - li sta prze bo jów 07.00 Sło -
necz ny pa trol (4, 5) 09.00 Ga li leo 10.00
Sę dzia Ju dy 11.00 Pa mięt ni ki z wa ka cji 3
(36) 12.00 Mio do we la ta (59, 22) 13.30 Se -
kre ty są sia dów (47) 14.00 Po li cjant ki i Po -
li cjan ci (100) 15.00 De tek ty wi w ak cji (139)
16.00 Pierw sza mi łość (3207) 16.50 Mi łość
na za krę cie (59) 17.20 Ha wa je 5-0 (16)
18.15 Mio do we la ta (98, 110) 20.00 Ga li leo
21.00 CSI: Kry mi nal ne za gad ki No we go
Jor ku (117, 118) 23.00 Oca le nie - thril ler, Ka -
na da 2015 00.55 Pa mięt ni ki z wa ka cji (12)
01.55 Włat cy móch (85) 02.30 Su per Lu -
dzie Extra 02.40 Top 10 - li sta prze bo jów 

TV 6

08.50 Gog gle box. Przed te le wi zo rem 11
09.50 Kar to te ka 9 (15) 10.50 Sę dzia An na
Ma ria We so łow ska (309) 11.50 Da my i wie -
śniacz ki. PL (8) 12.50 Wiel kie we se la ame -
ry kań skich Ro mów 5 (7) 13.55 Kar to te ka 8
(10) 14.55 Pierw szy raz za gra ni cą... 2 (6-ost.)
15.45 Express, Po go da 16.05 Kró lo we ży cia
7 (10) 16.55 Wy bu rza cze 3 17.45 Express,
Po go da 18.05 Uster ka 11 (15, 7) 19.45
Express, Po go da 20.05 Gog gle box. Przed te -
le wi zo rem 20.35 Gog gle box. Przed te le wi zo -
rem 9 21.45 Express, Po go da 22.00 Kró lo we
ży cia 9 (22) 23.00 Kró lo we ży cia 10 (21, 22)
00.00 Da my i wie śniacz ki. Za gra ni cą (3) 

TTV HD

06.10 Elif (1021) - se rial oby cza jo wy, Tur cja
07.00 Trans mi sja mszy świę tej
07.30 Aga pe - ma ga zyn, Polska 2018-2021
08.00 Wia do mo ści, Po go da - inf.
08.15 Kwa drans po li tycz ny - pu blic.
08.40 Ran czo 3 (29) - se rial obycz., Polska
09.40 Ko mi sarz Alex 15 (183) - se rial
10.40 Oj ciec Ma te usz 20 (262) - se rial
11.25 Uzdro wi sko (30) - te len. dok., Polska
12.00 Wia do mo ści, Agro biz nes - inf.
12.35 Let nie IO To kio 2020 - stu dio
12.55 Let nie Igrzy ska Olim pij skie To kio

2020 - ce re mo nia otwar cia
16.05 Let nie IO To kio 2020 - stu dio
17.00 Te le express - pro gram inf.
17.15 Ja ka to me lo dia?
17.55 Dzi kie pszczo ły (20) - se rial
18.55 Je den z dzie się ciu - te le tur niej
19.25 Sport, Wiad., Po go da, Alarm!
20.35 Kró lo wa i kon kwi sta dor (18/60)
21.30 Olim pij ski wie czór - pro gram inf.
22.10 Hob bit: Bi twa Pię ciu Ar mii - film

fan ta sy, No wa Ze lan dia/USA 2014
00.45 Syn (1/10) - se rial oby cza jo wy, USA
01.35 Let nie IO To kio 2020 - stu dio
01.55 Let nie IO To kio 2020 - Wio ślar stwo

- eli mi na cje; Szer mier ka - szpa da
in dy wi du al na ko biet; Wio ślar stwo
- re pa sa że je dy nek męż czyzn

TVP 1

05.25 Na do bre i na złe (712) - se rial
06.20 An na Dym na - spo tkaj my się
06.55 Fa mi lia da - te le tur niej
07.30 Py ta nie na śnia da nie - po bud ka
07.55 Py ta nie na śnia da nie - ma ga zyn
11.30 Dziew czy ny ze Lwo wa 3 (35)
12.30 Ko ło for tu ny - te le tur niej, Polska
13.15 Ko zac ka mi łość (145/270) - se rial
14.05 Va ba nque - te le tur niej, Polska
14.35 Na sy gna le (285) - se rial, Polska
15.10 Gór scy ra tow ni cy (37) - se rial
16.00 Ko ło for tu ny - te le tur niej, Polska
16.35 Fa mi lia da - te le tur niej
17.15 Pro myk na dziei (72) - se rial, Tur.
18.00 Pa no ra ma - pro gram in for ma cyj ny
18.20 Va ba nque - te le tur niej, Polska
18.45 Ko zac ka mi łość (146/270) - se rial
19.35 Bar wy szczę ścia (2434) - se rial

oby cza jo wy, Polska
20.10 La to, mu zy ka, za ba wa. Wa ka cyj -

na tra sa Dwój ki - 2021 - kon cert,
Polska 2021, reż. To masz Kli mek

23.50 Any thing Go es. Ale jaz da! - rozr.
00.50 Teo ria cha osu - kom., USA 2008
02.30 Dia men ty są wiecz ne - film sen sa -

cyj ny, Wiel ka Bry ta nia/USA 1971
04.35 Gwiezd ny pył - ko me dia oby cza jo -

wa, Polska 1982
05.40 Za koń cze nie pro gra mu

TVP 2

06.00 No wy dzień - pro gram inf.
08.40 Ma la now ski i part ne rzy (300):

De tek ty wi w po trza sku - se rial
09.10 Ma la now ski i part ne rzy (301): Za -

gi nio na Taj ka - se rial, Polska
09.40 Se kre ty ro dzi ny (179): Kry zys

wie ku śred nie go - se rial, Polska
10.40 Dla cze go ja? (506): Wiel ki błąd
11.40 Gli nia rze (559): Za sadz ka - se rial
12.50 Wy da rze nia - pro gram inf.
13.25 In ter wen cja - mag. re por te rów
13.40 Trud ne spra wy (853) - se rial
14.40 Dla cze go ja? (1019): Ca sting do

bur de lu - se rial pa ra dok., Polska
15.50 Wy da rze nia, Po go da
16.15 In ter wen cja - mag. re por te rów
16.35 Gli nia rze (504): Da ry lo su
17.40 Se kre ty ro dzi ny (210) - se rial, Pol.
18.50 Wy da rze nia, Gość „Wy da rzeń”
19.45 Sport, Po go da
20.00 In ie ma moc ni - film ani mo wa ny, USA

2004, reż. Brad Bird
22.40 xXx: Re ak ty wa cja - film sen sa cyj -

ny, Chi ny/Ka na da/USA 2017, reż. D.J.
Ca ru so, wyk. Vin Die sel, Don nie Yen

00.55 To tyl ko seks - ko me dia ro man -
tycz na, USA 2011, reż. Will Gluck

03.00 Ka ba re to wa Eks tra kla sa - rozr.
03.35 Love Is land. Wy spa mi ło ści

POLSAT

05.40 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
06.00 LAB (25) - se rial krym., Polska
07.00 Ukry ta praw da (1003) - se rial
08.00 Ku chen ne re wo lu cje
09.00 Ten mo ment (25) - se rial, Polska
09.35 SOS. Eki py w ak cji (25) - se rial
10.35 Roz wód. Wal ka o wszyst ko (25)
11.35 Do rad ca sma ku - ma ga zyn
11.45 Ukry ta praw da (961) - se rial, Polska
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FOXX, MAGGIE GYLLENHAAL, JASON CLARKE

SENSACYJNY

PONIEDZIAŁEK

Podróże z diabłem
Du ża par tia ko ka iny prze my ca nej z Mek sy ku do Ka na dy
przez USA jest gu bio na po dro dze w ta jem ni czych oko -
licz no ściach. Przy wód ca kar te lu przy dzie la do wy ja -
śnie nia tej spra wy Co oka i Ma na.

21.00

TV 4

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

THRILLER

WTOREK

Na zna czo na pięt nem Nie zgod nej Tris opusz cza gra ni ce
Chi ca go, by po znać rze czy wi stość ukry wa ną przez sys -
tem. To wa rzy szy jej Czte ry. Obo je zo sta ją po sta wie ni
przed trud ny mi wy bo ra mi.

22.10

TVP 1

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

SCIENCE FICTION

ŚRODA

WiernaŚwiat w płomieniach

06.00 Ro dzin ny in te res 4 (151-153) 09.00
Kra ina ju tra - film fan ta sy, USA/Hiszp. 2015
11.35 Go ście w Ame ry ce - ko me dia, USA/
Fr. 2001 13.35 Trzy piór ka - baśń film., Niem.
2014 14.50 Dziel ny kraw czyk - baśń film.,
Niem. 2008 16.10 Cór ka mo je go sze fa - ko -
me dia, USA 2003 17.50 Za kon ni ca w prze -
bra niu 2 - ko me dia, USA 1993 20.00 Oce an
ognia - thril ler, USA/Chi ny/Wlk. Bry ta nia 2018
22.15 Pan i pa ni Ki ler - ko me dia, USA 2010
00.10 De mon stra cja si ły - film sen sa cyj ny,
USA 2013 02.15 Zo bacz to!: Dy żur 3 (42-ost.)
02.50 Ta ki jest świat 6 03.30 Bie sia da na
czte ry po ry ro ku (4) 04.15 Z ar chi wum po -
li cji (7) 05.00 Ro dzin ny in te res 4 (155)

TV PULS

06.00 Ale nu mer! 06.30 Ale nu mer! 07.00
Woj ciech Cej row ski. Bo so - Tek sas (5, 6, 7)
08.35 Mi ki i raź ni raj dow cy 2 (41, 42) 09.30
Bla ze i me ga ma szy ny 4 (11) 09.50 Cie kaw -
ski Geor ge 9 (12) 10.30 Lwia straż: Po wrót
11.25 Za plą ta ni: Ta jem ni ca Zło te go Kwia tu
- film anim., USA 2017 12.20 Sku ba ni - film
anim., USA 2013 14.05 Po grom cy du chów
2 - ko me dia, USA 1989 16.20 Żan darm i ko -
smi ci - ko me dia, Fran cja 1979 18.15 Pin gwi -
ny z Ma da ga ska ru 2 (31, 32) 19.00 Psi Pa trol
5 (20, 21) 19.55 Lom bard. Ży cie pod za staw
8 (388-390) 22.55 Za bój cze umy sły 8 (166,
167) 00.45 Le ka rze na start (46) 01.30
Lom bard. Ży cie pod za staw (11, 12, 13) 

PULS 2

06.00 Dok tor Mar tin 5 (2, 3) 08.00 Ko mi -
sarz Rex 8 (113, 114) 10.00 Hud son i Rex (16):
Ukry ta praw da 11.00 Przy go dy Mer li na 2
(19, 20, 21) 14.00 Pre mie ra: Agen cie, po daj
ła pę - ko me dia, USA/Au stra lia 2001 16.00
Po lo wa nie na pre zy den ta - film sen sa cyj ny,
Fin lan dia/Wiel ka Bry ta nia/Niem cy 2014
17.50 Po irot: Ren dez -vo us ze śmier cią - film
kry mi nal ny, Wiel ka Bry ta nia 2008 20.00 Sa -
ga wi kin gów - film przy go do wy, Szwajc./
Niem./RPA/Wlk. Bry ta nia 2014 22.00 Rze ka
ta jem nic - dra mat, USA 2003 00.50 Pro za
ży cia - ko me dia, USA 2017 02.50 Uwi kła nie
- film krym., Pol. 2011 05.30 No wa Sce na
Śmie chu 05.50 Za koń cze nie pro gra mu

STOP KLAT KA

06.00 Siat ków ka męż czyzn: Li ga Na ro dów
- mecz: Ka na da - Polska 08.00 Spor ty wal -
ki: UFC Fight Night: San dha gen vs. Dil la shaw
- wa ga ko gu cia: Co ry San dha gen - T.J. Dil la -
shaw 11.00 Siat ków ka męż czyzn: Li ga Na -
ro dów - mecz: Ja po nia - Polska 13.30 Pił ka
noż na - mecz to wa rzy ski: FC Ba yern Mo na -
chium - AFC Ajax 16.00 Spor ty wal ki: UFC
Fight Night: San dha gen vs. Dil la shaw - wa -
ga ko gu cia: Co ry San dha gen - T.J. Dil la shaw
20.00 Stu dio To kio 20.30 Siat ków ka męż -
czyzn: Li ga Na ro dów - mecz: Niem cy -
Polska 23.00 Boks: Wal ka o pas WBC Si lver
w Lon dy nie - wa ga cięż ka: Joe Joy ce - Car -
los Ta kam 00.00 Pił ka noż na: Flo ri da Cup

POL SAT SPORT

06.00 Top 10 - li sta prze bo jów 07.05 Flint -
sto no wie (111, 112, 113, 114) 09.05 Dziel na
mysz (7) 09.25 Se kre ty są sia dów (50-56)
13.05 Dan cing with the Stars. Ta niec z
gwiaz da mi 5 15.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci
(101) 16.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci (102)
17.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci (103) 18.00
Po li cjant ki i Po li cjan ci (104) 19.00 Po li cjant -
ki i Po li cjan ci (105) 20.00 Ga li leo 21.00 CSI:
Kry mi nal ne za gad ki No we go Jor ku (121, 122)
23.00 Bez względ na gra - film sen sa cyj ny,
Hong kong 2007 00.50 Spad ko bier cy 01.55
Włat cy móch (86) 02.25 Su per Lu dzie Extra
02.40 Top 10 - li sta prze bo jów 03.40 Di sco
Po lo Li fe 05.45 Te le za ku py TV Oka zje

TV 6

07.40 Gog gle box. Przed te le wi zo rem 8
08.40 Za gro że nie pod sto pa mi 2 (2) 09.45
Express, Po go da 10.00 Down the ro ad. Ze -
spół w tra sie (5, 6) 11.00 Dżen tel me ni i
wie śnia cy 3 (3) 12.00 Kto to ku pi? 12.45
Uster ka 13 (11, 12) 13.45 Kró lo we ży cia 9 (22)
14.40 Gog gle box. Przed te le wi zo rem 8
15.45 Express, Po go da 16.05 Gog gle box.
Przed te le wi zo rem 11 17.05 Pa tent na ka sę
17.45 Express, Po go da 18.05 Pa tent na ka -
sę 18.35 Da my i wie śniacz ki. PL (8) 19.45
Express, Po go da 20.00 Orzeł czy resz ka? 2
21.00 Gog gle box. Przed te le wi zo rem 8
22.00 Down the ro ad. Ze spół w tra sie (7, 8)
23.00 Ka na pow cy 00.00 CO OL tu ry ści 

TTV HD

04.55 Let nie IO To kio 2020
10.15 Let nie IO To kio 2020 - Boks - ko -

bie ty w wa dze mu szej; Ju do - ko -
bie ty w ka te go rii do 52 kg - 1/2 fi -
na łu; Szer mier ka - flo ret in dy wi -
du al ny ko biet - 1/2 fi na łu

11.35 Let nie IO To kio 2020: Ko szy ków ka
3x3 - mecz męż czyzn: ROC - Polska

12.25 Let nie Igrzy ska Olim pij skie To kio
2020 - stu dio; Ju do - ko bie ty w
ka te go rii do 52 kg; Boks - męż -
czyź ni w wa dze śred niej i cięż kiej

13.55 Let nie Igrzy ska Olim pij skie To kio
2020: Ko szy ków ka męż czyzn - mecz
fa zy gru po wej: Fran cja - USA

15.55 Let nie IO To kio 2020 - stu dio; Szer -
mier ka - flo ret ko biet - fi nał, szpa -
da męż czyzn - fi nał

17.00 Te le express, Po go da - inf.
17.30 Ja ka to me lo dia?
18.25 Stu le cie Win nych (9) - se rial, Polska
19.25 Sport, Wia do mo ści, Po go da
20.15 Kró lo wa i kon kwi sta dor (20/60)
21.10 Olim pij ski wie czór - pro gram inf.
21.40 Mło da Wik to ria - dra mat hi sto rycz ny,

Wiel ka Bry ta nia/USA 2009
23.35 Syn (4-6/10) - se rial obycz., USA
02.05 Let nie IO To kio 2020 - stu dio
02.35 Let nie Igrzy ska Olim pij skie To kio

2020 - Wio ślar stwo - 1/4 fi na łu; Te -
nis sto ło wy

TVP 1

05.25 Bar wy szczę ścia (2433) - se rial
05.55 Bar wy szczę ścia (2434) - se rial
06.30 Bar wy szczę ścia (2435) - se rial
07.00 Trans mi sja mszy świę tej
07.55 Py ta nie na śnia da nie - ma ga zyn
11.00 Msza świę ta z Ja snej Gó ry
11.55 Mię dzy zie mią a nie bem - mag.
12.00 Anioł Pań ski - pro gram re li gij ny
12.15 Mię dzy zie mią a nie bem - mag.
12.45 Wa do wic kie spo tka nia ze Świę -

tym Ja nem Paw łem II - se rial, Pol.
13.00 Do oko ła Bał ty ku - ma ga zyn
13.25 Va ba nque - te le tur niej, Polska
14.00 Fa mi lia da - te le tur niej
14.35 Ko ło for tu ny - te le tur niej, Polska
15.15 Szan sa na suk ces. Opo le 2021 2
16.20 Na sy gna le (308) - se rial, Polska
16.50 Al ter na ty wy 4 (4/9) - se rial, Pol.
18.00 Pa no ra ma, Po go da - pro gram inf.
18.30 Se kret ne ży cie ko tów
19.20 Ro dzin ka.pl (191) - se rial ko me dio -

wy, Polska
20.00 La to, mu zy ka, za ba wa. Wa ka cyj -

na tra sa Dwój ki - 2021 - kon cert,
Polska 2021, reż. To masz Kli mek

00.20 Hi ty wszech cza sów - ma ga zyn
01.20 Za ba wa, za ba wa - dra mat oby cza -

jo wy, Polska 2018, reż. Kin ga Dęb ska
03.00 Nic śmiesz ne go - ko me dio dra mat,

Polska 1995, reż. Ma rek Ko ter ski
04.35 Za koń cze nie pro gra mu

TVP 2

04.40 Di sco Gra my - muz., Polska 2021
05.45 Te le za ku py TV Oka zje - ma ga zyn
06.00 No wy dzień - pro gram inf.
08.00 Tar zan 2 - film ani mo wa ny, USA 2005
09.40 Ma ska Zor ro - film przy go do wy,

USA/Mek syk 1998, reż. Mar tin Camp -
bell, wyk. An to nio Ban de ras, An tho ny
Hop kins, Ca the ri ne Ze ta -Jo nes, Stu art
Wil son, Matt Let scher

12.40 In ie ma moc ni - film ani mo wa ny, USA
2004, reż. Brad Bird

15.00 Iron Man 3 - film SF, USA/Chi ny 2013,
reż. Sha ne Black, wyk. Ro bert Downey
Jr., Gwy neth Pal trow, Don Cheadle, Guy
Pe ar ce, Re bec ca Hall

17.45 Nasz no wy dom - reali ty show
18.50 Wy da rze nia - pro gram inf.
19.25 Gość „Wy da rzeń” - pu blic.
19.45 Sport, Po go da
20.00 Ka ba ret na ży wo - Kli ni ka Ske czów

Mę czą cych - pro gram rozr., Pol. 2021
22.05 Pa ra sol bez pie czeń stwa - ko me dia

sen sa cyj na, USA 2003, reż. Den nis Du -
gan, wyk. Mar tin Law ren ce, Steve Zahn,
Eric Ro berts, Colm Fe ore, Bill Du ke

00.00 Świat w pło mie niach - film sen sa -
cyj ny, USA 2013, reż. Ro land Em me -
rich, wyk. Chan ning Ta tum, Ja mie Foxx,
Mag gie Gyl len ha al

02.40 Ka ba re to wa Eks tra kla sa - rozr.
03.35 Love Is land. Wy spa mi ło ści

POLSAT

06.00 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
06.20 Ukry ta praw da (1050) - se rial
07.20 Ku chen ne re wo lu cje: To ruń, Ita -

lian House - rozr., Polska 2017
08.20 No wa Ma ja w ogro dzie - ma ga zyn
08.50 Aka de mia ogrod ni ka - ma ga zyn
09.00 Dzień do bry wa ka cje - mag.
11.30 Week en do wa me ta mor fo za 3
12.30 Co za ty dzień - ma ga zyn, Pol. 2021
13.10 In spi ru ją ce ko bie ty - mag., Polska
13.45 Cór ka pre zy den ta - ko me dia ro -

man tycz na, USA/Wiel ka Bry ta nia 2004,
reż. An dy Ca diff, wyk. Man dy Moore

16.05 Wa ka cje Ja sia Fa so li - ko me dia,
Wiel ka Bry ta nia/Fran cja/Niem cy/USA
2007, reż. Steve Ben de lack, wyk. Ro -
wan At kin son, Wil lem Da foe

18.00 Ku chen ne re wo lu cje - rozr.
19.00 Fak ty - pro gram in for ma cyj ny
19.25 Play er na fa li - rozr., Polska 2021
19.30 Sport, Po go da, Uwa ga!
20.05 Ja son Bo ur ne - thril ler, USA 2016,

reż. Paul Gre en grass, wyk. Matt Da -
mon, Tom my Lee Jo nes

22.45 Bez prze ba cze nia - we stern, USA
1992, reż. Clint East wood, wyk. Clint
East wood, Gene Hack man

01.20 Dzień pa trio tów - thril ler, Hong -
kong/USA 2016, reż. Pe ter Berg, wyk.
Mi chel le Mo na ghan

04.00 NOC Ma gii

TVN

06.00 Flint sto no wie (142, 143) - se rial
07.00 Du szek - film fa mi lij ny, Niem cy/Szwaj -

ca ria 2013, reż. Ala in Gspo ner, wyk.
Jo nas Hol den rie der, Uwe Ochsenk -
necht, Her bert Knaup

09.00 Alvin i wie wiór ki 3 - film fa mi lij ny,
USA 2011, reż. Mi ke Mit chell, wyk. Ja -
son Lee, Da vid Cross, Jen ny Sla te

10.55 Ga li leo - pr. po pu lar no nau ko wy
13.00 STOP Dro gów ka - ma ga zyn, Polska
14.00 Gwiaz dy Ka ba re tu - rozr., Pol. 2021
15.00 Nin ja War rior Polska
16.55 Co lum bo (3): Śmierć gwiaz dy roc -

ka - se rial kry mi nal ny, USA
19.00 Ga li leo - pr. po pu lar no nau ko wy
20.00 Strasz ny film 3 - hor ror ko me dio -

wy, USA 2003, reż. Da vid Zuc ker, wyk.
An na Fa ris, Pa me la An der son, Char -
lie Sheen, Le slie Nie lsen

21.50 Klą twa la lecz ki Chuc ky - hor ror,
USA 2013, reż. Don Man ci ni, wyk. Da -
niel le Bi sut ti, Brad Do urif, Alex Vin -
cent, Bren nan El liott

23.50 Ry zy kan ci - reali ty show, USA 2016
00.50 Ry zy kan ci - reali ty show, USA 2016
01.50 Po łą cze ni: Ka mi la Ści bio rek
01.55 Po łą cze ni: Mi chał Mi lo wicz - rozr.
02.00 In ter wen cja - mag. re por te rów
02.25 Di sco Po lo Li fe - muz., Polska 2021
03.25 Top 10 - li sta prze bo jów - muz.
05.30 Te le za ku py TV Oka zje - ma ga zyn

TV 4

05.00 Szpi tal (761) - se rial pa ra dok., Pol.
06.00 Wi za na mi łość 7 - reali ty show
07.00 Tim my i przy ja cie le (4/26)
07.15 Ukry ta praw da (1181, 1182) - se rial
09.20 Ukry ta praw da (1183) - se rial, Pol.
10.25 Ukry ta praw da (1176) - se rial, Polska
11.30 Ten mo ment (32/40) - se rial, Polska
12.05 Ma kło wicz w dro dze 3 - ma ga zyn
13.15 Po szu ki wa cze - we stern, USA 1956,

reż. John Ford, wyk. John Way ne, Ve ra
Mi les, Jef frey Hun ter

15.45 Na ra tu nek wie lo ry bom - film przy -
go do wy, USA 2012, reż. Ken Kwa pis,
wyk. John Kra sin ski, Drew Bar ry mo -
re, Kri sten Bell

18.05 Kop ciu szek: Bu cik na mia rę - ko -
me dia mu zycz na, USA 2016, reż. Mi -
chel le John ston, wyk. So fia Car son,
Jen ni fer Til ly, Tho mas Law

20.00 Szyb cy i wście kli: To kio Drift - film
sen sa cyj ny, USA/Niem cy 2006, reż.
Ju stin Lin, wyk. Lu cas Black

22.15 Gang Sto ry - dra mat kry mi nal ny,
Fran cja/Bel gia 2011, reż. Oli vier Mar -
chal, wyk. Gérard La nvin

00.30 Su fra żyst ka - dra mat oby cza jo wy,
Wiel ka Bry ta nia 2015, reż. Sa rah Ga -
vron, wyk. An ne -Ma rie Duff

02.45 Dru ga stro na me da lu
03.25 NOC Ma gii
05.15 Za koń cze nie pro gra mu

TVN SIEDEM

24 LIPCA
SOBOTA

06.00 Ca stle 2 (30) 07.00 Ta ki jest świat 6
08.00 Lom bard. Ży cie pod za staw 2 (46, 47,
48) 11.00 Lom bard. Ży cie pod za staw 5
(201-205) 16.00 Lom bard. Ży cie pod za staw
8 (393, 394) 18.00 Lom bard. Ży cie pod za -
staw 8 (395) 19.00 Lom bard. Ży cie pod za -
staw 8 (396) 20.00 Ochro niarz - film
sen sac., USA 2017 21.50 Ce na po wro tu -
film sen sac., USA 2009 23.50 Czas ze msty
- film sen sac., USA/Aru ba 2003 01.30 Ca -
stle 2 (31) 02.35 Zo bacz to!: Ta ki jest świat
6 03.15 Bie sia da na czte ry po ry ro ku (3):
Bie sia da ta tar ska: Pie re ka czew nik 04.00
Me nu na mia rę 04.35 Z ar chi wum po li cji
(6) 05.00 Dy żur 3 (39) 05.30 Dy żur 3 (40)

TV PULS

06.00 Ale nu mer! 07.40 Na stęp ny pro szę!
08.40 Mi ki i raź ni raj dow cy 2 (40, 41) 09.35
Bla ze i me ga ma szy ny 4 (10) 09.55 Cie kaw -
ski Geor ge 9 (10, 11) 10.50 Jej Wy so kość Zo -
sia 2 (37) 11.20 Kum ple z dżun gli - na
ra tu nek! (102) 11.45 Chip i Da le (48, 49)
12.45 Naj pięk niej sze ba śnie bra ci Grimm
14.00 Żan darm na eme ry tu rze - ko me dia,
Francja/Włochy 1970 16.00 22. Ma zur ska
Noc Ka ba re to wa 17.00 22. Ma zur ska Noc
Ka ba re to wa 18.15 Pin gwi ny z Ma da ga ska -
ru 2 (30, 31) 19.00 Psi Pa trol 5 (19, 20) 20.00
Sku ba ni - film animowany, USA 2013 21.55
Fa la - film ka ta stroficzny, Norw. 2015 00.00
Pi ła: Dzie dzic two - hor ror, Ka na da/USA 2017 

PULS 2

06.00 Dok tor Mar tin 4 (8) 07.00 Dok tor
Mar tin 5 (1) 08.00 Ko mi sarz Rex 8 (111, 112):
Kro ko dyl; Za bój cze wi ta mi ny 10.00 Hud son
i Rex (15) 11.00 Staw ka więk sza niż ży cie
(5, 6): Ostat nia szan sa; Po dwój ny nel son
13.35 Sze re go wiec Ben ja min - ko me dia,
USA 1980 15.50 1920 Bi twa War szaw ska -
dra mat, Polska 2011 18.05 U Pa na Bo ga w
ogród ku (3, 4) 20.00 Aste rix na olim pia dzie
- ko me dia, Fran cja/Niem cy/Hisz pa nia/Wło -
chy/Belg. 2008 22.30 Pre mie ra: Ry tu ał -
hor ror, USA/Wę gry 2011 00.50 Dro gów ka -
dra mat, Polska 2013 03.10 Sce na śmie chu
03.55 Rzecz po spo li ta bab ska - ko me dia,
Polska 1969 05.35 Za koń cze nie pro gra mu

STOP KLAT KA

06.00 Siat ków ka męż czyzn: Li ga Na ro dów
- mecz: Polska - USA 08.30 Siat ków ka męż -
czyzn: Li ga Na ro dów - mecz: Ro sja - Polska
11.00 Te nis: Tur niej Wim ble don 13.30 Siat -
ków ka męż czyzn: Li ga Na ro dów - mecz:
Polska - Buł ga ria 15.50 Bie gi gór skie - re -
por taż 16.25 Pił ka noż na - mecz to wa rzy -
ski: FC Ba yern Mo na chium - AFC Ajax 19.10
Atle ci 20.00 Stu dio To kio 22.00 Boks: Wal -
ka o pas WBC Si lver w Lon dy nie - wa ga cięż -
ka: Joe Joy ce - Car los Ta kam 00.00 Boks:
Roc ky Bo xing Night w Ko ście rzy nie - wa ga
ju nior cięż ka: Ni ko dem Je żew ski - Ta mas
Lo di 14.12.2019 04.00 Spor ty wal ki: UFC Fight
Night: San dha gen vs. Dil la shaw

POL SAT SPORT

06.00 Top 10 - li sta prze bo jów 07.05 Flint -
sto no wie (107, 108, 109, 110) 09.20 Wy pra wa
z dziad kiem - film oby cza jo wy, USA 2018
11.00 Ben ny Hill 11.35 Ben ny Hill 12.10
Ben ny Hill 12.50 Smak mi ło ści - ko me dia,
USA 2016 14.40 Naj groź niej si kie row cy
świa ta (2, 3) 16.05 Wzór (75) 17.05 Wzór
(76) 18.00 Wzór (77) 19.00 Wzór (78)
20.00 Ga li leo 21.00 CSI: Kry mi nal ne za -
gad ki No we go Jor ku (119) 22.00 CSI: Kry -
mi nal ne za gad ki No we go Jor ku (120) 23.00
For te ca - dra mat, USA 2012 01.10 Dan cing
with the Stars. Ta niec z gwiaz da mi 5 03.00
Ben ny Hill 03.40 Di sco Po lo Li fe 04.40 Di -
sco Po lo Li fe 05.45 Te le za ku py TV Oka zje

TV 6

07.25 De Fac to 12 07.55 Kró lo we ży cia 8 (9)
08.35 Gog gle box. Przed te le wi zo rem 10
09.45 Express, Po go da 10.05 Ka na pow cy
11.00 Za gro że nie pod sto pa mi 2 (1) 12.05
Wy bu rza cze 3 12.50 Naj gor sze pol skie ta -
tu aże (6) 13.35 Da my i wie śniacz ki. PL (7)
14.40 Kró lo we ży cia 9 (18) 15.45 Express,
Po go da 16.00 Ostre cię cie 9 16.40 Gog -
gle box. Przed te le wi zo rem 8 17.45 Express,
Po go da 18.05 Uster ka 10 (3) 18.35 Pol ski
świat 19.45 Express, Po go da 20.00 Kró lo -
we ży cia 9 (22) 21.00 Kró lo we ży cia 10 (21,
22) 22.00 Gog gle box. Przed te le wi zo rem 11
23.00 Gog gle box. Przed te le wi zo rem 10
00.00 Gog gle box. Przed te le wi zo rem 5 

TTV HD

05.45 Let nie IO To kio 2020
08.25 Let nie IO To kio 2020 - Szer mier ka

- szpa da in dy wi du al na ko biet - 1/4
fi na łu; Ko lar stwo - wy ścig ze star -
tu wspól ne go

09.10 Let nie IO To kio 2020 - Szer mier ka
- szpa da in dy wi du al na ko biet - 1/2
fi na łu; Te nis sto ło wy - me cze gry
po je dyn czej ko biet; Siat ków ka pla -
żo wa - me cze eli mi na cyj ne ko biet
i męż czyzn; Ko lar stwo - wy ścig
ze star tu wspól ne go

12.30 Let nie Igrzy ska Olim pij skie To kio
2020: Siat ków ka męż czyzn - mecz
fa zy gru po wej: Polska - Iran

14.55 Let nie Igrzy ska Olim pij skie To kio
2020: Siat ków ka pla żo wa - me cze
eli mi na cyj ne ko biet i męż czyzn

16.00 Let nie IO To kio 2020 - stu dio
17.00 Te le express, Po go da - inf.
17.30 Ja ka to me lo dia?
18.25 Stu le cie Win nych (8) - se rial, Pol.
19.25 Sport, Wiad., Po go da, Alarm!
20.35 Kró lo wa i kon kwi sta dor (19/60)
21.30 Olim pij ski wie czór - pro gram inf.
22.10 Fi gh ter - dra mat bio graf., USA 2010
00.15 Syn (2, 3/10) - se rial obycz., USA
01.40 Let nie IO To kio 2020 - stu dio
01.55 Let nie Igrzy ska Olim pij skie To kio

2020 - Wio ślar stwo - re pa sa że;
Szer mier ka - flo ret in dy wi du al ny

TVP 1

05.55 Bar wy szczę ścia (2431, 2432) - se rial
07.00 Trans mi sja mszy świę tej 
07.30 Mi sja Ban gla desz: Wio ska z rze ką -

re por taż, Polska 2019
07.55 Py ta nie na śnia da nie - ma ga zyn
11.00 Ro dzin ny eks pres: Bło go sła wio na

Chia ra Ba da no - ma ga zyn, Polska
11.35 Au ste ria - dra mat oby cza jo wy, Polska

1982, reż. Je rzy Ka wa le ro wicz
13.25 Va ba nque - te le tur niej, Polska
14.00 Fa mi lia da - te le tur niej
14.35 Ko ło for tu ny - te le tur niej, Polska
15.20 Szan sa na suk ces. Opo le 2021 2:

Ania Dą brow ska - wi do wi sko
16.25 Na sy gna le (307) - se rial, Polska
16.55 Sma ki świa ta po pol sku 2
17.30 Lajk! - ma ga zyn kul tu ral ny
17.50 Sło wo na nie dzie lę - pr. re li gij ny
18.00 Pa no ra ma, Po go da - pro gram inf.
18.30 Po staw na mi lion - te le tur niej, Polska
19.25 Ro dzin ka.pl (190) - se rial, Polska
20.00 Cen tral ne Biu ro Hu mo ru - rozr.
21.20 Any thing Go es. Ale jaz da! - rozr.
22.25 Ame ry ka da się lu bić - pro gram rozr.
23.35 Hi ty wszech cza sów - ma ga zyn
00.35 Och, Ka rol! - ko me dia oby cza jo wa,

Polska 1985, reż. Ro man Za łu ski
02.25 Po łów szczę ścia w Je me nie - ko me -

dio dra mat, Wiel ka Bry ta nia 2012
04.20 Ro dzin ka.pl (22) - se rial kom., Pol.
04.50 Za koń cze nie pro gra mu

TVP 2

04.40 Di sco Gra my - muz., Polska 2021
05.45 Te le za ku py TV Oka zje - ma ga zyn
06.00 No wy dzień - pro gram inf.
08.30 Di no zaur - film ani mo wa ny, USA 2000
10.10 Ewa go tu je - ma ga zyn, Polska 2020
10.40 Nasz no wy dom - reali ty show
11.40 Wol ni od dłu gów - reali ty show
12.40 Bo ga ty dom - bied ny dom
13.40 Łow cy na gród - te le tur niej
14.40 Rol ni cy. Pod la sie (7) - se rial, Pol.
15.45 Wię zie nie (7) - se rial dok., Polska
16.15 Wię zie nie (8) - se rial dok., Polska
16.45 Wię zie nie (9) - se rial dok., Polska
17.15 Wię zie nie (10) - se rial dok., Polska
17.45 Chło pa ki do wzię cia (215) - se rial
18.15 Chło pa ki do wzię cia (216) - se rial
18.50 Wy da rze nia - pro gram inf.
19.25 Gość „Wy da rzeń” - pu blic.
19.45 Sport, Po go da
20.00 Iron Man 3 - film SF, USA/Chi ny 2013,

reż. Sha ne Black, wyk. Ro bert Downey
Jr., Gwy neth Pal trow

22.55 Pa sa żer - thril ler, USA/Aru ba 2002,
reż. Bob Mi sio row ski, wyk. Jean -Clau -
de Van Dam me, To mas Ara na

00.50 Krwa wy biz nes - film sen sa cyj ny, Ka -
na da 2015, reż. Er nie Bar ba rash, wyk.
Jean -Clau de Van Dam me, John Ral -
ston, Le onard Gon za les

03.10 Ka ba re to wa Eks tra kla sa - rozr.
03.35 Love Is land. Wy spa mi ło ści

POL SAT

06.10 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
06.25 Ukry ta praw da (1049) - se rial
07.25 Ku chen ne re wo lu cje: Lu bin, Re -

stau ra cja Ro dzin na - pro gram rozr.
08.25 Po lo wa nie na ogród 6 - rozr.
09.00 Dzień do bry wa ka cje - ma ga zyn
11.30 Na Wspól nej (3258) - se rial, Polska
12.00 Na Wspól nej (3259) - se rial, Polska
12.30 Na Wspól nej (3260) - se rial, Polska
13.00 Na Wspól nej (3261) - se rial, Polska
13.20 Ma ster Chef Ju nior - pro gram rozr.
14.55 Po wer Co uple - reali ty show
16.25 To tal ne re mon ty Sze lą gow skiej
17.25 Po lo wa nie na ogród 6 - rozr.
18.00 Week en do wa me ta mor fo za 3
19.00 Fak ty, Sport, Po go da - inf.
19.45 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
20.00 Wy tań czyć ma rze nia - dra mat oby -

cza jo wy, USA 2006, reż. Liz Frie dlan -
der, wyk. An to nio Ban de ras, Rob Brown,
Dan te Ba sco, Lau ren Col lins

22.35 Pitch Per fect 3 - ko me dia mu zycz -
na, USA 2017, reż. Trish Sie, wyk. An na
Ken drick, Re bel Wil son

00.30 Ma ma - hor ror, Hisz pa nia/Ka na da
2013, reż. Andrés Mu schiet ti, wyk. Jes -
si ca Cha sta in, Ni ko laj Co ster -Wal dau,
Me gan Char pen tier

02.30 Ku chen ne re wo lu cje - rozr.
03.35 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
03.55 NOC Ma gii

TVN

06.00 Ku dła ty i Scooby -Doo na tro pie
(13): Ope ra cja: Wu jek Al bert - se rial

06.35 Flint sto no wie (141) - se rial, USA
07.00 Ga li leo - pr. po pu lar no nau ko wy
08.00 Ga li leo - pr. po pu lar no nau ko wy
09.00 Ga li leo - pr. po pu lar no nau ko wy
10.00 Ga li leo - pr. po pu lar no nau ko wy
11.05 Alvin i wie wiór ki - film fa mi lij ny, USA

2007, reż. Tim Hill, wyk. Ja son Lee, Da -
vid Cross, Ca me ron Ri chard son, Ja ne
Lynch, Ve ro ni ca Ali ci no

13.00 STOP Dro gów ka - ma ga zyn, Polska
14.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci (756)
15.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci (757)
16.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci (758)
17.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci (759)
18.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci (760)
19.00 Ga li leo - pr. po pu lar no nau ko wy
20.00 Nin ja War rior Polska
21.55 Spra wie dli wi - Wy dział Kry mi nal ny

(472) - se rial krym., Polska
22.55 Spra wie dli wi - Wy dział Kry mi nal ny

(473) - se rial krym., Polska
23.55 Na jem nik - film sen sa cyj ny, USA/Aru -

ba/RPA 2006, reż. Don E. Faun tLe Roy,
wyk. Ste ven Seagal, Lu ke Goss, Ad rian
Gal ley, Ja cqu eli ne Lord

02.00 In ter wen cja - mag. re por te rów
02.25 Di sco Po lo Li fe - muz., Polska 2021
03.25 Top 10 - li sta prze bo jów - muz.
05.30 Te le za ku py TV Oka zje - ma ga zyn

TV 4

05.00 Szpi tal (759) - se rial pa ra dok., Polska
06.00 Wi za na mi łość 7 - reali ty show
07.00 Tim my i przy ja cie le (3/26)
07.20 Ukry ta praw da (1172, 1178) - se rial
09.25 Ukry ta praw da (1180) - se rial, Pol.
10.30 Ukry ta praw da (1175) - se rial, Polska
11.30 Ta jem ni ca za wo do wa (5, 6/10)
13.30 Wiedź my - film fan ta sy, Wiel ka Bry ta -

nia 1990, reż. Ni co las Ro eg, wyk. An je -
li ca Hu ston, Mai Zet ter ling

15.25 Kop ciu szek: W ryt mie mi ło ści - ko -
me dia ro man tycz na, USA 2011, reż. Da -
mon San to ste fa no, wyk. Lu cy Ha le,
Fred die Stro ma, Mis si Py le

17.20 Ma trix Re wo lu cje - film SF, USA 2003,
reż. Lar ry Wa chow ski, An dy Wa chow -
ski, wyk. Keanu Reeves, Car rie -An ne
Moss, Ma ry Ali ce

20.00 Ram bo 2 - film sen sa cyj ny, USA 1985,
reż. Geor ge P. Co sma tos, wyk. Sylve -
ster Stallone, Ri chard Cren na

22.10 Naj pierw strze laj, po tem zwie dzaj
- ko me dio dra mat, Bel gia/Wiel ka Bry -
ta nia/USA 2008, reż. Mar tin McDo -
nagh, wyk. Co lin Far rell

00.30 Oszu kać prze zna cze nie 4 - hor ror,
USA 2009, reż. Da vid R. El lis, wyk. Bob -
by Cam po

02.10 Dru ga stro na me da lu
02.45 NOC Ma gii
04.55 Za koń cze nie pro gra mu

TVN SIEDEM

25 LIPCA
NIEDZIELA

06.00 Ro dzin ny in te res 4 (151-153) 09.00
Kra ina ju tra - film fan ta sy, USA/Hiszp. 2015
11.35 Go ście w Ame ry ce - ko me dia, USA/
Fr. 2001 13.35 Trzy piór ka - baśń film., Niem.
2014 14.50 Dziel ny kraw czyk - baśń film.,
Niem. 2008 16.10 Cór ka mo je go sze fa - ko -
me dia, USA 2003 17.50 Za kon ni ca w prze -
bra niu 2 - ko me dia, USA 1993 20.00 Oce an
ognia - thril ler, USA/Chi ny/Wlk. Bry ta nia 2018
22.15 Pan i pa ni Ki ler - ko me dia, USA 2010
00.10 De mon stra cja si ły - film sen sa cyj ny,
USA 2013 02.15 Zo bacz to!: Dy żur 3 (42-ost.)
02.50 Ta ki jest świat 6 03.30 Bie sia da na
czte ry po ry ro ku (4) 04.15 Z ar chi wum po -
li cji (7) 05.00 Ro dzin ny in te res 4 (155)

TV PULS

06.00 Ale nu mer! 06.30 Ale nu mer! 07.00
Woj ciech Cej row ski. Bo so - Tek sas (5, 6, 7)
08.35 Mi ki i raź ni raj dow cy 2 (41, 42) 09.30
Bla ze i me ga ma szy ny 4 (11) 09.50 Cie kaw -
ski Geor ge 9 (12) 10.30 Lwia straż: Po wrót
11.25 Za plą ta ni: Ta jem ni ca Zło te go Kwia tu
- film anim., USA 2017 12.20 Sku ba ni - film
anim., USA 2013 14.05 Po grom cy du chów
2 - ko me dia, USA 1989 16.20 Żan darm i ko -
smi ci - ko me dia, Fran cja 1979 18.15 Pin gwi -
ny z Ma da ga ska ru 2 (31, 32) 19.00 Psi Pa trol
5 (20, 21) 19.55 Lom bard. Ży cie pod za staw
8 (388-390) 22.55 Za bój cze umy sły 8 (166,
167) 00.45 Le ka rze na start (46) 01.30
Lom bard. Ży cie pod za staw (11, 12, 13) 

PULS 2

06.00 Dok tor Mar tin 5 (2, 3) 08.00 Ko mi -
sarz Rex 8 (113, 114) 10.00 Hud son i Rex (16):
Ukry ta praw da 11.00 Przy go dy Mer li na 2
(19, 20, 21) 14.00 Pre mie ra: Agen cie, po daj
ła pę - ko me dia, USA/Au stra lia 2001 16.00
Po lo wa nie na pre zy den ta - film sen sa cyj ny,
Fin lan dia/Wiel ka Bry ta nia/Niem cy 2014
17.50 Po irot: Ren dez -vo us ze śmier cią - film
kry mi nal ny, Wiel ka Bry ta nia 2008 20.00 Sa -
ga wi kin gów - film przy go do wy, Szwajc./
Niem./RPA/Wlk. Bry ta nia 2014 22.00 Rze ka
ta jem nic - dra mat, USA 2003 00.50 Pro za
ży cia - ko me dia, USA 2017 02.50 Uwi kła nie
- film krym., Pol. 2011 05.30 No wa Sce na
Śmie chu 05.50 Za koń cze nie pro gra mu

STOP KLAT KA

06.00 Siat ków ka męż czyzn: Li ga Na ro dów
- mecz: Ka na da - Polska 08.00 Spor ty wal -
ki: UFC Fight Night: San dha gen vs. Dil la shaw
- wa ga ko gu cia: Co ry San dha gen - T.J. Dil la -
shaw 11.00 Siat ków ka męż czyzn: Li ga Na -
ro dów - mecz: Ja po nia - Polska 13.30 Pił ka
noż na - mecz to wa rzy ski: FC Ba yern Mo na -
chium - AFC Ajax 16.00 Spor ty wal ki: UFC
Fight Night: San dha gen vs. Dil la shaw - wa -
ga ko gu cia: Co ry San dha gen - T.J. Dil la shaw
20.00 Stu dio To kio 20.30 Siat ków ka męż -
czyzn: Li ga Na ro dów - mecz: Niem cy -
Polska 23.00 Boks: Wal ka o pas WBC Si lver
w Lon dy nie - wa ga cięż ka: Joe Joy ce - Car -
los Ta kam 00.00 Pił ka noż na: Flo ri da Cup

POL SAT SPORT

06.00 Top 10 - li sta prze bo jów 07.05 Flint -
sto no wie (111, 112, 113, 114) 09.05 Dziel na
mysz (7) 09.25 Se kre ty są sia dów (50-56)
13.05 Dan cing with the Stars. Ta niec z
gwiaz da mi 5 15.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci
(101) 16.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci (102)
17.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci (103) 18.00
Po li cjant ki i Po li cjan ci (104) 19.00 Po li cjant -
ki i Po li cjan ci (105) 20.00 Ga li leo 21.00 CSI:
Kry mi nal ne za gad ki No we go Jor ku (121, 122)
23.00 Bez względ na gra - film sen sa cyj ny,
Hong kong 2007 00.50 Spad ko bier cy 01.55
Włat cy móch (86) 02.25 Su per Lu dzie Extra
02.40 Top 10 - li sta prze bo jów 03.40 Di sco
Po lo Li fe 05.45 Te le za ku py TV Oka zje

TV 6

07.40 Gog gle box. Przed te le wi zo rem 8
08.40 Za gro że nie pod sto pa mi 2 (2) 09.45
Express, Po go da 10.00 Down the ro ad. Ze -
spół w tra sie (5, 6) 11.00 Dżen tel me ni i
wie śnia cy 3 (3) 12.00 Kto to ku pi? 12.45
Uster ka 13 (11, 12) 13.45 Kró lo we ży cia 9 (22)
14.40 Gog gle box. Przed te le wi zo rem 8
15.45 Express, Po go da 16.05 Gog gle box.
Przed te le wi zo rem 11 17.05 Pa tent na ka sę
17.45 Express, Po go da 18.05 Pa tent na ka -
sę 18.35 Da my i wie śniacz ki. PL (8) 19.45
Express, Po go da 20.00 Orzeł czy resz ka? 2
21.00 Gog gle box. Przed te le wi zo rem 8
22.00 Down the ro ad. Ze spół w tra sie (7, 8)
23.00 Ka na pow cy 00.00 CO OL tu ry ści 

TTV HD

04.55 Let nie IO To kio 2020
10.15 Let nie IO To kio 2020 - Boks - ko -

bie ty w wa dze mu szej; Ju do - ko -
bie ty w ka te go rii do 52 kg - 1/2 fi -
na łu; Szer mier ka - flo ret in dy wi -
du al ny ko biet - 1/2 fi na łu

11.35 Let nie IO To kio 2020: Ko szy ków ka
3x3 - mecz męż czyzn: ROC - Polska

12.25 Let nie Igrzy ska Olim pij skie To kio
2020 - stu dio; Ju do - ko bie ty w
ka te go rii do 52 kg; Boks - męż -
czyź ni w wa dze śred niej i cięż kiej

13.55 Let nie Igrzy ska Olim pij skie To kio
2020: Ko szy ków ka męż czyzn - mecz
fa zy gru po wej: Fran cja - USA

15.55 Let nie IO To kio 2020 - stu dio; Szer -
mier ka - flo ret ko biet - fi nał, szpa -
da męż czyzn - fi nał

17.00 Te le express, Po go da - inf.
17.30 Ja ka to me lo dia?
18.25 Stu le cie Win nych (9) - se rial, Polska
19.25 Sport, Wia do mo ści, Po go da
20.15 Kró lo wa i kon kwi sta dor (20/60)
21.10 Olim pij ski wie czór - pro gram inf.
21.40 Mło da Wik to ria - dra mat hi sto rycz ny,

Wiel ka Bry ta nia/USA 2009
23.35 Syn (4-6/10) - se rial obycz., USA
02.05 Let nie IO To kio 2020 - stu dio
02.35 Let nie Igrzy ska Olim pij skie To kio

2020 - Wio ślar stwo - 1/4 fi na łu; Te -
nis sto ło wy

TVP 1

05.25 Bar wy szczę ścia (2433) - se rial
05.55 Bar wy szczę ścia (2434) - se rial
06.30 Bar wy szczę ścia (2435) - se rial
07.00 Trans mi sja mszy świę tej
07.55 Py ta nie na śnia da nie - ma ga zyn
11.00 Msza świę ta z Ja snej Gó ry
11.55 Mię dzy zie mią a nie bem - mag.
12.00 Anioł Pań ski - pro gram re li gij ny
12.15 Mię dzy zie mią a nie bem - mag.
12.45 Wa do wic kie spo tka nia ze Świę -

tym Ja nem Paw łem II - se rial, Pol.
13.00 Do oko ła Bał ty ku - ma ga zyn
13.25 Va ba nque - te le tur niej, Polska
14.00 Fa mi lia da - te le tur niej
14.35 Ko ło for tu ny - te le tur niej, Polska
15.15 Szan sa na suk ces. Opo le 2021 2
16.20 Na sy gna le (308) - se rial, Polska
16.50 Al ter na ty wy 4 (4/9) - se rial, Pol.
18.00 Pa no ra ma, Po go da - pro gram inf.
18.30 Se kret ne ży cie ko tów
19.20 Ro dzin ka.pl (191) - se rial ko me dio -

wy, Polska
20.00 La to, mu zy ka, za ba wa. Wa ka cyj -

na tra sa Dwój ki - 2021 - kon cert,
Polska 2021, reż. To masz Kli mek

00.20 Hi ty wszech cza sów - ma ga zyn
01.20 Za ba wa, za ba wa - dra mat oby cza -

jo wy, Polska 2018, reż. Kin ga Dęb ska
03.00 Nic śmiesz ne go - ko me dio dra mat,

Polska 1995, reż. Ma rek Ko ter ski
04.35 Za koń cze nie pro gra mu

TVP 2

04.40 Di sco Gra my - muz., Polska 2021
05.45 Te le za ku py TV Oka zje - ma ga zyn
06.00 No wy dzień - pro gram inf.
08.00 Tar zan 2 - film ani mo wa ny, USA 2005
09.40 Ma ska Zor ro - film przy go do wy,

USA/Mek syk 1998, reż. Mar tin Camp -
bell, wyk. An to nio Ban de ras, An tho ny
Hop kins, Ca the ri ne Ze ta -Jo nes, Stu art
Wil son, Matt Let scher

12.40 In ie ma moc ni - film ani mo wa ny, USA
2004, reż. Brad Bird

15.00 Iron Man 3 - film SF, USA/Chi ny 2013,
reż. Sha ne Black, wyk. Ro bert Downey
Jr., Gwy neth Pal trow, Don Cheadle, Guy
Pe ar ce, Re bec ca Hall

17.45 Nasz no wy dom - reali ty show
18.50 Wy da rze nia - pro gram inf.
19.25 Gość „Wy da rzeń” - pu blic.
19.45 Sport, Po go da
20.00 Ka ba ret na ży wo - Kli ni ka Ske czów

Mę czą cych - pro gram rozr., Pol. 2021
22.05 Pa ra sol bez pie czeń stwa - ko me dia

sen sa cyj na, USA 2003, reż. Den nis Du -
gan, wyk. Mar tin Law ren ce, Steve Zahn,
Eric Ro berts, Colm Fe ore, Bill Du ke

00.00 Świat w pło mie niach - film sen sa -
cyj ny, USA 2013, reż. Ro land Em me -
rich, wyk. Chan ning Ta tum, Ja mie Foxx,
Mag gie Gyl len ha al

02.40 Ka ba re to wa Eks tra kla sa - rozr.
03.35 Love Is land. Wy spa mi ło ści

POLSAT

06.00 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
06.20 Ukry ta praw da (1050) - se rial
07.20 Ku chen ne re wo lu cje: To ruń, Ita -

lian House - rozr., Polska 2017
08.20 No wa Ma ja w ogro dzie - ma ga zyn
08.50 Aka de mia ogrod ni ka - ma ga zyn
09.00 Dzień do bry wa ka cje - mag.
11.30 Week en do wa me ta mor fo za 3
12.30 Co za ty dzień - ma ga zyn, Pol. 2021
13.10 In spi ru ją ce ko bie ty - mag., Polska
13.45 Cór ka pre zy den ta - ko me dia ro -

man tycz na, USA/Wiel ka Bry ta nia 2004,
reż. An dy Ca diff, wyk. Man dy Moore

16.05 Wa ka cje Ja sia Fa so li - ko me dia,
Wiel ka Bry ta nia/Fran cja/Niem cy/USA
2007, reż. Steve Ben de lack, wyk. Ro -
wan At kin son, Wil lem Da foe

18.00 Ku chen ne re wo lu cje - rozr.
19.00 Fak ty - pro gram in for ma cyj ny
19.25 Play er na fa li - rozr., Polska 2021
19.30 Sport, Po go da, Uwa ga!
20.05 Ja son Bo ur ne - thril ler, USA 2016,

reż. Paul Gre en grass, wyk. Matt Da -
mon, Tom my Lee Jo nes

22.45 Bez prze ba cze nia - we stern, USA
1992, reż. Clint East wood, wyk. Clint
East wood, Gene Hack man

01.20 Dzień pa trio tów - thril ler, Hong -
kong/USA 2016, reż. Pe ter Berg, wyk.
Mi chel le Mo na ghan

04.00 NOC Ma gii

TVN

06.00 Flint sto no wie (142, 143) - se rial
07.00 Du szek - film fa mi lij ny, Niem cy/Szwaj -

ca ria 2013, reż. Ala in Gspo ner, wyk.
Jo nas Hol den rie der, Uwe Ochsenk -
necht, Her bert Knaup

09.00 Alvin i wie wiór ki 3 - film fa mi lij ny,
USA 2011, reż. Mi ke Mit chell, wyk. Ja -
son Lee, Da vid Cross, Jen ny Sla te

10.55 Ga li leo - pr. po pu lar no nau ko wy
13.00 STOP Dro gów ka - ma ga zyn, Polska
14.00 Gwiaz dy Ka ba re tu - rozr., Pol. 2021
15.00 Nin ja War rior Polska
16.55 Co lum bo (3): Śmierć gwiaz dy roc -

ka - se rial kry mi nal ny, USA
19.00 Ga li leo - pr. po pu lar no nau ko wy
20.00 Strasz ny film 3 - hor ror ko me dio -

wy, USA 2003, reż. Da vid Zuc ker, wyk.
An na Fa ris, Pa me la An der son, Char -
lie Sheen, Le slie Nie lsen

21.50 Klą twa la lecz ki Chuc ky - hor ror,
USA 2013, reż. Don Man ci ni, wyk. Da -
niel le Bi sut ti, Brad Do urif, Alex Vin -
cent, Bren nan El liott

23.50 Ry zy kan ci - reali ty show, USA 2016
00.50 Ry zy kan ci - reali ty show, USA 2016
01.50 Po łą cze ni: Ka mi la Ści bio rek
01.55 Po łą cze ni: Mi chał Mi lo wicz - rozr.
02.00 In ter wen cja - mag. re por te rów
02.25 Di sco Po lo Li fe - muz., Polska 2021
03.25 Top 10 - li sta prze bo jów - muz.
05.30 Te le za ku py TV Oka zje - ma ga zyn

TV 4

05.00 Szpi tal (761) - se rial pa ra dok., Pol.
06.00 Wi za na mi łość 7 - reali ty show
07.00 Tim my i przy ja cie le (4/26)
07.15 Ukry ta praw da (1181, 1182) - se rial
09.20 Ukry ta praw da (1183) - se rial, Pol.
10.25 Ukry ta praw da (1176) - se rial, Polska
11.30 Ten mo ment (32/40) - se rial, Polska
12.05 Ma kło wicz w dro dze 3 - ma ga zyn
13.15 Po szu ki wa cze - we stern, USA 1956,

reż. John Ford, wyk. John Way ne, Ve ra
Mi les, Jef frey Hun ter

15.45 Na ra tu nek wie lo ry bom - film przy -
go do wy, USA 2012, reż. Ken Kwa pis,
wyk. John Kra sin ski, Drew Bar ry mo -
re, Kri sten Bell

18.05 Kop ciu szek: Bu cik na mia rę - ko -
me dia mu zycz na, USA 2016, reż. Mi -
chel le John ston, wyk. So fia Car son,
Jen ni fer Til ly, Tho mas Law

20.00 Szyb cy i wście kli: To kio Drift - film
sen sa cyj ny, USA/Niem cy 2006, reż.
Ju stin Lin, wyk. Lu cas Black

22.15 Gang Sto ry - dra mat kry mi nal ny,
Fran cja/Bel gia 2011, reż. Oli vier Mar -
chal, wyk. Gérard La nvin

00.30 Su fra żyst ka - dra mat oby cza jo wy,
Wiel ka Bry ta nia 2015, reż. Sa rah Ga -
vron, wyk. An ne -Ma rie Duff

02.45 Dru ga stro na me da lu
03.25 NOC Ma gii
05.15 Za koń cze nie pro gra mu

TVN SIEDEM

24 LIPCA
SOBOTA

06.00 Ca stle 2 (30) 07.00 Ta ki jest świat 6
08.00 Lom bard. Ży cie pod za staw 2 (46, 47,
48) 11.00 Lom bard. Ży cie pod za staw 5
(201-205) 16.00 Lom bard. Ży cie pod za staw
8 (393, 394) 18.00 Lom bard. Ży cie pod za -
staw 8 (395) 19.00 Lom bard. Ży cie pod za -
staw 8 (396) 20.00 Ochro niarz - film
sen sac., USA 2017 21.50 Ce na po wro tu -
film sen sac., USA 2009 23.50 Czas ze msty
- film sen sac., USA/Aru ba 2003 01.30 Ca -
stle 2 (31) 02.35 Zo bacz to!: Ta ki jest świat
6 03.15 Bie sia da na czte ry po ry ro ku (3):
Bie sia da ta tar ska: Pie re ka czew nik 04.00
Me nu na mia rę 04.35 Z ar chi wum po li cji
(6) 05.00 Dy żur 3 (39) 05.30 Dy żur 3 (40)

TV PULS

06.00 Ale nu mer! 07.40 Na stęp ny pro szę!
08.40 Mi ki i raź ni raj dow cy 2 (40, 41) 09.35
Bla ze i me ga ma szy ny 4 (10) 09.55 Cie kaw -
ski Geor ge 9 (10, 11) 10.50 Jej Wy so kość Zo -
sia 2 (37) 11.20 Kum ple z dżun gli - na
ra tu nek! (102) 11.45 Chip i Da le (48, 49)
12.45 Naj pięk niej sze ba śnie bra ci Grimm
14.00 Żan darm na eme ry tu rze - ko me dia,
Francja/Włochy 1970 16.00 22. Ma zur ska
Noc Ka ba re to wa 17.00 22. Ma zur ska Noc
Ka ba re to wa 18.15 Pin gwi ny z Ma da ga ska -
ru 2 (30, 31) 19.00 Psi Pa trol 5 (19, 20) 20.00
Sku ba ni - film animowany, USA 2013 21.55
Fa la - film ka ta stroficzny, Norw. 2015 00.00
Pi ła: Dzie dzic two - hor ror, Ka na da/USA 2017 

PULS 2

06.00 Dok tor Mar tin 4 (8) 07.00 Dok tor
Mar tin 5 (1) 08.00 Ko mi sarz Rex 8 (111, 112):
Kro ko dyl; Za bój cze wi ta mi ny 10.00 Hud son
i Rex (15) 11.00 Staw ka więk sza niż ży cie
(5, 6): Ostat nia szan sa; Po dwój ny nel son
13.35 Sze re go wiec Ben ja min - ko me dia,
USA 1980 15.50 1920 Bi twa War szaw ska -
dra mat, Polska 2011 18.05 U Pa na Bo ga w
ogród ku (3, 4) 20.00 Aste rix na olim pia dzie
- ko me dia, Fran cja/Niem cy/Hisz pa nia/Wło -
chy/Belg. 2008 22.30 Pre mie ra: Ry tu ał -
hor ror, USA/Wę gry 2011 00.50 Dro gów ka -
dra mat, Polska 2013 03.10 Sce na śmie chu
03.55 Rzecz po spo li ta bab ska - ko me dia,
Polska 1969 05.35 Za koń cze nie pro gra mu

STOP KLAT KA

06.00 Siat ków ka męż czyzn: Li ga Na ro dów
- mecz: Polska - USA 08.30 Siat ków ka męż -
czyzn: Li ga Na ro dów - mecz: Ro sja - Polska
11.00 Te nis: Tur niej Wim ble don 13.30 Siat -
ków ka męż czyzn: Li ga Na ro dów - mecz:
Polska - Buł ga ria 15.50 Bie gi gór skie - re -
por taż 16.25 Pił ka noż na - mecz to wa rzy -
ski: FC Ba yern Mo na chium - AFC Ajax 19.10
Atle ci 20.00 Stu dio To kio 22.00 Boks: Wal -
ka o pas WBC Si lver w Lon dy nie - wa ga cięż -
ka: Joe Joy ce - Car los Ta kam 00.00 Boks:
Roc ky Bo xing Night w Ko ście rzy nie - wa ga
ju nior cięż ka: Ni ko dem Je żew ski - Ta mas
Lo di 14.12.2019 04.00 Spor ty wal ki: UFC Fight
Night: San dha gen vs. Dil la shaw

POL SAT SPORT

06.00 Top 10 - li sta prze bo jów 07.05 Flint -
sto no wie (107, 108, 109, 110) 09.20 Wy pra wa
z dziad kiem - film oby cza jo wy, USA 2018
11.00 Ben ny Hill 11.35 Ben ny Hill 12.10
Ben ny Hill 12.50 Smak mi ło ści - ko me dia,
USA 2016 14.40 Naj groź niej si kie row cy
świa ta (2, 3) 16.05 Wzór (75) 17.05 Wzór
(76) 18.00 Wzór (77) 19.00 Wzór (78)
20.00 Ga li leo 21.00 CSI: Kry mi nal ne za -
gad ki No we go Jor ku (119) 22.00 CSI: Kry -
mi nal ne za gad ki No we go Jor ku (120) 23.00
For te ca - dra mat, USA 2012 01.10 Dan cing
with the Stars. Ta niec z gwiaz da mi 5 03.00
Ben ny Hill 03.40 Di sco Po lo Li fe 04.40 Di -
sco Po lo Li fe 05.45 Te le za ku py TV Oka zje

TV 6

07.25 De Fac to 12 07.55 Kró lo we ży cia 8 (9)
08.35 Gog gle box. Przed te le wi zo rem 10
09.45 Express, Po go da 10.05 Ka na pow cy
11.00 Za gro że nie pod sto pa mi 2 (1) 12.05
Wy bu rza cze 3 12.50 Naj gor sze pol skie ta -
tu aże (6) 13.35 Da my i wie śniacz ki. PL (7)
14.40 Kró lo we ży cia 9 (18) 15.45 Express,
Po go da 16.00 Ostre cię cie 9 16.40 Gog -
gle box. Przed te le wi zo rem 8 17.45 Express,
Po go da 18.05 Uster ka 10 (3) 18.35 Pol ski
świat 19.45 Express, Po go da 20.00 Kró lo -
we ży cia 9 (22) 21.00 Kró lo we ży cia 10 (21,
22) 22.00 Gog gle box. Przed te le wi zo rem 11
23.00 Gog gle box. Przed te le wi zo rem 10
00.00 Gog gle box. Przed te le wi zo rem 5 

TTV HD

05.45 Let nie IO To kio 2020
08.25 Let nie IO To kio 2020 - Szer mier ka

- szpa da in dy wi du al na ko biet - 1/4
fi na łu; Ko lar stwo - wy ścig ze star -
tu wspól ne go

09.10 Let nie IO To kio 2020 - Szer mier ka
- szpa da in dy wi du al na ko biet - 1/2
fi na łu; Te nis sto ło wy - me cze gry
po je dyn czej ko biet; Siat ków ka pla -
żo wa - me cze eli mi na cyj ne ko biet
i męż czyzn; Ko lar stwo - wy ścig
ze star tu wspól ne go

12.30 Let nie Igrzy ska Olim pij skie To kio
2020: Siat ków ka męż czyzn - mecz
fa zy gru po wej: Polska - Iran

14.55 Let nie Igrzy ska Olim pij skie To kio
2020: Siat ków ka pla żo wa - me cze
eli mi na cyj ne ko biet i męż czyzn

16.00 Let nie IO To kio 2020 - stu dio
17.00 Te le express, Po go da - inf.
17.30 Ja ka to me lo dia?
18.25 Stu le cie Win nych (8) - se rial, Pol.
19.25 Sport, Wiad., Po go da, Alarm!
20.35 Kró lo wa i kon kwi sta dor (19/60)
21.30 Olim pij ski wie czór - pro gram inf.
22.10 Fi gh ter - dra mat bio graf., USA 2010
00.15 Syn (2, 3/10) - se rial obycz., USA
01.40 Let nie IO To kio 2020 - stu dio
01.55 Let nie Igrzy ska Olim pij skie To kio

2020 - Wio ślar stwo - re pa sa że;
Szer mier ka - flo ret in dy wi du al ny

TVP 1

05.55 Bar wy szczę ścia (2431, 2432) - se rial
07.00 Trans mi sja mszy świę tej 
07.30 Mi sja Ban gla desz: Wio ska z rze ką -

re por taż, Polska 2019
07.55 Py ta nie na śnia da nie - ma ga zyn
11.00 Ro dzin ny eks pres: Bło go sła wio na

Chia ra Ba da no - ma ga zyn, Polska
11.35 Au ste ria - dra mat oby cza jo wy, Polska

1982, reż. Je rzy Ka wa le ro wicz
13.25 Va ba nque - te le tur niej, Polska
14.00 Fa mi lia da - te le tur niej
14.35 Ko ło for tu ny - te le tur niej, Polska
15.20 Szan sa na suk ces. Opo le 2021 2:

Ania Dą brow ska - wi do wi sko
16.25 Na sy gna le (307) - se rial, Polska
16.55 Sma ki świa ta po pol sku 2
17.30 Lajk! - ma ga zyn kul tu ral ny
17.50 Sło wo na nie dzie lę - pr. re li gij ny
18.00 Pa no ra ma, Po go da - pro gram inf.
18.30 Po staw na mi lion - te le tur niej, Polska
19.25 Ro dzin ka.pl (190) - se rial, Polska
20.00 Cen tral ne Biu ro Hu mo ru - rozr.
21.20 Any thing Go es. Ale jaz da! - rozr.
22.25 Ame ry ka da się lu bić - pro gram rozr.
23.35 Hi ty wszech cza sów - ma ga zyn
00.35 Och, Ka rol! - ko me dia oby cza jo wa,

Polska 1985, reż. Ro man Za łu ski
02.25 Po łów szczę ścia w Je me nie - ko me -

dio dra mat, Wiel ka Bry ta nia 2012
04.20 Ro dzin ka.pl (22) - se rial kom., Pol.
04.50 Za koń cze nie pro gra mu

TVP 2

04.40 Di sco Gra my - muz., Polska 2021
05.45 Te le za ku py TV Oka zje - ma ga zyn
06.00 No wy dzień - pro gram inf.
08.30 Di no zaur - film ani mo wa ny, USA 2000
10.10 Ewa go tu je - ma ga zyn, Polska 2020
10.40 Nasz no wy dom - reali ty show
11.40 Wol ni od dłu gów - reali ty show
12.40 Bo ga ty dom - bied ny dom
13.40 Łow cy na gród - te le tur niej
14.40 Rol ni cy. Pod la sie (7) - se rial, Pol.
15.45 Wię zie nie (7) - se rial dok., Polska
16.15 Wię zie nie (8) - se rial dok., Polska
16.45 Wię zie nie (9) - se rial dok., Polska
17.15 Wię zie nie (10) - se rial dok., Polska
17.45 Chło pa ki do wzię cia (215) - se rial
18.15 Chło pa ki do wzię cia (216) - se rial
18.50 Wy da rze nia - pro gram inf.
19.25 Gość „Wy da rzeń” - pu blic.
19.45 Sport, Po go da
20.00 Iron Man 3 - film SF, USA/Chi ny 2013,

reż. Sha ne Black, wyk. Ro bert Downey
Jr., Gwy neth Pal trow

22.55 Pa sa żer - thril ler, USA/Aru ba 2002,
reż. Bob Mi sio row ski, wyk. Jean -Clau -
de Van Dam me, To mas Ara na

00.50 Krwa wy biz nes - film sen sa cyj ny, Ka -
na da 2015, reż. Er nie Bar ba rash, wyk.
Jean -Clau de Van Dam me, John Ral -
ston, Le onard Gon za les

03.10 Ka ba re to wa Eks tra kla sa - rozr.
03.35 Love Is land. Wy spa mi ło ści

POL SAT

06.10 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
06.25 Ukry ta praw da (1049) - se rial
07.25 Ku chen ne re wo lu cje: Lu bin, Re -

stau ra cja Ro dzin na - pro gram rozr.
08.25 Po lo wa nie na ogród 6 - rozr.
09.00 Dzień do bry wa ka cje - ma ga zyn
11.30 Na Wspól nej (3258) - se rial, Polska
12.00 Na Wspól nej (3259) - se rial, Polska
12.30 Na Wspól nej (3260) - se rial, Polska
13.00 Na Wspól nej (3261) - se rial, Polska
13.20 Ma ster Chef Ju nior - pro gram rozr.
14.55 Po wer Co uple - reali ty show
16.25 To tal ne re mon ty Sze lą gow skiej
17.25 Po lo wa nie na ogród 6 - rozr.
18.00 Week en do wa me ta mor fo za 3
19.00 Fak ty, Sport, Po go da - inf.
19.45 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
20.00 Wy tań czyć ma rze nia - dra mat oby -

cza jo wy, USA 2006, reż. Liz Frie dlan -
der, wyk. An to nio Ban de ras, Rob Brown,
Dan te Ba sco, Lau ren Col lins

22.35 Pitch Per fect 3 - ko me dia mu zycz -
na, USA 2017, reż. Trish Sie, wyk. An na
Ken drick, Re bel Wil son

00.30 Ma ma - hor ror, Hisz pa nia/Ka na da
2013, reż. Andrés Mu schiet ti, wyk. Jes -
si ca Cha sta in, Ni ko laj Co ster -Wal dau,
Me gan Char pen tier

02.30 Ku chen ne re wo lu cje - rozr.
03.35 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
03.55 NOC Ma gii

TVN

06.00 Ku dła ty i Scooby -Doo na tro pie
(13): Ope ra cja: Wu jek Al bert - se rial

06.35 Flint sto no wie (141) - se rial, USA
07.00 Ga li leo - pr. po pu lar no nau ko wy
08.00 Ga li leo - pr. po pu lar no nau ko wy
09.00 Ga li leo - pr. po pu lar no nau ko wy
10.00 Ga li leo - pr. po pu lar no nau ko wy
11.05 Alvin i wie wiór ki - film fa mi lij ny, USA

2007, reż. Tim Hill, wyk. Ja son Lee, Da -
vid Cross, Ca me ron Ri chard son, Ja ne
Lynch, Ve ro ni ca Ali ci no

13.00 STOP Dro gów ka - ma ga zyn, Polska
14.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci (756)
15.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci (757)
16.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci (758)
17.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci (759)
18.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci (760)
19.00 Ga li leo - pr. po pu lar no nau ko wy
20.00 Nin ja War rior Polska
21.55 Spra wie dli wi - Wy dział Kry mi nal ny

(472) - se rial krym., Polska
22.55 Spra wie dli wi - Wy dział Kry mi nal ny

(473) - se rial krym., Polska
23.55 Na jem nik - film sen sa cyj ny, USA/Aru -

ba/RPA 2006, reż. Don E. Faun tLe Roy,
wyk. Ste ven Seagal, Lu ke Goss, Ad rian
Gal ley, Ja cqu eli ne Lord

02.00 In ter wen cja - mag. re por te rów
02.25 Di sco Po lo Li fe - muz., Polska 2021
03.25 Top 10 - li sta prze bo jów - muz.
05.30 Te le za ku py TV Oka zje - ma ga zyn

TV 4

05.00 Szpi tal (759) - se rial pa ra dok., Polska
06.00 Wi za na mi łość 7 - reali ty show
07.00 Tim my i przy ja cie le (3/26)
07.20 Ukry ta praw da (1172, 1178) - se rial
09.25 Ukry ta praw da (1180) - se rial, Pol.
10.30 Ukry ta praw da (1175) - se rial, Polska
11.30 Ta jem ni ca za wo do wa (5, 6/10)
13.30 Wiedź my - film fan ta sy, Wiel ka Bry ta -

nia 1990, reż. Ni co las Ro eg, wyk. An je -
li ca Hu ston, Mai Zet ter ling

15.25 Kop ciu szek: W ryt mie mi ło ści - ko -
me dia ro man tycz na, USA 2011, reż. Da -
mon San to ste fa no, wyk. Lu cy Ha le,
Fred die Stro ma, Mis si Py le

17.20 Ma trix Re wo lu cje - film SF, USA 2003,
reż. Lar ry Wa chow ski, An dy Wa chow -
ski, wyk. Keanu Reeves, Car rie -An ne
Moss, Ma ry Ali ce

20.00 Ram bo 2 - film sen sa cyj ny, USA 1985,
reż. Geor ge P. Co sma tos, wyk. Sylve -
ster Stallone, Ri chard Cren na

22.10 Naj pierw strze laj, po tem zwie dzaj
- ko me dio dra mat, Bel gia/Wiel ka Bry -
ta nia/USA 2008, reż. Mar tin McDo -
nagh, wyk. Co lin Far rell

00.30 Oszu kać prze zna cze nie 4 - hor ror,
USA 2009, reż. Da vid R. El lis, wyk. Bob -
by Cam po

02.10 Dru ga stro na me da lu
02.45 NOC Ma gii
04.55 Za koń cze nie pro gra mu

TVN SIEDEM

25 LIPCA
NIEDZIELA

PIĄTEK -23 lipca
SOBOTA -  24 lipca

NIEDZIELA -25 lipca



06.00 Zbun to wa ny anioł (121, 122) 08.00
Lom bard. Ży cie pod za staw 5 (205) 09.00
Lom bard. Ży cie pod za staw 8 (395) 10.00
Lom bard. Ży cie pod za staw (12) 11.00
Zbun to wa ny anioł (123) 12.00 Za kli nacz ka
du chów 4 (85) 13.00 Za kli nacz ka du chów
5 (86) 14.00 Lom bard. Ży cie pod za staw 5
(206, 207) 16.00 Ro dzin ny in te res 4 (156,
157) 18.00 Lom bard. Ży cie pod za staw 8
(397, 398) 20.00 No vem ber Man - film sen -
sac., USA/Wlk. Bry ta nia 2014 22.05 Ochro -
niarz - film sen sac., USA 2017 00.00
Ana to mia stra chu - thril ler, USA 2011 01.30
Zo bacz to!: Ro dzin ny in te res 4 (154) 02.30
Woj ciech Cej row ski. Bo so - Zie mia Świę ta (1) 

TV PULS

09.55 Cie kaw ski Geor ge 10 (13, 14) 10.50 Jej
Wy so kość Zo sia 2 (39) 11.20 Kum ple z
dżun gli - na ra tu nek! (104) 11.45 Chip i Da -
le (52, 53) 12.45 Bla ze i me ga ma szy ny 4 (13)
13.15 De nver - ostat ni di no zaur (9, 10)
13.45 Alvinnn!!! I wie wiór ki 4 (50) 14.00
Mu stang: Duch wol no ści 2 (4, 5) 15.00 Mi -
ra cu lo us: Bie dron ka i Czar ny Kot (5, 6) 16.00
Dzie ciak rzą dzi: Zno wu w grze (5) 16.40
Jeźdź cy smo ków: Na koń cu świa ta (24, 25)
17.35 Pin gwi ny z Ma da ga ska ru 2 (34, 35,
36) 19.00 Psi Pa trol 5 (22, 23) 20.00 Lom -
bard. Ży cie pod za staw 5 (202, 203) 22.00
Wsty dli we cho ro by: XXL (2, 3) 00.00 Rin ke
za kra ta mi (11) 00.55 Le ka rze na start (46) 

PULS 2

06.00 Sce na śmie chu 07.05 Zło to pol scy
(420, 421) 08.05 Ple ba nia (419, 420) 09.05
Al lo, Al lo (38, 39) 10.10 Dok tor Mar tin 2 (5,
6) 12.10 Chi ca go Fi re (23) 13.05 Ka ta stro -
fy w prze stwo rzach (152, 153) 15.20 Bu rzo -
wy ar ma ge don - film SF, USA 2015 16.55
Chi ca go Fi re (24) 17.50 Woj ny ma ga zy no -
we: Ka na da 2 18.20 Woj ny ma ga zy no we:
Ka na da 2 20.00 Brick Man sions. Naj lep szy
z naj lep szych - film sen sac., Fr./Ka na da 2014
22.00 Uzna ny za nie win ne go - film krym.,
USA 1990 00.40 Gra w czwo ro ką cie - ko me -
dia, Fr. 2007 02.20 Sce na śmie chu 03.25
Me voy - etiu da film., Pol. 2019 03.55 Kroll
- film sen sac., Pol. 1991 05.35 Za koń cze nie

STOP KLAT KA

06.00 Spor ty wal ki: KSW 40 - wal ka: Ma riusz
Pu dzia now ski - Jay Si lva 22.10.2017 08.30
Pił ka noż na: Flo ri da Cup - mecz pół fi na ło -
wy: Ever ton FC - Mil lo na rios FC 11.00 Siat -
ków ka męż czyzn: Li ga Na ro dów - mecz:
Polska - Ser bia 13.30 Pił ka noż na: Flo ri da
Cup - mecz pół fi na ło wy: Ar se nal FC - In ter
Me dio lan 16.00 Siat ków ka męż czyzn: Li ga
Na ro dów - mecz: Au stra lia - Polska 18.00
Siat ków ka męż czyzn: Li ga Na ro dów - mecz:
Polska - USA 20.00 Stu dio To kio - ma ga zyn
spor to wy 22.00 Siat ków ka męż czyzn: Li ga
Na ro dów - mecz: Ro sja - Polska 00.30 Spor -
ty wal ki: KSW 56 - wal ka: Mi chał Ma ter la -
Ro ber to Sol dic 14.11.2020

POL SAT SPORT

06.00 Top 10 - li sta prze bo jów 07.00 Sło -
necz ny pa trol (8, 9) 09.00 Ga li leo 10.00 Sę -
dzia Ju dy 11.00 Pa mięt ni ki z wa ka cji (38)
12.00 Mio do we la ta (77, 15) 13.30 Se kre ty
są sia dów (51) 14.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci
(102) 15.00 De tek ty wi w ak cji (141) 16.00
Se kre ty są sia dów (52) 16.30 Pierw sza mi -
łość (3209) 17.20 Ha wa je 5-0 (18) 18.15
Mio do we la ta (109, 93) 20.00 Ga li leo 21.00
CSI: Kry mi nal ne za gad ki Mia mi (126, 127)
23.00 Spra wie dli wi - Wy dział Kry mi nal ny (11)
00.00 Ha wa je 5-0 (16) 01.00 STOP Dro gów -
ka 02.00 Na sza kla sa 02.30 Su per Lu dzie
Extra 02.40 Top 10 - li sta prze bo jów 03.40
Di sco Po lo Li fe 05.45 Te le za ku py TV Oka zje

TV 6

08.00 Fa chow cy (6) 08.50 Gog gle box.
Przed te le wi zo rem 8 09.50 Kar to te ka 9 (17)
10.55 Sę dzia An na Ma ria We so łow ska (311)
11.55 Da my i wie śniacz ki. PL 5 (1) 12.50
Wiel kie we se la ame ry kań skich Ro mów 6 (1)
13.55 Kar to te ka 8 (12) 14.55 Naj gor sze
pol skie ta tu aże (9) 15.45 Express, Po go da
16.05 Kró lo we ży cia 7 (12) 16.55 Wy bu rza -
cze 3 17.45 Express, Po go da 18.00 De Fac -
to 9 18.30 Gog gle box. Przed te le wi zo rem 8
19.45 Express, Po go da 20.05 Pa tent na ka -
sę 20.35 Da my i wie śniacz ki. PL 5 (3) 21.45
Express, Po go da 22.00 Ka na pow cy 22.55
Ostre cię cie 9 23.45 Down the ro ad. Ze spół
w tra sie (7, 8) 00.45 Seks - wy pad ki (2) 

TTV HD

05.25 Let nie IO To kio 2020
09.55 Let nie IO To kio 2020: Siat ków ka

pla żo wa - mecz eli mi na cyj ny męż -
czyzn: Grze gorz Fi ja łek/Mi chał Bryl
- Mar co Gri malt/Es te ban Gri malt

11.25 Let nie Igrzy ska Olim pij skie To kio
2020 - Szer mier ka - szpa da dru -
ży no wa ko biet - fi nał; Ju do - ko -
bie ty w ka te go rii do 63 kg - fi na ły

12.55 Let nie Igrzy ska Olim pij skie To kio
2020: Siat ków ka pla żo wa - mecz
eli mi na cyj ny męż czyzn: Piotr Kan -
tor/Bar tosz Ło siak - Ju lius Tho -
le/Cle mens Wic kler

14.00 Let nie Igrzy ska Olim pij skie To kio
2020: Ko szy ków ka 3x3 - mecz
ćwierć fi na ło wy męż czyzn

14.50 Let nie Igrzy ska Olim pij skie To kio
2020: Ko szy ków ka 3x3 - mecz
ćwierć fi na ło wy ko biet

17.00 Te le express - pro gram inf.
17.15 Ja ka to me lo dia?
17.55 Dzi kie pszczo ły (22) - se rial
18.50 Je den z dzie się ciu - te le tur niej
19.20 Tour de Po lo gne - kro ni ka
19.25 Sport, Wiad., Po go da, Alarm!
20.35 Kró lo wa i kon kwi sta dor (23, 24)
22.25 Olim pij ski wie czór - pro gram inf.
23.15 Oca le ni - reali ty show
00.20 Film fabularny
01.20 Letnie IO Tokio 2020

TVP 1

05.00 Ca fe pio sen ka - mag., Polska 2021
05.35 Na do bre i na złe (714) - se rial
06.30 Mo je po wo ła nie - rep., Polska 2021
07.00 Trans mi sja mszy świę tej
07.35 Py ta nie na śnia da nie
11.30 Dziew czy ny ze Lwo wa 3 (37)
12.30 Ko ło for tu ny - te le tur niej, Polska
13.15 Ko zac ka mi łość (147/270) - se rial
14.05 Va ba nque - te le tur niej, Polska
14.35 Na sy gna le (287) - se rial, Polska
15.10 Gór scy ra tow ni cy (39) - se rial
16.00 Ko ło for tu ny - te le tur niej, Polska
16.35 Fa mi lia da - te le tur niej
17.15 Pro myk na dziei (74) - se rial, Tur.
18.00 Pa no ra ma - pro gram in for ma cyj ny
18.20 Va ba nque - te le tur niej, Polska
18.45 Ko zac ka mi łość (148/270) - se rial
19.35 Bar wy szczę ścia (2436) - se rial
20.10 Po staw na mi lion - te le tur niej, Pol.
21.00 La to, mu zy ka, za ba wa. Wa ka cyj -

na tra sa Dwój ki - 2021 - kon cert
21.15 Ce na wol no ści (2/18) - se rial
22.25 Tajemnice Majorki (10-ost.)
23.30 Hap py Olo - po god na bal la da o

Ol ku Do bie - film dok., Polska 2017
00.45 Trój kąt ber mudz ki - dra mat sen sa -

cyj ny, Polska 1987
02.30 Tru skaw ko we dni - dra mat oby cza -

jo wy, Szwe cja 2017
04.15 Elż bie ta Bo wes Lyon (2-ost.) - film

dok., Wiel ka Bry ta nia 2018

TVP 2

04.40 Di sco Gra my - muz., Polska 2021
05.45 Te le za ku py TV Oka zje - ma ga zyn
06.00 No wy dzień - pro gram inf.
08.40 Ma la now ski i part ne rzy (304):

Zła mat ka - se rial fab.-dok., Polska
09.10 Ma la now ski i part ne rzy (305):

Zgwał co na - se rial fab.-dok., Polska
09.40 Se kre ty ro dzi ny (181): Spo sób na

kry zys - se rial pa ra dok., Polska
10.40 Dla cze go ja? (508): Bez dom ny

Olaf - se rial pa ra dok., Polska
11.40 Gli nia rze (561): Ro dzeń stwo
12.50 Wy da rze nia - pro gram inf.
13.25 In ter wen cja - mag. re por te rów
13.40 Trud ne spra wy (855) - se rial, Polska
14.40 Dla cze go ja? (1021): Zna chor
15.50 Wy da rze nia - pro gram inf.
16.10 Po go da - pro gram in for ma cyj ny
16.15 In ter wen cja - mag. re por te rów
16.35 Gli nia rze (506): Mia sto no cą
17.40 Se kre ty ro dzi ny (212) - se rial, Pol.
18.50 Wy da rze nia, Gość „Wy da rzeń”
19.45 Sport, Po go da
20.05 Ghost Ri der - thril ler, USA/Au stra lia

2007, reż. Mark Ste ven John son
22.35 Mis sion: Im pos si ble 3 - film sen -

sa cyj ny, USA/Niem cy/Chi ny 2006
01.05 Szklan ką po łap kach - ko me dia,

USA 1996, reż. Rick Fried berg
02.55 Ka ba re to wa Eks tra kla sa - rozr.
03.35 Love Is land. Wy spa mi ło ści

POLSAT

05.40 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
06.00 LAB (27) - se rial krym., Polska
07.00 Ukry ta praw da (1005) - se rial
08.00 Ku chen ne re wo lu cje - rozr., Pol. 2017
09.00 Ten mo ment (27) - se rial, Polska
09.35 SOS. Eki py w ak cji (27) - se rial
10.35 Roz wód. Wal ka o wszyst ko (27)
11.35 Do rad ca sma ku - ma ga zyn
11.45 Ukry ta praw da (963) - se rial, Pol.
12.50 Ukry ta praw da (1006) - se rial
13.50 Ukry ta praw da (803) - se rial, Pol.
14.55 Szpi tal (458) - se rial pa ra dok., Pol.
16.00 LAB (46) - se rial krym., Polska
17.00 Ku chen ne re wo lu cje: Ko mo ro wo,

Karcz ma u Wienc ka - pro gram rozr.
18.00 Ukry ta praw da (964) - se rial, Pol.
19.00 Fak ty - pro gram in for ma cyj ny
19.25 Uwa ga! Ko ro na wi rus - inf.
19.35 Sport, Po go da
19.55 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
20.10 Do rad ca sma ku: Ba kła żan na dzie -

wa ny po mi do ra mi i fe tą
20.15 Na Wspól nej (3263) - se rial, Pol.
20.55 Mi lio ne rzy - te le tur niej, Pol. 2020
21.30 Sul ly - dra mat obycz., USA 2016
23.30 Ku ba Wo je wódz ki - talk -show
00.30 Upro wa dzo na (1/10) - se rial
01.30 Oszu ści (8) - se rial obycz., USA
02.30 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
02.50 NOC Ma gii
04.15 Szpi tal (458) - se rial pa ra dok., Pol.

TVN

06.00 Gli niarz i pro ku ra tor (1) - se rial
07.00 Straż nik Tek sa su (127) - se rial
08.00 Nasz no wy dom - reali ty show
09.00 Pierw sza mi łość (3209) - se rial
09.50 Świę ty (41) - se rial kom., Polska
10.20 Fa bry ka je dze nia (17) - se rial
10.50 Fa bry ka je dze nia (18) - se rial
11.20 De tek ty wi w ak cji (104) - se rial
12.20 Ko bra - od dział spe cjal ny (8)
13.25 STOP Dro gów ka - ma ga zyn, Polska
15.30 Hard ko ro wy lom bard (48) - se rial
16.00 Hard ko ro wy lom bard (53) - se rial
16.30 Hard ko ro wy lom bard (54) - se rial
17.00 Sep ta gon (51) - se rial krym., Pol.
18.00 Ko cha ne pie nią dze (12): Skłot
19.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci (762)
20.00 Spra wie dli wi - Wy dział Kry mi nal -

ny (475) - se rial krym., Polska
21.00 Po dró że z dia błem - thril ler, Ko -

lum bia/USA 2019, reż. Ja son Ca bell,
wyk. Ni co las Cage, Lau ren ce Fi sh -
bur ne, Na ta lia Rey es, Co le Hau ser

23.00 Wzór (63) - se rial kry mi nal ny, USA
23.55 Śmierć na 1000 spo so bów (2, 3)
00.55 Śmierć na 1000 spo so bów (7)
01.25 Pęk niesz ze śmie chu - rozr.
02.30 In ter wen cja - mag. re por te rów
02.50 Trans World Sport - ma ga zyn
03.55 Su per Lu dzie (30, 31) - se rial dok.
04.55 Su per Lu dzie (1) - se rial dok., Pol.
05.30 Te le za ku py TV Oka zje - ma ga zyn

TV 4

05.20 Szpi tal (764) - se rial pa ra dok., Pol.
06.20 40 kon tra 20 - reali ty show
07.20 Za ko cha ni po uszy 5 (374)
07.55 Ukry ta praw da (1190) - se rial, Pol.
08.55 Ukry ta praw da (1191) - se rial, Polska
09.55 Ukry ta praw da (1192) - se rial, Pol.
10.55 Szpi tal (765) - se rial pa ra dok., Pol.
11.55 Szko ła (650) - se rial pa ra dok., Pol.
12.55 Sąd ro dzin ny (199) - se rial, Polska
13.55 Sę dzia An na Ma ria We so łow ska

(551) - se rial fab.-dok., Polska
14.55 Ukry ta praw da (933) - se rial, Polska
15.55 Szko ła (649) - se rial pa ra dok., Pol.
16.55 Ide al na nia nia 7 - reali ty show
17.40 Ide al na nia nia 7 - reali ty show
18.25 19+ (583) - se rial pa ra dok., Polska
19.00 19+ (584) - se rial pa ra dok., Polska
19.30 Za ko cha ni po uszy 5 (375)
20.00 40 kon tra 20 - reali ty show
21.00 Tu nel - thril ler, USA 1996, reż. Rob Co -

hen, wyk. Sylve ster Stallone, Amy Bren -
ne man, Vig go Mor ten sen, Dan He -
daya, Jay O. San ders

23.35 Mad Max - film SF, Au stra lia 1979, reż.
Geor ge Mil ler, wyk. Mel Gib son, Joanne
Sa muel, Hugh Ke ays -Byr ne

01.30 Zbrod nie, któ re wstrzą snę ły Ame -
ry ką 3 - se rial do ku men talny, USA

02.30 Dru ga stro na me da lu
03.40 NOC Ma gii
05.15 Za koń cze nie pro gra mu

TVN SIEDEM

26 LIPCA
PONIEDZIAŁEK

06.00 Zbun to wa ny anioł (120, 121) 08.00
Lom bard. Ży cie pod za staw 5 (204) 09.00
Lom bard. Ży cie pod za staw 8 (394) 10.00
Lom bard. Ży cie pod za staw (11) 11.00 Zbun -
to wa ny anioł (122) 12.00 Za kli nacz ka du -
chów 4 (84, 85) 14.00 Lom bard. Ży cie pod
za staw 5 (205, 206) 16.00 Ro dzin ny in te -
res 4 (155, 156) 18.00 Lom bard. Ży cie pod
za staw 8 (396, 397) 20.00 Za bój cza prze -
sył ka - thril ler, Wiel ka Bry ta nia/USA 2019
22.00 W sie ci kłamstw - film sen sa cyj ny,
Ukra ina/Wiel ka Bry ta nia/Hol./Polska/USA
2020 00.00 Jak ugryźć 10 mi lio nów 2 - ko -
me dia, USA 2004 02.00 Zo bacz to!: Ta ki jest
świat 6 02.55 Ro dzin ny in te res 4 (153) 

TV PULS

10.50 Jej Wy so kość Zo sia 2 (38) 11.20
Kum ple z dżun gli - na ra tu nek! (103) 11.45
Chip i Da le (50, 51) 12.45 Bla ze i me ga ma -
szy ny 4 (12) 13.15 De nver - ostat ni di no -
zaur (7, 8) 13.45 Alvinnn!!! I wie wiór ki 4 (49)
14.00 Mu stang: Duch wol no ści 2 (3, 4)
15.00 Mi ra cu lo us: Bie dron ka i Czar ny Kot
(4, 5) 16.00 Dzie ciak rzą dzi: Zno wu w grze
(4) 16.40 Jeźdź cy smo ków: Na koń cu świa -
ta (23, 24) 17.35 Pin gwi ny z Ma da ga ska ru
2 (32, 33, 34) 19.00 Psi Pa trol 5 (21, 22)
20.00 Lom bard. Ży cie pod za staw 5 (200,
201) 22.00 Wsty dli we cho ro by: po wrót do
kli ni ki (2) 23.00 Wsty dli we cho ro by: XXL (1)
00.00 Rin ke za kra ta mi (10) 

PULS 2

06.00 Krzy żów ka - etiu da film., Pol. 2019
06.05 Sce na śmie chu 07.05 Zło to pol scy
(418, 419) 08.05 Ple ba nia (417, 418) 09.05
Al lo, Al lo (37, 38) 10.10 Dok tor Mar tin 2 (3,
4) 12.10 Chi ca go Fi re (22) 13.05 Ka ta stro -
fy w prze stwo rzach (150, 151) 15.15 Ko -
smicz na ka ta stro fa - thril ler SF, Ka na da 2011
16.55 Chi ca go Fi re (23) 17.50 Woj ny ma -
ga zy no we: Ka na da 2 19.35 Woj ny ma ga zy -
no we: Ka na da 2 20.00 Łow cy głów - thril ler,
Norw./Niem./Szwe cja/Da nia 2011 22.00
Krwa wa rze ka - thril ler, USA 2011 23.55 Bez
li to ści (4) 01.50 Uni wer sal ny żoł nierz:
Dzień od ro dze nia - thril ler SF, USA 2012
04.05 Jak to się ro bi - ko me dia, Polska 1973 

STOP KLAT KA

06.00 Siat ków ka męż czyzn: Li ga Na ro dów
08.30 Pił ka noż na: Flo ri da Cup - mecz pół -
fi na ło wy: Ar se nal FC - In ter Me dio lan 11.00
Siat ków ka męż czyzn: Li ga Na ro dów - mecz:
Polska - Ar gen ty na 13.30 Pił ka noż na: Flo -
ri da Cup - mecz pół fi na ło wy: Ever ton FC -
Mil lo na rios FC 16.00 Siat ków ka męż czyzn:
Li ga Na ro dów - mecz: Iran - Polska 18.00
Siat ków ka męż czyzn: Li ga Na ro dów - mecz
pół fi na ło wy: Polska - Sło we nia 20.00 Stu -
dio To kio - ma ga zyn spor to wy 22.00 Siat -
ków ka męż czyzn: Li ga Na ro dów - mecz:
Polska - Wło chy 00.30 Boks: Ga la w Wie licz -
ce - wa ga cięż ka: Krzysz tof Zim noch - Mar -
cin Re kow ski 22.10.2016

POL SAT SPORT

06.00 Top 10 - li sta prze bo jów 07.00 Sło -
necz ny pa trol (6, 7) 09.00 Ga li leo 10.00 Sę -
dzia Ju dy 11.00 Pa mięt ni ki z wa ka cji (37)
12.00 Mio do we la ta (75, 11) 13.30 Se kre ty
są sia dów (50) 14.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci
(101) 15.00 De tek ty wi w ak cji (140) 16.00
Pierw sza mi łość (3208) 16.50 Mi łość na za -
krę cie (60) 17.20 Ha wa je 5-0 (17) 18.15
Mio do we la ta (96, 111) 20.00 Ga li leo 21.00
CSI: Kry mi nal ne za gad ki Mia mi (124, 125)
23.00 Spra wie dli wi - Wy dział Kry mi nal ny (10)
00.00 Ha wa je 5-0 (15) 01.00 STOP Dro gów -
ka 02.00 Na sza kla sa 02.30 Su per Lu dzie
Extra 02.40 Top 10 - li sta prze bo jów 03.40
Di sco Po lo Li fe 05.45 Te le za ku py TV Oka zje

TV 6

08.50 Gog gle box. Przed te le wi zo rem 8
09.50 Kar to te ka 9 (16) 10.50 Sę dzia An na
Ma ria We so łow ska (310) 11.50 Da my i wie -
śniacz ki. PL (9) 12.50 Wiel kie we se la ame -
ry kań skich Ro mów 5 (8-ost.) 13.55
Kar to te ka 8 (11) 14.55 Naj gor sze pol skie ta -
tu aże (8) 15.45 Express, Po go da 16.05
Kró lo we ży cia 7 (11) 16.55 Wy bu rza cze 3
17.45 Express, Po go da 18.05 CO OL tu ry -
ści 18.35 Gog gle box. Przed te le wi zo rem 8
19.45 Express, Po go da 20.05 Fo bie (1)
20.35 Da my i wie śniacz ki. PL 5 (2) 21.45
Express, Po go da 22.00 Gog gle box. Przed
te le wi zo rem 10 23.00 Gog gle box. Przed te -
le wi zo rem 9 00.00 De Fac to 12 

TTV HD

04.50 Let nie IO To kio 2020
07.10 Let nie Igrzy ska Olim pij skie To kio

2020: Siat ków ka męż czyzn - mecz
fa zy gru po wej: Polska - Wło chy

10.00 Let nie Igrzy ska Olim pij skie To kio
2020: Ju do - ko bie ty w ka te go rii
do 57 kg - re pa sa że i 1/2 fi na łu

11.15 Let nie Igrzy ska Olim pij skie To kio
2020: Ju do - ko bie ty w ka te go rii
do 57 kg - fi na ły

12.00 Let nie Igrzy ska Olim pij skie To kio
2020: Ko szy ków ka 3x3 - mecz
męż czyzn: Polska - Chi ny

12.50 Let nie Igrzy ska Olim pij skie To kio
2020: Pod no sze nie cię ża rów - ko -
bie ty w ka te go rii do 55 kg

15.20 Let nie Igrzy ska Olim pij skie To kio
2020: Ko szy ków ka 3x3 - mecz
męż czyzn: Polska - Ho lan dia

17.00 Te le express - pro gram inf.
17.15 Ja ka to me lo dia?
17.55 Dzi kie pszczo ły (21) - se rial
18.50 Je den z dzie się ciu - te le tur niej
19.20 Tour de Po lo gne - kro ni ka
19.25 Sport, Wiad., Po go da, Alarm!
20.35 Kró lo wa i kon kwi sta dor (21, 22)
22.25 Olim pij ski wie czór - pro gram inf.
23.10 Tyl ko mi łość - ko me dia ro man tycz -

na, USA 1999, reż. Rob Re iner
00.55 Świat bez fik cji: Trol le w na tar ciu -

film do ku men talny, Ka na da 2019

TVP 1

04.55 Ca fe pio sen ka - mag., Polska 2021
05.30 Na do bre i na złe (713) - se rial
06.25 Ży cio we wy bo ry - se rial dok., Polska
07.00 Trans mi sja mszy świę tej z Sank tu -

arium Mat ki Bo żej na Ja snej Gó rze
07.35 Py ta nie na śnia da nie - po bud ka
07.55 Py ta nie na śnia da nie - ma ga zyn
11.30 Dziew czy ny ze Lwo wa 3 (36)
12.30 Ko ło for tu ny - te le tur niej, Polska
13.15 Ko zac ka mi łość (146/270) - se rial
14.05 Va ba nque - te le tur niej, Polska
14.35 Na sy gna le (286) - se rial, Polska
15.10 Gór scy ra tow ni cy (38) - se rial
16.00 Ko ło for tu ny - te le tur niej, Polska
16.35 Fa mi lia da - te le tur niej
17.15 Pro myk na dziei (73) - se rial, Tur.
18.00 Pa no ra ma - pro gram in for ma cyj ny
18.20 Va ba nque - te le tur niej, Polska
18.45 Ko zac ka mi łość (147/270) - se rial
19.35 Bar wy szczę ścia (2435) - se rial
20.10 Po staw na mi lion - te le tur niej, Polska
21.00 La to, mu zy ka, za ba wa. Wa ka cyj na

tra sa Dwój ki - 2021 - kon cert, Polska
21.15 Ce na wol no ści (1/18) - se rial
22.25 Ta jem ni ce Ma jor ki (9) - se rial
23.20 Tru skaw ko we dni - dra mat oby cza jo -

wy, Szwe cja 2017
01.10 War to ko chać (67) - se rial, Polska
02.00 La bi rynt kłamstw - dra mat, Niem. 2014
04.10 Ro dzin ka.pl - se rial kom., Polska
04.40 Za koń cze nie pro gra mu

TVP 2

04.40 Di sco Gra my - muz., Polska 2021
05.45 Te le za ku py TV Oka zje - ma ga zyn
06.00 No wy dzień - pro gram inf.
08.40 Ma la now ski i part ne rzy (302): No -

we ży cie - se rial fab.-dok., Polska
09.10 Ma la now ski i part ne rzy (303):

Uko cha ny syn - se rial, Polska
09.40 Se kre ty ro dzi ny (180): Czar na wdo -

wa - se rial pa ra dok., Polska
10.40 Dla cze go ja? (507): Ka ru ze la uczuć
11.40 Gli nia rze (560): W bia ły dzień
12.50 Wy da rze nia - pro gram inf.
13.25 In ter wen cja - mag. re por te rów
13.40 Trud ne spra wy (854): Czar na owca

w bia łym far tu chu - se rial
14.40 Dla cze go ja? (1020): Nie zno śni są -

sie dzi - se rial pa ra dok., Polska
15.50 Wy da rze nia, Po go da
16.15 In ter wen cja - mag. re por te rów
16.35 Gli nia rze (505): Wi zja - se rial, Pol.
17.40 Se kre ty ro dzi ny (211): Ra do mir
18.50 Wy da rze nia - pro gram inf.
19.25 Gość „Wy da rzeń” - pu blic.
19.45 Sport, Po go da
20.05 Świat w pło mie niach - film sen sa -

cyj ny, USA 2013
22.55 Re pli kant - thril ler SF, USA 2001
01.00 Uni wer sal ny żoł nierz: Po wrót -

film sen sa cyj ny, USA 1999
02.50 Ka ba re to wa Eks tra kla sa - rozr.
03.35 Love Is land. Wy spa mi ło ści

POLSAT

05.05 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
05.20 No wa Ma ja w ogro dzie - ma ga zyn
05.50 Aka de mia ogrod ni ka - ma ga zyn
06.00 LAB (26) - se rial krym., Polska
07.00 Ukry ta praw da (1004) - se rial
08.00 Ku chen ne re wo lu cje: Sztum, Re -

stau ra cja Pod zam cze - rozr.
09.00 Ten mo ment (26) - se rial, Polska
09.35 SOS. Eki py w ak cji (26) - se rial
10.35 Roz wód. Wal ka o wszyst ko (26)
11.35 Dro ga na po dium - Polska
11.45 Ukry ta praw da (962) - se rial, Pol.
12.50 Ukry ta praw da (1005) - se rial
13.50 Ukry ta praw da (802) - se rial, Pol.
14.55 Szpi tal (457) - se rial pa ra dok., Pol.
16.00 LAB (45) - se rial krym., Polska
17.00 Ku chen ne re wo lu cje - rozr.
18.00 Ukry ta praw da (963) - se rial, Pol.
19.00 Fak ty, Uwa ga! Ko ro na wi rus
19.35 Sport, Po go da, Uwa ga!
20.10 Do rad ca sma ku - ma ga zyn
20.15 Na Wspól nej (3262) - se rial, Pol.
20.55 Mi lio ne rzy - te le tur niej, Pol. 2020
21.30 Był so bie chło piec - ko me dio dra -

mat, Niem cy/USA/Fran cja/Wiel ka Bry -
ta nia 2002, wyk. Hugh Grant

23.45 Ja son Bo ur ne - thril ler, USA 2016
02.15 Co za ty dzień - ma ga zyn, Pol. 2021
02.50 We wnętrz ny wróg (6) - se rial
03.50 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
04.10 NOC Ma gii

TVN

06.00 Gli niarz i pro ku ra tor (104) - se rial
kry mi nal ny, USA

07.00 Straż nik Tek sa su (126) - se rial
08.00 Nasz no wy dom - reali ty show
09.00 Pierw sza mi łość (3208) - se rial
09.50 Świę ty (40) - se rial kom., Polska
10.20 Fa bry ka je dze nia (15) - se rial
10.50 Fa bry ka je dze nia (16) - se rial
11.20 De tek ty wi w ak cji (103) - se rial
12.20 Ko bra - od dział spe cjal ny (7)
13.25 STOP Dro gów ka - ma ga zyn, Polska
15.30 Hard ko ro wy lom bard (45) - se rial
16.00 Hard ko ro wy lom bard (46) - se rial
16.30 Hard ko ro wy lom bard (47) - se rial
17.00 Sep ta gon (50) - se rial krym., Pol.
18.00 Ko cha ne pie nią dze (11): Spon sor
19.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci (761)
20.00 Spra wie dli wi - Wy dział Kry mi nal ny

(474) - se rial kry mi nal ny, Polska
21.05 Co lum bo (3): Śmierć gwiaz dy roc -

ka - se rial kry mi nal ny, USA
23.05 Wzór (62) - se rial kry mi nal ny, USA
00.10 Śmierć na 1000 spo so bów (7)
00.40 Śmierć na 1000 spo so bów (8)
01.00 Śmierć na 1000 spo so bów (1)
01.30 Pęk niesz ze śmie chu - rozr.
02.35 Ucho Pre ze sa 3 (13) - se rial, Polska
02.50 Su per Lu dzie (28, 29) - se rial dok.
03.50 Trans World Sport - ma ga zyn
04.55 Su per Lu dzie (30) - se rial dok., Pol.
05.30 Te le za ku py TV Oka zje - ma ga zyn

TV 4

05.20 Szpi tal (763) - se rial pa ra dok., Polska
06.20 40 kon tra 20 - reali ty show
07.20 Za ko cha ni po uszy 5 (373) - te len.
07.55 Ukry ta praw da (1187) - se rial, Polska
08.55 Ukry ta praw da (1188) - se rial, Polska
09.55 Ukry ta praw da (1189) - se rial, Polska
10.55 Szpi tal (764) - se rial pa ra dok., Polska
11.55 Szko ła (649) - se rial pa ra dok., Polska
12.55 Sąd ro dzin ny (198) - se rial, Polska
13.55 Sę dzia An na Ma ria We so łow ska

(550) - se rial fab.-dok., Polska
14.55 Ukry ta praw da (932) - se rial, Polska
15.55 Szko ła (648) - se rial pa ra dok., Polska
16.55 Ide al na nia nia 7 - reali ty show
17.40 Ide al na nia nia 7 - reali ty show
18.25 19+ (581) - se rial pa ra dok., Polska
19.00 19+ (582) - se rial pa ra dok., Polska
19.30 Za ko cha ni po uszy 5 (374)
20.00 40 kon tra 20 - reali ty show
21.00 Ta jem ni ca za wo do wa (7/10)
22.00 Ta jem ni ca za wo do wa (8/10)
23.00 Oszu kać prze zna cze nie 4 - hor ror,

USA 2009, reż. Da vid R. El lis, wyk. Bob -
by Cam po, Shan tel Van San ten, Nick
Za no, Ha ley Webb, My kel ti Wil liam son

00.45 Trzy no ce z du cha mi 2 (7/13)
01.50 Zbrod nie, któ re wstrzą snę ły Ame -

ry ką 3 - se rial dok., USA
02.55 Dru ga stro na me da lu - talk -show
03.30 NOC Ma gii
05.15 Za koń cze nie pro gra mu

TVN SIEDEM

27 LIPCA
WTOREK

06.00 Zbun to wa ny anioł (121, 122) 08.00
Lom bard. Ży cie pod za staw 5 (205) 09.00
Lom bard. Ży cie pod za staw 8 (395) 10.00
Lom bard. Ży cie pod za staw (12) 11.00
Zbun to wa ny anioł (123) 12.00 Za kli nacz ka
du chów 4 (85) 13.00 Za kli nacz ka du chów
5 (86) 14.00 Lom bard. Ży cie pod za staw 5
(206, 207) 16.00 Ro dzin ny in te res 4 (156,
157) 18.00 Lom bard. Ży cie pod za staw 8
(397, 398) 20.00 No vem ber Man - film sen -
sac., USA/Wlk. Bry ta nia 2014 22.05 Ochro -
niarz - film sen sac., USA 2017 00.00
Ana to mia stra chu - thril ler, USA 2011 01.30
Zo bacz to!: Ro dzin ny in te res 4 (154) 02.30
Woj ciech Cej row ski. Bo so - Zie mia Świę ta (1) 

TV PULS

09.55 Cie kaw ski Geor ge 10 (13, 14) 10.50 Jej
Wy so kość Zo sia 2 (39) 11.20 Kum ple z
dżun gli - na ra tu nek! (104) 11.45 Chip i Da -
le (52, 53) 12.45 Bla ze i me ga ma szy ny 4 (13)
13.15 De nver - ostat ni di no zaur (9, 10)
13.45 Alvinnn!!! I wie wiór ki 4 (50) 14.00
Mu stang: Duch wol no ści 2 (4, 5) 15.00 Mi -
ra cu lo us: Bie dron ka i Czar ny Kot (5, 6) 16.00
Dzie ciak rzą dzi: Zno wu w grze (5) 16.40
Jeźdź cy smo ków: Na koń cu świa ta (24, 25)
17.35 Pin gwi ny z Ma da ga ska ru 2 (34, 35,
36) 19.00 Psi Pa trol 5 (22, 23) 20.00 Lom -
bard. Ży cie pod za staw 5 (202, 203) 22.00
Wsty dli we cho ro by: XXL (2, 3) 00.00 Rin ke
za kra ta mi (11) 00.55 Le ka rze na start (46) 

PULS 2

06.00 Sce na śmie chu 07.05 Zło to pol scy
(420, 421) 08.05 Ple ba nia (419, 420) 09.05
Al lo, Al lo (38, 39) 10.10 Dok tor Mar tin 2 (5,
6) 12.10 Chi ca go Fi re (23) 13.05 Ka ta stro -
fy w prze stwo rzach (152, 153) 15.20 Bu rzo -
wy ar ma ge don - film SF, USA 2015 16.55
Chi ca go Fi re (24) 17.50 Woj ny ma ga zy no -
we: Ka na da 2 18.20 Woj ny ma ga zy no we:
Ka na da 2 20.00 Brick Man sions. Naj lep szy
z naj lep szych - film sen sac., Fr./Ka na da 2014
22.00 Uzna ny za nie win ne go - film krym.,
USA 1990 00.40 Gra w czwo ro ką cie - ko me -
dia, Fr. 2007 02.20 Sce na śmie chu 03.25
Me voy - etiu da film., Pol. 2019 03.55 Kroll
- film sen sac., Pol. 1991 05.35 Za koń cze nie

STOP KLAT KA

06.00 Spor ty wal ki: KSW 40 - wal ka: Ma riusz
Pu dzia now ski - Jay Si lva 22.10.2017 08.30
Pił ka noż na: Flo ri da Cup - mecz pół fi na ło -
wy: Ever ton FC - Mil lo na rios FC 11.00 Siat -
ków ka męż czyzn: Li ga Na ro dów - mecz:
Polska - Ser bia 13.30 Pił ka noż na: Flo ri da
Cup - mecz pół fi na ło wy: Ar se nal FC - In ter
Me dio lan 16.00 Siat ków ka męż czyzn: Li ga
Na ro dów - mecz: Au stra lia - Polska 18.00
Siat ków ka męż czyzn: Li ga Na ro dów - mecz:
Polska - USA 20.00 Stu dio To kio - ma ga zyn
spor to wy 22.00 Siat ków ka męż czyzn: Li ga
Na ro dów - mecz: Ro sja - Polska 00.30 Spor -
ty wal ki: KSW 56 - wal ka: Mi chał Ma ter la -
Ro ber to Sol dic 14.11.2020

POL SAT SPORT

06.00 Top 10 - li sta prze bo jów 07.00 Sło -
necz ny pa trol (8, 9) 09.00 Ga li leo 10.00 Sę -
dzia Ju dy 11.00 Pa mięt ni ki z wa ka cji (38)
12.00 Mio do we la ta (77, 15) 13.30 Se kre ty
są sia dów (51) 14.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci
(102) 15.00 De tek ty wi w ak cji (141) 16.00
Se kre ty są sia dów (52) 16.30 Pierw sza mi -
łość (3209) 17.20 Ha wa je 5-0 (18) 18.15
Mio do we la ta (109, 93) 20.00 Ga li leo 21.00
CSI: Kry mi nal ne za gad ki Mia mi (126, 127)
23.00 Spra wie dli wi - Wy dział Kry mi nal ny (11)
00.00 Ha wa je 5-0 (16) 01.00 STOP Dro gów -
ka 02.00 Na sza kla sa 02.30 Su per Lu dzie
Extra 02.40 Top 10 - li sta prze bo jów 03.40
Di sco Po lo Li fe 05.45 Te le za ku py TV Oka zje

TV 6

08.00 Fa chow cy (6) 08.50 Gog gle box.
Przed te le wi zo rem 8 09.50 Kar to te ka 9 (17)
10.55 Sę dzia An na Ma ria We so łow ska (311)
11.55 Da my i wie śniacz ki. PL 5 (1) 12.50
Wiel kie we se la ame ry kań skich Ro mów 6 (1)
13.55 Kar to te ka 8 (12) 14.55 Naj gor sze
pol skie ta tu aże (9) 15.45 Express, Po go da
16.05 Kró lo we ży cia 7 (12) 16.55 Wy bu rza -
cze 3 17.45 Express, Po go da 18.00 De Fac -
to 9 18.30 Gog gle box. Przed te le wi zo rem 8
19.45 Express, Po go da 20.05 Pa tent na ka -
sę 20.35 Da my i wie śniacz ki. PL 5 (3) 21.45
Express, Po go da 22.00 Ka na pow cy 22.55
Ostre cię cie 9 23.45 Down the ro ad. Ze spół
w tra sie (7, 8) 00.45 Seks - wy pad ki (2) 

TTV HD

05.25 Let nie IO To kio 2020
09.55 Let nie IO To kio 2020: Siat ków ka

pla żo wa - mecz eli mi na cyj ny męż -
czyzn: Grze gorz Fi ja łek/Mi chał Bryl
- Mar co Gri malt/Es te ban Gri malt

11.25 Let nie Igrzy ska Olim pij skie To kio
2020 - Szer mier ka - szpa da dru -
ży no wa ko biet - fi nał; Ju do - ko -
bie ty w ka te go rii do 63 kg - fi na ły

12.55 Let nie Igrzy ska Olim pij skie To kio
2020: Siat ków ka pla żo wa - mecz
eli mi na cyj ny męż czyzn: Piotr Kan -
tor/Bar tosz Ło siak - Ju lius Tho -
le/Cle mens Wic kler

14.00 Let nie Igrzy ska Olim pij skie To kio
2020: Ko szy ków ka 3x3 - mecz
ćwierć fi na ło wy męż czyzn

14.50 Let nie Igrzy ska Olim pij skie To kio
2020: Ko szy ków ka 3x3 - mecz
ćwierć fi na ło wy ko biet

17.00 Te le express - pro gram inf.
17.15 Ja ka to me lo dia?
17.55 Dzi kie pszczo ły (22) - se rial
18.50 Je den z dzie się ciu - te le tur niej
19.20 Tour de Po lo gne - kro ni ka
19.25 Sport, Wiad., Po go da, Alarm!
20.35 Kró lo wa i kon kwi sta dor (23, 24)
22.25 Olim pij ski wie czór - pro gram inf.
23.15 Oca le ni - reali ty show
00.20 Film fabularny
01.20 Letnie IO Tokio 2020

TVP 1

05.00 Ca fe pio sen ka - mag., Polska 2021
05.35 Na do bre i na złe (714) - se rial
06.30 Mo je po wo ła nie - rep., Polska 2021
07.00 Trans mi sja mszy świę tej
07.35 Py ta nie na śnia da nie
11.30 Dziew czy ny ze Lwo wa 3 (37)
12.30 Ko ło for tu ny - te le tur niej, Polska
13.15 Ko zac ka mi łość (147/270) - se rial
14.05 Va ba nque - te le tur niej, Polska
14.35 Na sy gna le (287) - se rial, Polska
15.10 Gór scy ra tow ni cy (39) - se rial
16.00 Ko ło for tu ny - te le tur niej, Polska
16.35 Fa mi lia da - te le tur niej
17.15 Pro myk na dziei (74) - se rial, Tur.
18.00 Pa no ra ma - pro gram in for ma cyj ny
18.20 Va ba nque - te le tur niej, Polska
18.45 Ko zac ka mi łość (148/270) - se rial
19.35 Bar wy szczę ścia (2436) - se rial
20.10 Po staw na mi lion - te le tur niej, Pol.
21.00 La to, mu zy ka, za ba wa. Wa ka cyj -

na tra sa Dwój ki - 2021 - kon cert
21.15 Ce na wol no ści (2/18) - se rial
22.25 Tajemnice Majorki (10-ost.)
23.30 Hap py Olo - po god na bal la da o

Ol ku Do bie - film dok., Polska 2017
00.45 Trój kąt ber mudz ki - dra mat sen sa -

cyj ny, Polska 1987
02.30 Tru skaw ko we dni - dra mat oby cza -

jo wy, Szwe cja 2017
04.15 Elż bie ta Bo wes Lyon (2-ost.) - film

dok., Wiel ka Bry ta nia 2018

TVP 2

04.40 Di sco Gra my - muz., Polska 2021
05.45 Te le za ku py TV Oka zje - ma ga zyn
06.00 No wy dzień - pro gram inf.
08.40 Ma la now ski i part ne rzy (304):

Zła mat ka - se rial fab.-dok., Polska
09.10 Ma la now ski i part ne rzy (305):

Zgwał co na - se rial fab.-dok., Polska
09.40 Se kre ty ro dzi ny (181): Spo sób na

kry zys - se rial pa ra dok., Polska
10.40 Dla cze go ja? (508): Bez dom ny

Olaf - se rial pa ra dok., Polska
11.40 Gli nia rze (561): Ro dzeń stwo
12.50 Wy da rze nia - pro gram inf.
13.25 In ter wen cja - mag. re por te rów
13.40 Trud ne spra wy (855) - se rial, Polska
14.40 Dla cze go ja? (1021): Zna chor
15.50 Wy da rze nia - pro gram inf.
16.10 Po go da - pro gram in for ma cyj ny
16.15 In ter wen cja - mag. re por te rów
16.35 Gli nia rze (506): Mia sto no cą
17.40 Se kre ty ro dzi ny (212) - se rial, Pol.
18.50 Wy da rze nia, Gość „Wy da rzeń”
19.45 Sport, Po go da
20.05 Ghost Ri der - thril ler, USA/Au stra lia

2007, reż. Mark Ste ven John son
22.35 Mis sion: Im pos si ble 3 - film sen -

sa cyj ny, USA/Niem cy/Chi ny 2006
01.05 Szklan ką po łap kach - ko me dia,

USA 1996, reż. Rick Fried berg
02.55 Ka ba re to wa Eks tra kla sa - rozr.
03.35 Love Is land. Wy spa mi ło ści

POLSAT

05.40 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
06.00 LAB (27) - se rial krym., Polska
07.00 Ukry ta praw da (1005) - se rial
08.00 Ku chen ne re wo lu cje - rozr., Pol. 2017
09.00 Ten mo ment (27) - se rial, Polska
09.35 SOS. Eki py w ak cji (27) - se rial
10.35 Roz wód. Wal ka o wszyst ko (27)
11.35 Do rad ca sma ku - ma ga zyn
11.45 Ukry ta praw da (963) - se rial, Pol.
12.50 Ukry ta praw da (1006) - se rial
13.50 Ukry ta praw da (803) - se rial, Pol.
14.55 Szpi tal (458) - se rial pa ra dok., Pol.
16.00 LAB (46) - se rial krym., Polska
17.00 Ku chen ne re wo lu cje: Ko mo ro wo,

Karcz ma u Wienc ka - pro gram rozr.
18.00 Ukry ta praw da (964) - se rial, Pol.
19.00 Fak ty - pro gram in for ma cyj ny
19.25 Uwa ga! Ko ro na wi rus - inf.
19.35 Sport, Po go da
19.55 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
20.10 Do rad ca sma ku: Ba kła żan na dzie -

wa ny po mi do ra mi i fe tą
20.15 Na Wspól nej (3263) - se rial, Pol.
20.55 Mi lio ne rzy - te le tur niej, Pol. 2020
21.30 Sul ly - dra mat obycz., USA 2016
23.30 Ku ba Wo je wódz ki - talk -show
00.30 Upro wa dzo na (1/10) - se rial
01.30 Oszu ści (8) - se rial obycz., USA
02.30 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
02.50 NOC Ma gii
04.15 Szpi tal (458) - se rial pa ra dok., Pol.

TVN

06.00 Gli niarz i pro ku ra tor (1) - se rial
07.00 Straż nik Tek sa su (127) - se rial
08.00 Nasz no wy dom - reali ty show
09.00 Pierw sza mi łość (3209) - se rial
09.50 Świę ty (41) - se rial kom., Polska
10.20 Fa bry ka je dze nia (17) - se rial
10.50 Fa bry ka je dze nia (18) - se rial
11.20 De tek ty wi w ak cji (104) - se rial
12.20 Ko bra - od dział spe cjal ny (8)
13.25 STOP Dro gów ka - ma ga zyn, Polska
15.30 Hard ko ro wy lom bard (48) - se rial
16.00 Hard ko ro wy lom bard (53) - se rial
16.30 Hard ko ro wy lom bard (54) - se rial
17.00 Sep ta gon (51) - se rial krym., Pol.
18.00 Ko cha ne pie nią dze (12): Skłot
19.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci (762)
20.00 Spra wie dli wi - Wy dział Kry mi nal -

ny (475) - se rial krym., Polska
21.00 Po dró że z dia błem - thril ler, Ko -

lum bia/USA 2019, reż. Ja son Ca bell,
wyk. Ni co las Cage, Lau ren ce Fi sh -
bur ne, Na ta lia Rey es, Co le Hau ser

23.00 Wzór (63) - se rial kry mi nal ny, USA
23.55 Śmierć na 1000 spo so bów (2, 3)
00.55 Śmierć na 1000 spo so bów (7)
01.25 Pęk niesz ze śmie chu - rozr.
02.30 In ter wen cja - mag. re por te rów
02.50 Trans World Sport - ma ga zyn
03.55 Su per Lu dzie (30, 31) - se rial dok.
04.55 Su per Lu dzie (1) - se rial dok., Pol.
05.30 Te le za ku py TV Oka zje - ma ga zyn

TV 4

05.20 Szpi tal (764) - se rial pa ra dok., Pol.
06.20 40 kon tra 20 - reali ty show
07.20 Za ko cha ni po uszy 5 (374)
07.55 Ukry ta praw da (1190) - se rial, Pol.
08.55 Ukry ta praw da (1191) - se rial, Polska
09.55 Ukry ta praw da (1192) - se rial, Pol.
10.55 Szpi tal (765) - se rial pa ra dok., Pol.
11.55 Szko ła (650) - se rial pa ra dok., Pol.
12.55 Sąd ro dzin ny (199) - se rial, Polska
13.55 Sę dzia An na Ma ria We so łow ska

(551) - se rial fab.-dok., Polska
14.55 Ukry ta praw da (933) - se rial, Polska
15.55 Szko ła (649) - se rial pa ra dok., Pol.
16.55 Ide al na nia nia 7 - reali ty show
17.40 Ide al na nia nia 7 - reali ty show
18.25 19+ (583) - se rial pa ra dok., Polska
19.00 19+ (584) - se rial pa ra dok., Polska
19.30 Za ko cha ni po uszy 5 (375)
20.00 40 kon tra 20 - reali ty show
21.00 Tu nel - thril ler, USA 1996, reż. Rob Co -

hen, wyk. Sylve ster Stallone, Amy Bren -
ne man, Vig go Mor ten sen, Dan He -
daya, Jay O. San ders

23.35 Mad Max - film SF, Au stra lia 1979, reż.
Geor ge Mil ler, wyk. Mel Gib son, Joanne
Sa muel, Hugh Ke ays -Byr ne

01.30 Zbrod nie, któ re wstrzą snę ły Ame -
ry ką 3 - se rial do ku men talny, USA

02.30 Dru ga stro na me da lu
03.40 NOC Ma gii
05.15 Za koń cze nie pro gra mu

TVN SIEDEM

26 LIPCA
PONIEDZIAŁEK

06.00 Zbun to wa ny anioł (120, 121) 08.00
Lom bard. Ży cie pod za staw 5 (204) 09.00
Lom bard. Ży cie pod za staw 8 (394) 10.00
Lom bard. Ży cie pod za staw (11) 11.00 Zbun -
to wa ny anioł (122) 12.00 Za kli nacz ka du -
chów 4 (84, 85) 14.00 Lom bard. Ży cie pod
za staw 5 (205, 206) 16.00 Ro dzin ny in te -
res 4 (155, 156) 18.00 Lom bard. Ży cie pod
za staw 8 (396, 397) 20.00 Za bój cza prze -
sył ka - thril ler, Wiel ka Bry ta nia/USA 2019
22.00 W sie ci kłamstw - film sen sa cyj ny,
Ukra ina/Wiel ka Bry ta nia/Hol./Polska/USA
2020 00.00 Jak ugryźć 10 mi lio nów 2 - ko -
me dia, USA 2004 02.00 Zo bacz to!: Ta ki jest
świat 6 02.55 Ro dzin ny in te res 4 (153) 

TV PULS

10.50 Jej Wy so kość Zo sia 2 (38) 11.20
Kum ple z dżun gli - na ra tu nek! (103) 11.45
Chip i Da le (50, 51) 12.45 Bla ze i me ga ma -
szy ny 4 (12) 13.15 De nver - ostat ni di no -
zaur (7, 8) 13.45 Alvinnn!!! I wie wiór ki 4 (49)
14.00 Mu stang: Duch wol no ści 2 (3, 4)
15.00 Mi ra cu lo us: Bie dron ka i Czar ny Kot
(4, 5) 16.00 Dzie ciak rzą dzi: Zno wu w grze
(4) 16.40 Jeźdź cy smo ków: Na koń cu świa -
ta (23, 24) 17.35 Pin gwi ny z Ma da ga ska ru
2 (32, 33, 34) 19.00 Psi Pa trol 5 (21, 22)
20.00 Lom bard. Ży cie pod za staw 5 (200,
201) 22.00 Wsty dli we cho ro by: po wrót do
kli ni ki (2) 23.00 Wsty dli we cho ro by: XXL (1)
00.00 Rin ke za kra ta mi (10) 

PULS 2

06.00 Krzy żów ka - etiu da film., Pol. 2019
06.05 Sce na śmie chu 07.05 Zło to pol scy
(418, 419) 08.05 Ple ba nia (417, 418) 09.05
Al lo, Al lo (37, 38) 10.10 Dok tor Mar tin 2 (3,
4) 12.10 Chi ca go Fi re (22) 13.05 Ka ta stro -
fy w prze stwo rzach (150, 151) 15.15 Ko -
smicz na ka ta stro fa - thril ler SF, Ka na da 2011
16.55 Chi ca go Fi re (23) 17.50 Woj ny ma -
ga zy no we: Ka na da 2 19.35 Woj ny ma ga zy -
no we: Ka na da 2 20.00 Łow cy głów - thril ler,
Norw./Niem./Szwe cja/Da nia 2011 22.00
Krwa wa rze ka - thril ler, USA 2011 23.55 Bez
li to ści (4) 01.50 Uni wer sal ny żoł nierz:
Dzień od ro dze nia - thril ler SF, USA 2012
04.05 Jak to się ro bi - ko me dia, Polska 1973 

STOP KLAT KA

06.00 Siat ków ka męż czyzn: Li ga Na ro dów
08.30 Pił ka noż na: Flo ri da Cup - mecz pół -
fi na ło wy: Ar se nal FC - In ter Me dio lan 11.00
Siat ków ka męż czyzn: Li ga Na ro dów - mecz:
Polska - Ar gen ty na 13.30 Pił ka noż na: Flo -
ri da Cup - mecz pół fi na ło wy: Ever ton FC -
Mil lo na rios FC 16.00 Siat ków ka męż czyzn:
Li ga Na ro dów - mecz: Iran - Polska 18.00
Siat ków ka męż czyzn: Li ga Na ro dów - mecz
pół fi na ło wy: Polska - Sło we nia 20.00 Stu -
dio To kio - ma ga zyn spor to wy 22.00 Siat -
ków ka męż czyzn: Li ga Na ro dów - mecz:
Polska - Wło chy 00.30 Boks: Ga la w Wie licz -
ce - wa ga cięż ka: Krzysz tof Zim noch - Mar -
cin Re kow ski 22.10.2016

POL SAT SPORT

06.00 Top 10 - li sta prze bo jów 07.00 Sło -
necz ny pa trol (6, 7) 09.00 Ga li leo 10.00 Sę -
dzia Ju dy 11.00 Pa mięt ni ki z wa ka cji (37)
12.00 Mio do we la ta (75, 11) 13.30 Se kre ty
są sia dów (50) 14.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci
(101) 15.00 De tek ty wi w ak cji (140) 16.00
Pierw sza mi łość (3208) 16.50 Mi łość na za -
krę cie (60) 17.20 Ha wa je 5-0 (17) 18.15
Mio do we la ta (96, 111) 20.00 Ga li leo 21.00
CSI: Kry mi nal ne za gad ki Mia mi (124, 125)
23.00 Spra wie dli wi - Wy dział Kry mi nal ny (10)
00.00 Ha wa je 5-0 (15) 01.00 STOP Dro gów -
ka 02.00 Na sza kla sa 02.30 Su per Lu dzie
Extra 02.40 Top 10 - li sta prze bo jów 03.40
Di sco Po lo Li fe 05.45 Te le za ku py TV Oka zje

TV 6

08.50 Gog gle box. Przed te le wi zo rem 8
09.50 Kar to te ka 9 (16) 10.50 Sę dzia An na
Ma ria We so łow ska (310) 11.50 Da my i wie -
śniacz ki. PL (9) 12.50 Wiel kie we se la ame -
ry kań skich Ro mów 5 (8-ost.) 13.55
Kar to te ka 8 (11) 14.55 Naj gor sze pol skie ta -
tu aże (8) 15.45 Express, Po go da 16.05
Kró lo we ży cia 7 (11) 16.55 Wy bu rza cze 3
17.45 Express, Po go da 18.05 CO OL tu ry -
ści 18.35 Gog gle box. Przed te le wi zo rem 8
19.45 Express, Po go da 20.05 Fo bie (1)
20.35 Da my i wie śniacz ki. PL 5 (2) 21.45
Express, Po go da 22.00 Gog gle box. Przed
te le wi zo rem 10 23.00 Gog gle box. Przed te -
le wi zo rem 9 00.00 De Fac to 12 

TTV HD

04.50 Let nie IO To kio 2020
07.10 Let nie Igrzy ska Olim pij skie To kio

2020: Siat ków ka męż czyzn - mecz
fa zy gru po wej: Polska - Wło chy

10.00 Let nie Igrzy ska Olim pij skie To kio
2020: Ju do - ko bie ty w ka te go rii
do 57 kg - re pa sa że i 1/2 fi na łu

11.15 Let nie Igrzy ska Olim pij skie To kio
2020: Ju do - ko bie ty w ka te go rii
do 57 kg - fi na ły

12.00 Let nie Igrzy ska Olim pij skie To kio
2020: Ko szy ków ka 3x3 - mecz
męż czyzn: Polska - Chi ny

12.50 Let nie Igrzy ska Olim pij skie To kio
2020: Pod no sze nie cię ża rów - ko -
bie ty w ka te go rii do 55 kg

15.20 Let nie Igrzy ska Olim pij skie To kio
2020: Ko szy ków ka 3x3 - mecz
męż czyzn: Polska - Ho lan dia

17.00 Te le express - pro gram inf.
17.15 Ja ka to me lo dia?
17.55 Dzi kie pszczo ły (21) - se rial
18.50 Je den z dzie się ciu - te le tur niej
19.20 Tour de Po lo gne - kro ni ka
19.25 Sport, Wiad., Po go da, Alarm!
20.35 Kró lo wa i kon kwi sta dor (21, 22)
22.25 Olim pij ski wie czór - pro gram inf.
23.10 Tyl ko mi łość - ko me dia ro man tycz -

na, USA 1999, reż. Rob Re iner
00.55 Świat bez fik cji: Trol le w na tar ciu -

film do ku men talny, Ka na da 2019

TVP 1

04.55 Ca fe pio sen ka - mag., Polska 2021
05.30 Na do bre i na złe (713) - se rial
06.25 Ży cio we wy bo ry - se rial dok., Polska
07.00 Trans mi sja mszy świę tej z Sank tu -

arium Mat ki Bo żej na Ja snej Gó rze
07.35 Py ta nie na śnia da nie - po bud ka
07.55 Py ta nie na śnia da nie - ma ga zyn
11.30 Dziew czy ny ze Lwo wa 3 (36)
12.30 Ko ło for tu ny - te le tur niej, Polska
13.15 Ko zac ka mi łość (146/270) - se rial
14.05 Va ba nque - te le tur niej, Polska
14.35 Na sy gna le (286) - se rial, Polska
15.10 Gór scy ra tow ni cy (38) - se rial
16.00 Ko ło for tu ny - te le tur niej, Polska
16.35 Fa mi lia da - te le tur niej
17.15 Pro myk na dziei (73) - se rial, Tur.
18.00 Pa no ra ma - pro gram in for ma cyj ny
18.20 Va ba nque - te le tur niej, Polska
18.45 Ko zac ka mi łość (147/270) - se rial
19.35 Bar wy szczę ścia (2435) - se rial
20.10 Po staw na mi lion - te le tur niej, Polska
21.00 La to, mu zy ka, za ba wa. Wa ka cyj na

tra sa Dwój ki - 2021 - kon cert, Polska
21.15 Ce na wol no ści (1/18) - se rial
22.25 Ta jem ni ce Ma jor ki (9) - se rial
23.20 Tru skaw ko we dni - dra mat oby cza jo -

wy, Szwe cja 2017
01.10 War to ko chać (67) - se rial, Polska
02.00 La bi rynt kłamstw - dra mat, Niem. 2014
04.10 Ro dzin ka.pl - se rial kom., Polska
04.40 Za koń cze nie pro gra mu

TVP 2

04.40 Di sco Gra my - muz., Polska 2021
05.45 Te le za ku py TV Oka zje - ma ga zyn
06.00 No wy dzień - pro gram inf.
08.40 Ma la now ski i part ne rzy (302): No -

we ży cie - se rial fab.-dok., Polska
09.10 Ma la now ski i part ne rzy (303):

Uko cha ny syn - se rial, Polska
09.40 Se kre ty ro dzi ny (180): Czar na wdo -

wa - se rial pa ra dok., Polska
10.40 Dla cze go ja? (507): Ka ru ze la uczuć
11.40 Gli nia rze (560): W bia ły dzień
12.50 Wy da rze nia - pro gram inf.
13.25 In ter wen cja - mag. re por te rów
13.40 Trud ne spra wy (854): Czar na owca

w bia łym far tu chu - se rial
14.40 Dla cze go ja? (1020): Nie zno śni są -

sie dzi - se rial pa ra dok., Polska
15.50 Wy da rze nia, Po go da
16.15 In ter wen cja - mag. re por te rów
16.35 Gli nia rze (505): Wi zja - se rial, Pol.
17.40 Se kre ty ro dzi ny (211): Ra do mir
18.50 Wy da rze nia - pro gram inf.
19.25 Gość „Wy da rzeń” - pu blic.
19.45 Sport, Po go da
20.05 Świat w pło mie niach - film sen sa -

cyj ny, USA 2013
22.55 Re pli kant - thril ler SF, USA 2001
01.00 Uni wer sal ny żoł nierz: Po wrót -

film sen sa cyj ny, USA 1999
02.50 Ka ba re to wa Eks tra kla sa - rozr.
03.35 Love Is land. Wy spa mi ło ści

POLSAT

05.05 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
05.20 No wa Ma ja w ogro dzie - ma ga zyn
05.50 Aka de mia ogrod ni ka - ma ga zyn
06.00 LAB (26) - se rial krym., Polska
07.00 Ukry ta praw da (1004) - se rial
08.00 Ku chen ne re wo lu cje: Sztum, Re -

stau ra cja Pod zam cze - rozr.
09.00 Ten mo ment (26) - se rial, Polska
09.35 SOS. Eki py w ak cji (26) - se rial
10.35 Roz wód. Wal ka o wszyst ko (26)
11.35 Dro ga na po dium - Polska
11.45 Ukry ta praw da (962) - se rial, Pol.
12.50 Ukry ta praw da (1005) - se rial
13.50 Ukry ta praw da (802) - se rial, Pol.
14.55 Szpi tal (457) - se rial pa ra dok., Pol.
16.00 LAB (45) - se rial krym., Polska
17.00 Ku chen ne re wo lu cje - rozr.
18.00 Ukry ta praw da (963) - se rial, Pol.
19.00 Fak ty, Uwa ga! Ko ro na wi rus
19.35 Sport, Po go da, Uwa ga!
20.10 Do rad ca sma ku - ma ga zyn
20.15 Na Wspól nej (3262) - se rial, Pol.
20.55 Mi lio ne rzy - te le tur niej, Pol. 2020
21.30 Był so bie chło piec - ko me dio dra -

mat, Niem cy/USA/Fran cja/Wiel ka Bry -
ta nia 2002, wyk. Hugh Grant

23.45 Ja son Bo ur ne - thril ler, USA 2016
02.15 Co za ty dzień - ma ga zyn, Pol. 2021
02.50 We wnętrz ny wróg (6) - se rial
03.50 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
04.10 NOC Ma gii

TVN

06.00 Gli niarz i pro ku ra tor (104) - se rial
kry mi nal ny, USA

07.00 Straż nik Tek sa su (126) - se rial
08.00 Nasz no wy dom - reali ty show
09.00 Pierw sza mi łość (3208) - se rial
09.50 Świę ty (40) - se rial kom., Polska
10.20 Fa bry ka je dze nia (15) - se rial
10.50 Fa bry ka je dze nia (16) - se rial
11.20 De tek ty wi w ak cji (103) - se rial
12.20 Ko bra - od dział spe cjal ny (7)
13.25 STOP Dro gów ka - ma ga zyn, Polska
15.30 Hard ko ro wy lom bard (45) - se rial
16.00 Hard ko ro wy lom bard (46) - se rial
16.30 Hard ko ro wy lom bard (47) - se rial
17.00 Sep ta gon (50) - se rial krym., Pol.
18.00 Ko cha ne pie nią dze (11): Spon sor
19.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci (761)
20.00 Spra wie dli wi - Wy dział Kry mi nal ny

(474) - se rial kry mi nal ny, Polska
21.05 Co lum bo (3): Śmierć gwiaz dy roc -

ka - se rial kry mi nal ny, USA
23.05 Wzór (62) - se rial kry mi nal ny, USA
00.10 Śmierć na 1000 spo so bów (7)
00.40 Śmierć na 1000 spo so bów (8)
01.00 Śmierć na 1000 spo so bów (1)
01.30 Pęk niesz ze śmie chu - rozr.
02.35 Ucho Pre ze sa 3 (13) - se rial, Polska
02.50 Su per Lu dzie (28, 29) - se rial dok.
03.50 Trans World Sport - ma ga zyn
04.55 Su per Lu dzie (30) - se rial dok., Pol.
05.30 Te le za ku py TV Oka zje - ma ga zyn

TV 4

05.20 Szpi tal (763) - se rial pa ra dok., Polska
06.20 40 kon tra 20 - reali ty show
07.20 Za ko cha ni po uszy 5 (373) - te len.
07.55 Ukry ta praw da (1187) - se rial, Polska
08.55 Ukry ta praw da (1188) - se rial, Polska
09.55 Ukry ta praw da (1189) - se rial, Polska
10.55 Szpi tal (764) - se rial pa ra dok., Polska
11.55 Szko ła (649) - se rial pa ra dok., Polska
12.55 Sąd ro dzin ny (198) - se rial, Polska
13.55 Sę dzia An na Ma ria We so łow ska

(550) - se rial fab.-dok., Polska
14.55 Ukry ta praw da (932) - se rial, Polska
15.55 Szko ła (648) - se rial pa ra dok., Polska
16.55 Ide al na nia nia 7 - reali ty show
17.40 Ide al na nia nia 7 - reali ty show
18.25 19+ (581) - se rial pa ra dok., Polska
19.00 19+ (582) - se rial pa ra dok., Polska
19.30 Za ko cha ni po uszy 5 (374)
20.00 40 kon tra 20 - reali ty show
21.00 Ta jem ni ca za wo do wa (7/10)
22.00 Ta jem ni ca za wo do wa (8/10)
23.00 Oszu kać prze zna cze nie 4 - hor ror,

USA 2009, reż. Da vid R. El lis, wyk. Bob -
by Cam po, Shan tel Van San ten, Nick
Za no, Ha ley Webb, My kel ti Wil liam son

00.45 Trzy no ce z du cha mi 2 (7/13)
01.50 Zbrod nie, któ re wstrzą snę ły Ame -

ry ką 3 - se rial dok., USA
02.55 Dru ga stro na me da lu - talk -show
03.30 NOC Ma gii
05.15 Za koń cze nie pro gra mu

TVN SIEDEM

27 LIPCA
WTOREK

06.00 Zbun to wa ny anioł (123, 124) 08.00
Lom bard. Ży cie pod za staw 5 (207) 09.00
Lom bard. Ży cie pod za staw 8 (397) 10.00
Lom bard. Ży cie pod za staw (14) 11.00
Zbun to wa ny anioł (125) 12.00 Za kli nacz ka
du chów 5 (87, 88) 14.00 Lom bard. Ży cie
pod za staw 5 (208, 209) 16.00 Ro dzin ny in -
te res 4 (158, 159) 18.00 Lom bard. Ży cie pod
za staw 8 (399, 400) 20.00 Last Ve gas - ko -
me dia, USA 2013 22.05 Gang dzi kich wie -
przy - ko me dia, USA 2007 00.05 Wiel kie
we se le - ko me dia, USA 2013 01.35 Zo bacz
to!: Ro dzin ny in te res 4 (156) 03.05 Ta ki jest
świat 6 03.55 Z ar chi wum po li cji (11, 12)
05.00 Ro dzin ny in te res 4 (159)

TV PULS

11.20 Kum ple z dżun gli - na ra tu nek! (80)
11.45 Chip i Da le (56, 57) 12.45 Bla ze i me -
ga ma szy ny 4 (15) 13.15 De nver - ostat ni
di no zaur (13, 14) 13.45 Alvinnn!!! I wie wiór -
ki 4 (40) 14.00 Mu stang: Duch wol no ści 2
(6, 7) 15.00 Mi ra cu lo us: Bie dron ka i Czar ny
Kot (7, 8) 16.00 Dzie ciak rzą dzi: Zno wu w
grze (7) 16.40 Jeźdź cy smo ków: Na koń cu
świa ta (26, 1) 17.35 Pin gwi ny z Ma da ga ska -
ru 2 (38, 39) 18.35 Pin gwi ny z Ma da ga ska -
ru 3 (1) 19.00 Psi Pa trol 5 (24, 25) 20.00
Lom bard. Ży cie pod za staw 8 (388, 389)
22.00 Lom bard. Ży cie pod za staw 2 (47)
23.00 Za bój cze umy sły: Po za gra ni ca mi (4,
5) 00.50 Lom bard. Ży cie pod za staw (27, 28)

PULS 2

06.00 Sce na śmie chu 07.05 Zło to pol scy
(424, 425) 08.05 Ple ba nia (423, 424) 09.05
Al lo, Al lo (40, 41) 10.10 Dok tor Mar tin 3 (1,
2) 12.10 Chi ca go Fi re 2 (1) 13.05 Bi blio te -
ka rze (5, 6) 15.15 Ostat nie go dzi ny Zie mi -
film SF, Ka na da 2011 16.55 Chi ca go Fi re 2 (2)
17.50 Woj ny ma ga zy no we: Ka na da 2 18.20
Woj ny ma ga zy no we: Ka na da 2 18.55 Woj ny
ma ga zy no we: Ka na da 2 20.00 Rze ka ta jem -
nic - dra mat, USA 2003 22.50 For mu ła - film
sen sa cyj ny, USA/Wlk. Bry ta nia/Ka na da 2001
00.45 Brick Man sions. Naj lep szy z naj lep -
szych - film sen sac., Fr./Ka na da 2014 02.45
Sce na śmie chu 03.45 Yuma - film kry mi nal -
ny, Polska/Cze chy 2012 05.30 Za koń cze nie

STOP KLAT KA

06.00 Siat ków ka męż czyzn: Li ga Na ro dów
08.00 Pił ka noż na: Flo ri da Cup 10.00 Siat -
ków ka pla żo wa: Pre Ze ro GP PLS Ko biet
11.30 Siat ków ka pla żo wa: Pre Ze ro GP PLS
Ko biet 13.30 Siat ków ka pla żo wa: Pre Ze ro
GP PLS Ko biet 14.30 Siat ków ka pla żo wa:
Pre Ze ro GP PLS Ko biet - mecz: ŁKS Com mer -
ce con Łódź - E.LEC LERC MOYA Ra dom ka Ra -
dom 16.00 Siat ków ka pla żo wa: Pre Ze ro GP
PLS Ko biet 18.00 Siat ków ka ko biet - mecz
to wa rzy ski: Polska - Bel gia 19.50 Pił ka noż -
na: Eli mi na cje Li gi Kon fe ren cji Eu ro py - re -
wan żo wy mecz 2. run dy: Śląsk Wro cław -
Ara rat Ere wań 22.00 Stu dio To kio 00.30
Spor ty wal ki: KSW 58

POL SAT SPORT

06.00 Top 10 - li sta prze bo jów 07.00 Sło -
necz ny pa trol (12, 13) 09.00 Ga li leo 10.00
Sę dzia Ju dy 10.30 Sę dzia Ju dy 11.00 Pa -
mięt ni ki z wa ka cji (40) 12.00 Mio do we la -
ta (47, 17) 13.30 Se kre ty są sia dów (55)
14.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci (104) 15.00
De tek ty wi w ak cji (143) 16.00 Se kre ty są -
sia dów (56) 16.30 Pierw sza mi łość (3211)
17.20 Ha wa je 5-0 (20) 18.15 Mio do we la -
ta (102, 113) 20.00 Ga li leo 21.00 CSI: Kry -
mi nal ne za gad ki Mia mi (130, 131) 23.00
For te ca - dra mat, USA 2012 01.10 STOP Dro -
gów ka 02.10 Na sza kla sa 02.40 Top 10 - li -
sta prze bo jów 03.40 Di sco Po lo Li fe 04.40
Di sco Po lo Li fe 05.45 Te le za ku py TV Oka zje

TV 6

07.00 Uster ka 6 (20) 07.30 Uster ka 7 (7)
08.00 Fa chow cy (8) 08.50 Gog gle box. Przed
te le wi zo rem 8 09.50 Kar to te ka 9 (19) 10.55
Sę dzia An na Ma ria We so łow ska (313) 11.55
Da my i wie śniacz ki. PL 5 (3) 12.55 Wiel kie
we se la ame ry kań skich Ro mów 6 (3) 13.55
Kar to te ka 8 (15) 14.55 Kto to ku pi? 15.45
Express, Po go da 16.05 Kró lo we ży cia 7 (14)
16.55 Wy bu rza cze 4 17.45 Express, Po go -
da 18.00 De Fac to 9 18.30 Gog gle box. Przed
te le wi zo rem 8 19.45 Express, Po go da
20.05 Pa tent na ka sę 20.35 Da my i wie -
śniacz ki. PL 5 (5-ost.) 21.45 Express, Po go -
da 22.00 Za mia na żon 2 23.00 Orzeł czy
resz ka? 2 00.00 Vlog box. W ne cie 

TTV HD

05.25 Let nie Igrzy ska Olim pij skie To kio
2020: Pły wa nie - fi na ły

06.00 Let nie Igrzy ska Olim pij skie To kio
2020: Te nis - mecz pół fi na ło wy gry
po je dyn czej ko biet

08.00 Let nie Igrzy ska Olim pij skie To kio
2020: Te nis - mecz pół fi na ło wy gry
po je dyn czej ko biet

10.00 Let nie Igrzy ska Olim pij skie To kio
2020 - Boks - męż czyź ni w wa dze
śred niej i cięż kiej; Ju do - ko bie ty
w ka te go rii do 78 kg

12.50 Let nie Igrzy ska Olim pij skie To kio
2020 - Gim na sty ka spor to wa - wie -
lo bój ko biet - fi nał; Boks - męż -
czyź ni w wa dze śred niej i cięż kiej

15.00 Let nie Igrzy ska Olim pij skie To kio
2020: Siat ków ka pla żo wa - me cze
eli mi na cyj ne ko biet i męż czyzn

17.00 Te le express - pro gram inf.
17.15 Ja ka to me lo dia?
17.55 Dzi kie pszczo ły (24) - se rial
18.50 Je den z dzie się ciu - te le tur niej
19.20 Tour de Po lo gne - kro ni ka
19.25 Sport, Wiad., Po go da, Alarm!
20.35 Kró lo wa i kon kwi sta dor (27/60)
21.25 Olim pij ski wie czór - pro gram inf.
22.00 Spra wa dla re por te ra - ma ga zyn
23.00 Ma ga zyn śled czy Ani ty Gar gas
23.35 Ma ga zyn kry mi nal ny 997
00.30 Syn (7/10) - se rial oby cza jo wy, USA

TVP 1

04.55 Ca fe pio sen ka - mag., Polska 2021
05.30 Na do bre i na złe (716) - se rial
06.25 Woj ciech Cej row ski - bo so przez

świat - cykl re por ta ży, Polska 2021
07.00 Trans mi sja mszy świę tej
07.35 Py ta nie na śnia da nie - po bud ka
07.55 Py ta nie na śnia da nie - ma ga zyn
11.30 Dziew czy ny ze Lwo wa 3 (39)
12.30 Ko ło for tu ny - te le tur niej, Polska
13.15 Ko zac ka mi łość (149/270) - se rial
14.05 Va ba nque - te le tur niej, Polska
14.35 Na sy gna le (289) - se rial, Polska
15.10 Gór scy ra tow ni cy (41) - se rial
16.00 Ko ło for tu ny - te le tur niej, Polska
16.35 Fa mi lia da - te le tur niej
17.15 Pro myk na dziei (76) - se rial, Tur.
18.00 Pa no ra ma - pro gram in for ma cyj ny
18.20 Va ba nque - te le tur niej, Polska
18.45 Ko zac ka mi łość (150/270) - se rial
19.35 Bar wy szczę ścia (2438) - se rial
20.10 Po staw na mi lion - te le tur niej, Pol.
21.00 La to, mu zy ka, za ba wa. Wa ka cyj -

na tra sa Dwój ki - 2021 - kon cert
21.15 Ce na wol no ści (4/18) - se rial
22.25 Ban ko wa gra (2/6) - se rial
23.25 Żyj i po zwól umrzeć - film sen sa -

cyj ny, Wiel ka Bry ta nia 1973
01.35 Zgo tuj im pie kło, Ma lo ne - film

kry mi nal ny, USA 2009
03.25 Art Noc: Eu ro pej ski Sta dion Kul -

tu ry - Rze szów 2020 - kon cert

TVP 2

04.40 Di sco Gra my - muz., Polska 2021
05.45 Te le za ku py TV Oka zje - ma ga zyn
06.00 No wy dzień - pro gram inf.
08.40 Ma la now ski i part ne rzy (308):

Wsty dli wa prze szłość - se rial, Pol.
09.10 Ma la now ski i part ne rzy (309):

Dru ga mło dość - se rial, Polska
09.40 Se kre ty ro dzi ny (183): Od daj cie

mi mo ją ro dzi nę - se rial, Polska
10.40 Dla cze go ja? (510): W po szu ki -

wa niu szczę ścia - se rial, Polska
11.40 Gli nia rze (563): Przy pa dek
12.50 Wy da rze nia - pro gram inf.
13.25 In ter wen cja - mag. re por te rów
13.40 Trud ne spra wy (857): Mło da pra -

cow ni ca ochro ny zo sta je prze -
nie sio na - se rial pa ra dok., Polska

14.40 Dla cze go ja? (1023) - se rial, Pol.
15.50 Wy da rze nia, Po go da
16.15 In ter wen cja - mag. re por te rów
16.35 Gli nia rze (508) - se rial, Polska
17.40 Se kre ty ro dzi ny (214) - se rial, Pol.
18.50 Wy da rze nia, Gość „Wy da rzeń”
19.45 Sport, Po go da
20.00 Wol ni od dłu gów - reali ty show
21.05 Sex Sto ry - kom. ro mant., USA 2011
23.20 Ostat nia pio sen ka - me lo dra mat,

USA 2010, reż. Ju lie An ne Ro bin son
01.50 Ka ba re to wa Eks tra kla sa - rozr.
02.35 Love Is land. Wy spa mi ło ści
03.35 Love Is land. Wy spa mi ło ści

POLSAT

05.40 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
06.00 LAB (29) - se rial krym., Polska
07.00 Ukry ta praw da (1007) - se rial, Pol.
08.00 Ku chen ne re wo lu cje: Gło gó wek,

Ram mer Jam mer - rozr., Pol. 2017
09.00 Ten mo ment (29) - se rial, Polska
09.35 SOS. Eki py w ak cji (29) - se rial
10.35 Roz wód. Wal ka o wszyst ko (29)
11.35 Do rad ca sma ku: Ma ka ron gry cza -

ny z orien tal ny mi grzy ba mi
11.45 Ukry ta praw da (965) - se rial, Pol.
12.50 Ukry ta praw da (1008) - se rial
13.50 Ukry ta praw da (805) - se rial, Pol.
14.55 Szpi tal (460) - se rial pa ra dok., Pol.
16.00 LAB (48) - se rial krym., Polska
17.00 Ku chen ne re wo lu cje: Kiel ce, L’amo re
18.00 Ukry ta praw da (966) - se rial, Pol.
19.00 Fak ty, Uwa ga! Ko ro na wi rus
19.35 Sport, Po go da
19.55 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
20.10 Do rad ca sma ku: Zu pa ryb na z

grzan ka mi - ma ga zyn, Pol. 2021
20.15 Na Wspól nej (3265) - se rial, Pol.
20.55 Mi lio ne rzy - te le tur niej, Pol. 2020
21.30 Ku chen ne re wo lu cje - rozr.
22.30 Step Up 4: Re wo lu cja - film mu -

zycz ny, USA 2012, reż. Scott Spe er
00.35 To tal ne re mon ty Sze lą gow skiej
01.35 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
01.55 NOC Ma gii
03.15 Szpi tal (460) - se rial pa ra dok., Pol.

TVN

06.00 Gli niarz i pro ku ra tor (3) - se rial
07.00 Straż nik Tek sa su (129) - se rial
08.00 Nasz no wy dom - reali ty show
09.00 Pierw sza mi łość (3211) - se rial
09.50 Świę ty (43) - se rial kom., Polska
10.20 Fa bry ka je dze nia (21, 22) - se rial
11.20 De tek ty wi w ak cji (106) - se rial
12.20 Ko bra - od dział spe cjal ny (10)
13.25 STOP Dro gów ka - ma ga zyn, Polska
14.25 STOP Dro gów ka - ma ga zyn, Polska
15.30 Hard ko ro wy lom bard (50)
16.00 Hard ko ro wy lom bard (57) - se rial
16.30 Hard ko ro wy lom bard (58) - se rial
17.00 Sep ta gon (53) - se rial krym., Pol.
18.00 Ko cha ne pie nią dze (14): Re cy dy -

wi sta - se rial pa ra dok., Polska
19.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci (764)
20.00 Spra wie dli wi - Wy dział Kry mi nal -

ny (477) - se rial krym., Polska
21.05 Strasz ny film 3 - hor ror ko me dio -

wy, USA 2003, reż. Da vid Zuc ker, wyk.
An na Fa ris, Pa me la An der son

22.50 Wzór (65) - se rial kry mi nal ny, USA
23.50 Śmierć na 1000 spo so bów (6)
00.20 Śmierć na 1000 spo so bów (7)
00.50 Śmierć na 1000 spo so bów (3)
01.20 Śmierć na 1000 spo so bów (4)
01.50 Ucho Pre ze sa 4 (3, 4) - se rial, Pol.
02.25 Di sco Po lo Li fe - muz., Polska 2021
03.25 Top 10 - li sta prze bo jów - muz.
05.30 Te le za ku py TV Oka zje - ma ga zyn

TV 4

05.20 Szpi tal (766) - se rial pa ra dok., Pol.
06.20 40 kon tra 20 - reali ty show
07.20 Za ko cha ni po uszy 5 (376)
07.55 Ukry ta praw da (1196) - se rial, Pol.
08.55 Ukry ta praw da (1197) - se rial, Pol.
09.55 Ukry ta praw da (1198) - se rial, Pol.
10.55 Szpi tal (767) - se rial pa ra dok., Polska
11.55 Szko ła (652) - se rial pa ra dok., Pol.
12.55 Sąd ro dzin ny (201) - se rial, Polska
13.55 Sę dzia An na Ma ria We so łow ska

(553) - se rial fab.-dok., Polska
14.55 Ukry ta praw da (935) - se rial, Polska
15.55 Szko ła (651) - se rial pa ra dok., Polska
16.55 Ide al na nia nia 7 - reali ty show
18.25 19+ (587) - se rial pa ra dok., Polska
19.00 Ukry ta praw da (1187) - se rial, Pol.
20.00 40 kon tra 20 - reali ty show
21.00 Błę kit na fa la 2 - dra mat oby cza jo -

wy, USA/RPA 2011, reż. Mi ke El liott, wyk.
Shar ni Vin son, Eli za beth Ma this, Ka -
tha ri na Damm, Rod ger Hal ston, Gi de -
on Eme ry

23.25 Ram bo 2 - film sen sa cyj ny, USA 1985,
reż. Geor ge P. Co sma tos, wyk. Sylve -
ster Stallone, Ri chard Cren na, Char les
Na pier, Ju lia Nick son -So ul

01.30 Zbrod nie, któ re wstrzą snę ły Ame -
ry ką 3 - se rial dok., USA

02.35 Dru ga stro na me da lu
03.15 NOC Ma gii
05.15 Za koń cze nie pro gra mu

TVN SIEDEM

29 LIPCA
CZWARTEK

28 LIPCA
ŚRODA

06.00 Zbun to wa ny anioł (122, 123) 08.00
Lom bard. Ży cie pod za staw 5 (206) 09.00
Lom bard. Ży cie pod za staw 8 (396) 10.00
Lom bard. Ży cie pod za staw (13) 11.00 Zbun -
to wa ny anioł (124) 12.00 Za kli nacz ka du -
chów 5 (86, 87) 14.00 Lom bard. Ży cie pod
za staw 5 (207, 208) 16.00 Ro dzin ny in te res
4 (157, 158) 18.00 Lom bard. Ży cie pod za staw
8 (398, 399) 20.00 Plan lo tu - thril ler, USA
2005 21.55 Oce an ognia - thril ler, USA/Chi -
ny/Wlk. Bry ta nia 2018 00.25 Kro ni ka opę ta -
nia - hor ror, USA/Ka na da 2012 02.05 Zo bacz
to!: Ro dzin ny in te res 4 (155) 03.05 Ta ki jest
świat 6 03.55 Bie sia da na czte ry po ry ro ku
(10-ost.) 04.35 Z ar chi wum po li cji (10) 

TV PULS

10.30 Cie kaw ski Geor ge 9 (15) 10.50 Jej
Wy so kość Zo sia 2 (40) 11.20 Kum ple z
dżun gli - na ra tu nek! (79) 11.45 Chip i Da -
le (54, 55) 12.45 Bla ze i me ga ma szy ny 4
(14) 13.15 De nver - ostat ni di no zaur (11, 12)
13.45 Alvinnn!!! I wie wiór ki 4 (51) 14.00
Mu stang: Duch wol no ści 2 (5, 6) 15.00 Mi -
ra cu lo us: Bie dron ka i Czar ny Kot (6, 7)
16.00 Dzie ciak rzą dzi: Zno wu w grze (6)
16.40 Jeźdź cy smo ków: Na koń cu świa ta
(25, 26) 17.35 Pin gwi ny z Ma da ga ska ru 2
(36, 37, 38) 19.00 Psi Pa trol 5 (23, 24) 20.00
Lom bard. Ży cie pod za staw 8 (386, 387)
22.00 Wsty dli we cho ro by: XXL (4, 5, 6)
01.00 Lom bard. Ży cie pod za staw (25, 26) 

PULS 2

06.00 Po ra chun ki - etiu da fil mo wa, Pol.
2018 06.10 Sce na śmie chu 07.05 Zło to pol -
scy (422, 423) 08.05 Ple ba nia (421, 422)
09.05 Al lo, Al lo (39, 40) 10.10 Dok tor Mar -
tin 2 (7, 8) 12.10 Chi ca go Fi re (24) 13.05
Ka ta stro fy w prze stwo rzach (154, 155) 15.15
Stre fa zim na - film SF, USA 2017 16.55 Chi -
ca go Fi re 2 (1) 17.50 Woj ny ma ga zy no we:
Ka na da 2 20.00 W słusz nej spra wie - thril -
ler, USA 1995 22.05 Sa ga wi kin gów - film
przyg., Szwajc./Niem./RPA/Wlk. Bry ta nia 2014
00.00 Łow cy głów - thril ler, Norw./Niem./
Szwe cja/Da nia 2011 02.05 Pol skie gów no -
film muz., Pol. 2014 04.05 Bar wy ochron ne
- dra mat, Polska 1976 05.45 Za koń cze nie

STOP KLAT KA

06.00 Boks: Ga la w Wie licz ce - wa ga cięż -
ka: Krzysz tof Zim noch - Mar cin Re kow ski
22.10.2016 08.30 Pił ka noż na: Flo ri da Cup -
mecz pół fi na ło wy: Ever ton FC - Mil lo na rios
FC 11.00 Siat ków ka męż czyzn: Li ga Na ro -
dów - mecz: Polska - Buł ga ria 13.30 Pił ka
noż na: Flo ri da Cup - mecz pół fi na ło wy: Ar -
se nal FC - In ter Me dio lan 16.00 Siat ków ka
męż czyzn: Li ga Na ro dów - mecz: Polska -
Ho lan dia 17.55 Pił ka noż na - mecz to wa -
rzy ski: FC Ba yern Mo na chium - Bo rus sia
Mönchen glad bach 20.00 Stu dio To kio
22.00 Siat ków ka męż czyzn: Li ga Na ro dów
- mecz: Ja po nia - Polska 00.00 Pił ka noż -
na: Flo ri da Cup - mecz o 3. miej sce

POL SAT SPORT

06.00 Top 10 - li sta prze bo jów 07.00 Sło -
necz ny pa trol (10, 11) 09.00 Ga li leo 10.00 Sę -
dzia Ju dy 11.00 Pa mięt ni ki z wa ka cji (39)
12.00 Mio do we la ta (82, 19) 13.30 Se kre ty
są sia dów (53) 14.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci
(103) 15.00 De tek ty wi w ak cji (142) 16.00
Se kre ty są sia dów (54) 16.30 Pierw sza mi -
łość (3210) 17.20 Ha wa je 5-0 (19) 18.15
Mio do we la ta (107, 116) 20.00 Ga li leo 21.00
CSI: Kry mi nal ne za gad ki Mia mi (128, 129)
23.00 Spra wie dli wi - Wy dział Kry mi nal ny (12)
00.00 Ha wa je 5-0 (17) 01.00 STOP Dro gów -
ka 02.00 Na sza kla sa 02.30 Su per Lu dzie
Extra 02.40 Top 10 - li sta prze bo jów 03.40
Di sco Po lo Li fe 05.45 Te le za ku py TV Oka zje

TV 6

08.00 Fa chow cy (7) 08.50 Gog gle box.
Przed te le wi zo rem 8 09.50 Kar to te ka 9 (18)
10.50 Sę dzia An na Ma ria We so łow ska (312)
11.50 Da my i wie śniacz ki. PL 5 (2) 12.50
Wiel kie we se la ame ry kań skich Ro mów 6 (2)
13.55 Kar to te ka 8 (13) 14.55 Naj gor sze
pol skie ta tu aże (10) 15.45 Express, Po go da
16.05 Kró lo we ży cia 7 (13) 16.55 Wy bu rza -
cze 4 17.45 Express, Po go da 18.00 De Fac -
to 9 18.30 Gog gle box. Przed te le wi zo rem
8 19.45 Express, Po go da 20.05 Pa tent na
ka sę 20.35 Da my i wie śniacz ki. PL 5 (4)
21.45 Express, Po go da 22.00 CO OL tu ry -
ści 22.30 Uster ka 11 (8) 23.15 Gog gle box.
Przed te le wi zo rem 11 00.15 Ka na pow cy 

TTV HD

04.25 Let nie IO To kio 2020
11.15 Let nie Igrzy ska Olim pij skie To kio

2020 - stu dio; Ju do - męż czyź ni
w ka te go rii do 90 kg - fi na ły, ko -
bie ty w ka te go rii do 70 kg - fi nał;
Pły wa nie - eli mi na cje; Boks - ko -
bie ty w wa dze śred niej

12.35 Let nie Igrzy ska Olim pij skie To kio
2020: Boks - męż czyź ni w wa dze
cięż kiej - 1/8 fi na łu

14.10 Let nie Igrzy ska Olim pij skie To kio
2020: Ko szy ków ka 3x3 - mecz o
3. miej sce męż czyzn

14.50 Let nie IO To kio 2020: Ko szy ków ka
3x3 - mecz fi na ło wy ko biet i mecz
fi na ło wy męż czyzn

16.15 Let nie IO To kio 2020: Ko szy ków ka
3x3 - ce re mo nia me da lo wa

17.00 Te le express - pro gram inf.
17.15 Ja ka to me lo dia?
17.55 Dzi kie pszczo ły (23) - se rial
18.50 Je den z dzie się ciu - te le tur niej
19.20 Tour de Po lo gne - kro ni ka
19.25 Sport, Wiad., Po go da, Alarm!
20.35 Kró lo wa i kon kwi sta dor (25, 26)
22.25 Olim pij ski wie czór - pro gram inf.
23.10 Wier na - film SF, USA 2016
01.15 woj sko -pol skie.pl - cykl re por ta ży
01.40 Let nie IO To kio 2020 - stu dio
02.15 Let nie IO To kio 2020: Wio ślar stwo

- fi na ły 

TVP 1

05.30 Na do bre i na złe (715) - se rial obycz.
06.25 Po ży tecz ni.pl - ma ga zyn
07.00 Trans mi sja mszy świę tej z Sank tu -

arium Mat ki Bo żej na Ja snej Gó rze
07.35 Py ta nie na śnia da nie - po bud ka
07.55 Py ta nie na śnia da nie - ma ga zyn
11.30 Dziew czy ny ze Lwo wa 3 (38)
12.30 Ko ło for tu ny - te le tur niej, Polska
13.15 Ko zac ka mi łość (148/270) - se rial
14.05 Va ba nque - te le tur niej, Polska
14.35 Na sy gna le (288) - se rial, Polska
15.10 Gór scy ra tow ni cy (40) - se rial
16.00 Ko ło for tu ny - te le tur niej, Polska
16.35 Fa mi lia da - te le tur niej
17.15 Pro myk na dziei (75) - se rial, Tur.
18.00 Pa no ra ma - pro gram in for ma cyj ny
18.20 Va ba nque - te le tur niej, Polska
18.45 Ko zac ka mi łość (149/270) - se rial
19.35 Bar wy szczę ścia (2437) - se rial
20.10 Po staw na mi lion - te le tur niej, Polska
21.00 La to, mu zy ka, za ba wa. Wa ka cyj na

tra sa Dwój ki - 2021 - kon cert, Polska 
21.15 Ce na wol no ści (3/18) - se rial
22.25 Ban ko wa gra (1/6) - se rial
23.25 Or chi dea mi ło ści - kom., USA 2016
01.05 Chiń skie dziew czy ny do wzię cia -

film dok., Izrael/USA 2019
02.40 Nie na sprze daż - film do ku men talny,

Ka na da 2019
03.45 In stynkt (13-ost.) - se rial, Polska
04.35 Za koń cze nie pro gra mu

TVP 2

04.40 Di sco Gra my - muz., Polska 2021
05.45 Te le za ku py TV Oka zje - ma ga zyn
06.00 No wy dzień - pro gram inf.
08.40 Ma la now ski i part ne rzy (306)
09.10 Ma la now ski i part ne rzy (307): Bez

szwan ku - se rial fab.-dok., Polska
09.40 Se kre ty ro dzi ny (182): Wia ra i na -

dzie ja - se rial pa ra dok., Polska
10.40 Dla cze go ja? (509): Po dzie lo ny

dom - ca ły dom - se rial, Polska
11.40 Gli nia rze (562): Bo le sna spra wie -

dli wość - se rial pa ra dok., Polska
12.50 Wy da rze nia - pro gram inf.
13.25 In ter wen cja - mag. re por te rów
13.40 Trud ne spra wy (856) - se rial, Pol.
14.40 Dla cze go ja? (1022) - se rial, Pol.
15.50 Wy da rze nia - pro gram inf.
16.10 Po go da - pro gram in for ma cyj ny
16.15 In ter wen cja - mag. re por te rów
16.35 Gli nia rze (507) - se rial, Polska
17.40 Se kre ty ro dzi ny (213) - se rial, Pol.
18.50 Wy da rze nia, Gość „Wy da rzeń”
19.45 Sport, Po go da
20.00 Du że dzie ci - ko me dia, USA 2010,

reż. Den nis Du gan
22.30 Szklan ką po łap kach - ko me dia,

USA 1996, reż. Rick Fried berg
00.15 Ty siąc słów - ko me dia, USA 2012
02.00 Ka ba re to wa Eks tra kla sa - rozr.
02.35 Love Is land. Wy spa mi ło ści
03.35 Love Is land. Wy spa mi ło ści

POLSAT

05.40 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
06.00 LAB (28) - se rial krym., Polska
07.00 Ukry ta praw da (1006) - se rial
08.00 Ku chen ne re wo lu cje: Ra dzie jów,

Na skar pie - rozr., Polska 2017
09.00 Ten mo ment (28) - se rial, Polska
09.35 SOS. Eki py w ak cji (28) - se rial
10.35 Roz wód. Wal ka o wszyst ko (28)
11.35 Do rad ca sma ku: Ba kła żan na dzie -

wa ny po mi do ra mi i fe tą
11.45 Ukry ta praw da (964) - se rial, Pol.
12.50 Ukry ta praw da (1007) - se rial, Pol.
13.50 Ukry ta praw da (804) - se rial, Pol.
14.55 Szpi tal (459) - se rial pa ra dok., Pol.
16.00 LAB (47) - se rial krym., Polska
17.00 Ku chen ne re wo lu cje: Pruszcz Gdań -

ski, Ka ska da Sma ku - pro gram rozr.
18.00 Ukry ta praw da (965) - se rial, Pol.
19.00 Fak ty, Uwa ga! Ko ro na wi rus
19.35 Sport, Po go da, Uwa ga!
20.10 Do rad ca sma ku: Ma ka ron gry cza -

ny z orien tal ny mi grzy ba mi
20.15 Na Wspól nej (3264) - se rial, Pol.
20.55 Mi lio ne rzy - te le tur niej, Pol. 2020
21.30 Show ti me - ko me dia sen sa cyj na,

USA/Au stra lia 2002, reż. Tom Dey
23.30 Strip tiz - dra mat sen sa cyj ny, USA

1996, reż. An drew Berg man
02.00 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
02.20 NOC Ma gii
03.45 Szpi tal (459) - se rial pa ra dok., Pol.

TVN

06.00 Gli niarz i pro ku ra tor (2) - se rial
07.00 Straż nik Tek sa su (128) - se rial
08.00 Nasz no wy dom - reali ty show
09.00 Pierw sza mi łość (3210) - se rial
09.50 Świę ty (42) - se rial kom., Polska
10.20 Fa bry ka je dze nia (19) - se rial
10.50 Fa bry ka je dze nia (20) - se rial
11.20 De tek ty wi w ak cji (105) - se rial
12.20 Ko bra - od dział spe cjal ny (9)
13.25 STOP Dro gów ka - ma ga zyn, Polska
14.25 STOP Dro gów ka - ma ga zyn, Polska
15.30 Hard ko ro wy lom bard (49) - se rial
16.00 Hard ko ro wy lom bard (55) - se rial
16.30 Hard ko ro wy lom bard (56) - se rial
17.00 Sep ta gon (52) - se rial krym., Polska
18.00 Ko cha ne pie nią dze (13): Mi lio ner -

ka - se rial pa ra do ku men tal ny, Polska
19.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci (763)
20.00 Spra wie dli wi - Wy dział Kry mi nal ny

(476) - se rial kry mi nal ny, Polska
21.05 Złe psy - thril ler, Hisz pa nia/USA 2018,

reż. Bob by Mo re sco, wyk. Karl Urban,
An dy Gar cia, Sofía Ver ga ra

23.05 Wzór (64) - se rial kry mi nal ny, USA
00.10 Śmierć na 1000 spo so bów (4, 5)
01.05 Śmierć na 1000 spo so bów (2)
01.35 Ucho Pre ze sa 3 (14) - se rial, Polska
01.50 Ucho Pre ze sa 4 (1, 2) - se rial, Polska
02.25 Di sco Po lo Li fe - muz., Polska 2021
03.25 Top 10 - li sta prze bo jów - muz.
05.30 Te le za ku py TV Oka zje - ma ga zyn

TV 4

05.20 Szpi tal (765) - se rial pa ra dok., Polska
06.20 40 kon tra 20 - reali ty show
07.20 Za ko cha ni po uszy 5 (375)
07.55 Ukry ta praw da (1193) - se rial, Polska
08.55 Ukry ta praw da (1194) - se rial, Polska
09.55 Ukry ta praw da (1195) - se rial, Polska
10.55 Szpi tal (766) - se rial pa ra dok., Polska
11.55 Szko ła (651) - se rial pa ra dok., Polska
12.55 Sąd ro dzin ny (200) - se rial, Polska
13.55 Sę dzia An na Ma ria We so łow ska

(552) - se rial fab.-dok., Polska
14.55 Ukry ta praw da (934) - se rial, Polska
15.55 Szko ła (650) - se rial pa ra dok., Polska
16.55 Ide al na nia nia 7 - reali ty show
18.25 19+ (585) - se rial pa ra dok., Polska
19.00 19+ (586) - se rial pa ra dok., Polska
19.30 Za ko cha ni po uszy 5 (376)
20.00 40 kon tra 20 - reali ty show
21.00 John Q. - dra mat sen sa cyj ny, USA

2002, reż. Nick Cas sa ve tes, wyk. Den -
zel Wa shing ton, Ro bert Du vall, Ja mes
Wo ods, Da niel E. Smith

23.35 Noc na rand ka - ko me dia kry mi nal -
na, USA 2010, reż. Shawn Le vy, wyk.
Steve Ca rell, Ti na Fey, Mark Wahl berg

01.25 Błę kit na fa la 2 - dra mat oby cza jo wy,
USA/RPA 2011, reż. Mi ke El liott, wyk.
Shar ni Vin son, Eli za beth Ma this, Ka -
tha ri na Damm, Rod ger Hal ston

03.50 NOC Ma gii
05.15 Za koń cze nie pro gra mu

TVN SIEDEM

06.00 Zbun to wa ny anioł (123, 124) 08.00
Lom bard. Ży cie pod za staw 5 (207) 09.00
Lom bard. Ży cie pod za staw 8 (397) 10.00
Lom bard. Ży cie pod za staw (14) 11.00
Zbun to wa ny anioł (125) 12.00 Za kli nacz ka
du chów 5 (87, 88) 14.00 Lom bard. Ży cie
pod za staw 5 (208, 209) 16.00 Ro dzin ny in -
te res 4 (158, 159) 18.00 Lom bard. Ży cie pod
za staw 8 (399, 400) 20.00 Last Ve gas - ko -
me dia, USA 2013 22.05 Gang dzi kich wie -
przy - ko me dia, USA 2007 00.05 Wiel kie
we se le - ko me dia, USA 2013 01.35 Zo bacz
to!: Ro dzin ny in te res 4 (156) 03.05 Ta ki jest
świat 6 03.55 Z ar chi wum po li cji (11, 12)
05.00 Ro dzin ny in te res 4 (159)

TV PULS

11.20 Kum ple z dżun gli - na ra tu nek! (80)
11.45 Chip i Da le (56, 57) 12.45 Bla ze i me -
ga ma szy ny 4 (15) 13.15 De nver - ostat ni
di no zaur (13, 14) 13.45 Alvinnn!!! I wie wiór -
ki 4 (40) 14.00 Mu stang: Duch wol no ści 2
(6, 7) 15.00 Mi ra cu lo us: Bie dron ka i Czar ny
Kot (7, 8) 16.00 Dzie ciak rzą dzi: Zno wu w
grze (7) 16.40 Jeźdź cy smo ków: Na koń cu
świa ta (26, 1) 17.35 Pin gwi ny z Ma da ga ska -
ru 2 (38, 39) 18.35 Pin gwi ny z Ma da ga ska -
ru 3 (1) 19.00 Psi Pa trol 5 (24, 25) 20.00
Lom bard. Ży cie pod za staw 8 (388, 389)
22.00 Lom bard. Ży cie pod za staw 2 (47)
23.00 Za bój cze umy sły: Po za gra ni ca mi (4,
5) 00.50 Lom bard. Ży cie pod za staw (27, 28)

PULS 2

06.00 Sce na śmie chu 07.05 Zło to pol scy
(424, 425) 08.05 Ple ba nia (423, 424) 09.05
Al lo, Al lo (40, 41) 10.10 Dok tor Mar tin 3 (1,
2) 12.10 Chi ca go Fi re 2 (1) 13.05 Bi blio te -
ka rze (5, 6) 15.15 Ostat nie go dzi ny Zie mi -
film SF, Ka na da 2011 16.55 Chi ca go Fi re 2 (2)
17.50 Woj ny ma ga zy no we: Ka na da 2 18.20
Woj ny ma ga zy no we: Ka na da 2 18.55 Woj ny
ma ga zy no we: Ka na da 2 20.00 Rze ka ta jem -
nic - dra mat, USA 2003 22.50 For mu ła - film
sen sa cyj ny, USA/Wlk. Bry ta nia/Ka na da 2001
00.45 Brick Man sions. Naj lep szy z naj lep -
szych - film sen sac., Fr./Ka na da 2014 02.45
Sce na śmie chu 03.45 Yuma - film kry mi nal -
ny, Polska/Cze chy 2012 05.30 Za koń cze nie

STOP KLAT KA

06.00 Siat ków ka męż czyzn: Li ga Na ro dów
08.00 Pił ka noż na: Flo ri da Cup 10.00 Siat -
ków ka pla żo wa: Pre Ze ro GP PLS Ko biet
11.30 Siat ków ka pla żo wa: Pre Ze ro GP PLS
Ko biet 13.30 Siat ków ka pla żo wa: Pre Ze ro
GP PLS Ko biet 14.30 Siat ków ka pla żo wa:
Pre Ze ro GP PLS Ko biet - mecz: ŁKS Com mer -
ce con Łódź - E.LEC LERC MOYA Ra dom ka Ra -
dom 16.00 Siat ków ka pla żo wa: Pre Ze ro GP
PLS Ko biet 18.00 Siat ków ka ko biet - mecz
to wa rzy ski: Polska - Bel gia 19.50 Pił ka noż -
na: Eli mi na cje Li gi Kon fe ren cji Eu ro py - re -
wan żo wy mecz 2. run dy: Śląsk Wro cław -
Ara rat Ere wań 22.00 Stu dio To kio 00.30
Spor ty wal ki: KSW 58

POL SAT SPORT

06.00 Top 10 - li sta prze bo jów 07.00 Sło -
necz ny pa trol (12, 13) 09.00 Ga li leo 10.00
Sę dzia Ju dy 10.30 Sę dzia Ju dy 11.00 Pa -
mięt ni ki z wa ka cji (40) 12.00 Mio do we la -
ta (47, 17) 13.30 Se kre ty są sia dów (55)
14.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci (104) 15.00
De tek ty wi w ak cji (143) 16.00 Se kre ty są -
sia dów (56) 16.30 Pierw sza mi łość (3211)
17.20 Ha wa je 5-0 (20) 18.15 Mio do we la -
ta (102, 113) 20.00 Ga li leo 21.00 CSI: Kry -
mi nal ne za gad ki Mia mi (130, 131) 23.00
For te ca - dra mat, USA 2012 01.10 STOP Dro -
gów ka 02.10 Na sza kla sa 02.40 Top 10 - li -
sta prze bo jów 03.40 Di sco Po lo Li fe 04.40
Di sco Po lo Li fe 05.45 Te le za ku py TV Oka zje

TV 6

07.00 Uster ka 6 (20) 07.30 Uster ka 7 (7)
08.00 Fa chow cy (8) 08.50 Gog gle box. Przed
te le wi zo rem 8 09.50 Kar to te ka 9 (19) 10.55
Sę dzia An na Ma ria We so łow ska (313) 11.55
Da my i wie śniacz ki. PL 5 (3) 12.55 Wiel kie
we se la ame ry kań skich Ro mów 6 (3) 13.55
Kar to te ka 8 (15) 14.55 Kto to ku pi? 15.45
Express, Po go da 16.05 Kró lo we ży cia 7 (14)
16.55 Wy bu rza cze 4 17.45 Express, Po go -
da 18.00 De Fac to 9 18.30 Gog gle box. Przed
te le wi zo rem 8 19.45 Express, Po go da
20.05 Pa tent na ka sę 20.35 Da my i wie -
śniacz ki. PL 5 (5-ost.) 21.45 Express, Po go -
da 22.00 Za mia na żon 2 23.00 Orzeł czy
resz ka? 2 00.00 Vlog box. W ne cie 

TTV HD

05.25 Let nie Igrzy ska Olim pij skie To kio
2020: Pły wa nie - fi na ły

06.00 Let nie Igrzy ska Olim pij skie To kio
2020: Te nis - mecz pół fi na ło wy gry
po je dyn czej ko biet

08.00 Let nie Igrzy ska Olim pij skie To kio
2020: Te nis - mecz pół fi na ło wy gry
po je dyn czej ko biet

10.00 Let nie Igrzy ska Olim pij skie To kio
2020 - Boks - męż czyź ni w wa dze
śred niej i cięż kiej; Ju do - ko bie ty
w ka te go rii do 78 kg

12.50 Let nie Igrzy ska Olim pij skie To kio
2020 - Gim na sty ka spor to wa - wie -
lo bój ko biet - fi nał; Boks - męż -
czyź ni w wa dze śred niej i cięż kiej

15.00 Let nie Igrzy ska Olim pij skie To kio
2020: Siat ków ka pla żo wa - me cze
eli mi na cyj ne ko biet i męż czyzn

17.00 Te le express - pro gram inf.
17.15 Ja ka to me lo dia?
17.55 Dzi kie pszczo ły (24) - se rial
18.50 Je den z dzie się ciu - te le tur niej
19.20 Tour de Po lo gne - kro ni ka
19.25 Sport, Wiad., Po go da, Alarm!
20.35 Kró lo wa i kon kwi sta dor (27/60)
21.25 Olim pij ski wie czór - pro gram inf.
22.00 Spra wa dla re por te ra - ma ga zyn
23.00 Ma ga zyn śled czy Ani ty Gar gas
23.35 Ma ga zyn kry mi nal ny 997
00.30 Syn (7/10) - se rial oby cza jo wy, USA

TVP 1

04.55 Ca fe pio sen ka - mag., Polska 2021
05.30 Na do bre i na złe (716) - se rial
06.25 Woj ciech Cej row ski - bo so przez

świat - cykl re por ta ży, Polska 2021
07.00 Trans mi sja mszy świę tej
07.35 Py ta nie na śnia da nie - po bud ka
07.55 Py ta nie na śnia da nie - ma ga zyn
11.30 Dziew czy ny ze Lwo wa 3 (39)
12.30 Ko ło for tu ny - te le tur niej, Polska
13.15 Ko zac ka mi łość (149/270) - se rial
14.05 Va ba nque - te le tur niej, Polska
14.35 Na sy gna le (289) - se rial, Polska
15.10 Gór scy ra tow ni cy (41) - se rial
16.00 Ko ło for tu ny - te le tur niej, Polska
16.35 Fa mi lia da - te le tur niej
17.15 Pro myk na dziei (76) - se rial, Tur.
18.00 Pa no ra ma - pro gram in for ma cyj ny
18.20 Va ba nque - te le tur niej, Polska
18.45 Ko zac ka mi łość (150/270) - se rial
19.35 Bar wy szczę ścia (2438) - se rial
20.10 Po staw na mi lion - te le tur niej, Pol.
21.00 La to, mu zy ka, za ba wa. Wa ka cyj -

na tra sa Dwój ki - 2021 - kon cert
21.15 Ce na wol no ści (4/18) - se rial
22.25 Ban ko wa gra (2/6) - se rial
23.25 Żyj i po zwól umrzeć - film sen sa -

cyj ny, Wiel ka Bry ta nia 1973
01.35 Zgo tuj im pie kło, Ma lo ne - film

kry mi nal ny, USA 2009
03.25 Art Noc: Eu ro pej ski Sta dion Kul -

tu ry - Rze szów 2020 - kon cert

TVP 2

04.40 Di sco Gra my - muz., Polska 2021
05.45 Te le za ku py TV Oka zje - ma ga zyn
06.00 No wy dzień - pro gram inf.
08.40 Ma la now ski i part ne rzy (308):

Wsty dli wa prze szłość - se rial, Pol.
09.10 Ma la now ski i part ne rzy (309):

Dru ga mło dość - se rial, Polska
09.40 Se kre ty ro dzi ny (183): Od daj cie

mi mo ją ro dzi nę - se rial, Polska
10.40 Dla cze go ja? (510): W po szu ki -

wa niu szczę ścia - se rial, Polska
11.40 Gli nia rze (563): Przy pa dek
12.50 Wy da rze nia - pro gram inf.
13.25 In ter wen cja - mag. re por te rów
13.40 Trud ne spra wy (857): Mło da pra -

cow ni ca ochro ny zo sta je prze -
nie sio na - se rial pa ra dok., Polska

14.40 Dla cze go ja? (1023) - se rial, Pol.
15.50 Wy da rze nia, Po go da
16.15 In ter wen cja - mag. re por te rów
16.35 Gli nia rze (508) - se rial, Polska
17.40 Se kre ty ro dzi ny (214) - se rial, Pol.
18.50 Wy da rze nia, Gość „Wy da rzeń”
19.45 Sport, Po go da
20.00 Wol ni od dłu gów - reali ty show
21.05 Sex Sto ry - kom. ro mant., USA 2011
23.20 Ostat nia pio sen ka - me lo dra mat,

USA 2010, reż. Ju lie An ne Ro bin son
01.50 Ka ba re to wa Eks tra kla sa - rozr.
02.35 Love Is land. Wy spa mi ło ści
03.35 Love Is land. Wy spa mi ło ści

POLSAT

05.40 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
06.00 LAB (29) - se rial krym., Polska
07.00 Ukry ta praw da (1007) - se rial, Pol.
08.00 Ku chen ne re wo lu cje: Gło gó wek,

Ram mer Jam mer - rozr., Pol. 2017
09.00 Ten mo ment (29) - se rial, Polska
09.35 SOS. Eki py w ak cji (29) - se rial
10.35 Roz wód. Wal ka o wszyst ko (29)
11.35 Do rad ca sma ku: Ma ka ron gry cza -

ny z orien tal ny mi grzy ba mi
11.45 Ukry ta praw da (965) - se rial, Pol.
12.50 Ukry ta praw da (1008) - se rial
13.50 Ukry ta praw da (805) - se rial, Pol.
14.55 Szpi tal (460) - se rial pa ra dok., Pol.
16.00 LAB (48) - se rial krym., Polska
17.00 Ku chen ne re wo lu cje: Kiel ce, L’amo re
18.00 Ukry ta praw da (966) - se rial, Pol.
19.00 Fak ty, Uwa ga! Ko ro na wi rus
19.35 Sport, Po go da
19.55 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
20.10 Do rad ca sma ku: Zu pa ryb na z

grzan ka mi - ma ga zyn, Pol. 2021
20.15 Na Wspól nej (3265) - se rial, Pol.
20.55 Mi lio ne rzy - te le tur niej, Pol. 2020
21.30 Ku chen ne re wo lu cje - rozr.
22.30 Step Up 4: Re wo lu cja - film mu -

zycz ny, USA 2012, reż. Scott Spe er
00.35 To tal ne re mon ty Sze lą gow skiej
01.35 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
01.55 NOC Ma gii
03.15 Szpi tal (460) - se rial pa ra dok., Pol.

TVN

06.00 Gli niarz i pro ku ra tor (3) - se rial
07.00 Straż nik Tek sa su (129) - se rial
08.00 Nasz no wy dom - reali ty show
09.00 Pierw sza mi łość (3211) - se rial
09.50 Świę ty (43) - se rial kom., Polska
10.20 Fa bry ka je dze nia (21, 22) - se rial
11.20 De tek ty wi w ak cji (106) - se rial
12.20 Ko bra - od dział spe cjal ny (10)
13.25 STOP Dro gów ka - ma ga zyn, Polska
14.25 STOP Dro gów ka - ma ga zyn, Polska
15.30 Hard ko ro wy lom bard (50)
16.00 Hard ko ro wy lom bard (57) - se rial
16.30 Hard ko ro wy lom bard (58) - se rial
17.00 Sep ta gon (53) - se rial krym., Pol.
18.00 Ko cha ne pie nią dze (14): Re cy dy -

wi sta - se rial pa ra dok., Polska
19.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci (764)
20.00 Spra wie dli wi - Wy dział Kry mi nal -

ny (477) - se rial krym., Polska
21.05 Strasz ny film 3 - hor ror ko me dio -

wy, USA 2003, reż. Da vid Zuc ker, wyk.
An na Fa ris, Pa me la An der son

22.50 Wzór (65) - se rial kry mi nal ny, USA
23.50 Śmierć na 1000 spo so bów (6)
00.20 Śmierć na 1000 spo so bów (7)
00.50 Śmierć na 1000 spo so bów (3)
01.20 Śmierć na 1000 spo so bów (4)
01.50 Ucho Pre ze sa 4 (3, 4) - se rial, Pol.
02.25 Di sco Po lo Li fe - muz., Polska 2021
03.25 Top 10 - li sta prze bo jów - muz.
05.30 Te le za ku py TV Oka zje - ma ga zyn

TV 4

05.20 Szpi tal (766) - se rial pa ra dok., Pol.
06.20 40 kon tra 20 - reali ty show
07.20 Za ko cha ni po uszy 5 (376)
07.55 Ukry ta praw da (1196) - se rial, Pol.
08.55 Ukry ta praw da (1197) - se rial, Pol.
09.55 Ukry ta praw da (1198) - se rial, Pol.
10.55 Szpi tal (767) - se rial pa ra dok., Polska
11.55 Szko ła (652) - se rial pa ra dok., Pol.
12.55 Sąd ro dzin ny (201) - se rial, Polska
13.55 Sę dzia An na Ma ria We so łow ska

(553) - se rial fab.-dok., Polska
14.55 Ukry ta praw da (935) - se rial, Polska
15.55 Szko ła (651) - se rial pa ra dok., Polska
16.55 Ide al na nia nia 7 - reali ty show
18.25 19+ (587) - se rial pa ra dok., Polska
19.00 Ukry ta praw da (1187) - se rial, Pol.
20.00 40 kon tra 20 - reali ty show
21.00 Błę kit na fa la 2 - dra mat oby cza jo -

wy, USA/RPA 2011, reż. Mi ke El liott, wyk.
Shar ni Vin son, Eli za beth Ma this, Ka -
tha ri na Damm, Rod ger Hal ston, Gi de -
on Eme ry

23.25 Ram bo 2 - film sen sa cyj ny, USA 1985,
reż. Geor ge P. Co sma tos, wyk. Sylve -
ster Stallone, Ri chard Cren na, Char les
Na pier, Ju lia Nick son -So ul

01.30 Zbrod nie, któ re wstrzą snę ły Ame -
ry ką 3 - se rial dok., USA

02.35 Dru ga stro na me da lu
03.15 NOC Ma gii
05.15 Za koń cze nie pro gra mu

TVN SIEDEM

29 LIPCA
CZWARTEK

28 LIPCA
ŚRODA

06.00 Zbun to wa ny anioł (122, 123) 08.00
Lom bard. Ży cie pod za staw 5 (206) 09.00
Lom bard. Ży cie pod za staw 8 (396) 10.00
Lom bard. Ży cie pod za staw (13) 11.00 Zbun -
to wa ny anioł (124) 12.00 Za kli nacz ka du -
chów 5 (86, 87) 14.00 Lom bard. Ży cie pod
za staw 5 (207, 208) 16.00 Ro dzin ny in te res
4 (157, 158) 18.00 Lom bard. Ży cie pod za staw
8 (398, 399) 20.00 Plan lo tu - thril ler, USA
2005 21.55 Oce an ognia - thril ler, USA/Chi -
ny/Wlk. Bry ta nia 2018 00.25 Kro ni ka opę ta -
nia - hor ror, USA/Ka na da 2012 02.05 Zo bacz
to!: Ro dzin ny in te res 4 (155) 03.05 Ta ki jest
świat 6 03.55 Bie sia da na czte ry po ry ro ku
(10-ost.) 04.35 Z ar chi wum po li cji (10) 

TV PULS

10.30 Cie kaw ski Geor ge 9 (15) 10.50 Jej
Wy so kość Zo sia 2 (40) 11.20 Kum ple z
dżun gli - na ra tu nek! (79) 11.45 Chip i Da -
le (54, 55) 12.45 Bla ze i me ga ma szy ny 4
(14) 13.15 De nver - ostat ni di no zaur (11, 12)
13.45 Alvinnn!!! I wie wiór ki 4 (51) 14.00
Mu stang: Duch wol no ści 2 (5, 6) 15.00 Mi -
ra cu lo us: Bie dron ka i Czar ny Kot (6, 7)
16.00 Dzie ciak rzą dzi: Zno wu w grze (6)
16.40 Jeźdź cy smo ków: Na koń cu świa ta
(25, 26) 17.35 Pin gwi ny z Ma da ga ska ru 2
(36, 37, 38) 19.00 Psi Pa trol 5 (23, 24) 20.00
Lom bard. Ży cie pod za staw 8 (386, 387)
22.00 Wsty dli we cho ro by: XXL (4, 5, 6)
01.00 Lom bard. Ży cie pod za staw (25, 26) 

PULS 2

06.00 Po ra chun ki - etiu da fil mo wa, Pol.
2018 06.10 Sce na śmie chu 07.05 Zło to pol -
scy (422, 423) 08.05 Ple ba nia (421, 422)
09.05 Al lo, Al lo (39, 40) 10.10 Dok tor Mar -
tin 2 (7, 8) 12.10 Chi ca go Fi re (24) 13.05
Ka ta stro fy w prze stwo rzach (154, 155) 15.15
Stre fa zim na - film SF, USA 2017 16.55 Chi -
ca go Fi re 2 (1) 17.50 Woj ny ma ga zy no we:
Ka na da 2 20.00 W słusz nej spra wie - thril -
ler, USA 1995 22.05 Sa ga wi kin gów - film
przyg., Szwajc./Niem./RPA/Wlk. Bry ta nia 2014
00.00 Łow cy głów - thril ler, Norw./Niem./
Szwe cja/Da nia 2011 02.05 Pol skie gów no -
film muz., Pol. 2014 04.05 Bar wy ochron ne
- dra mat, Polska 1976 05.45 Za koń cze nie

STOP KLAT KA

06.00 Boks: Ga la w Wie licz ce - wa ga cięż -
ka: Krzysz tof Zim noch - Mar cin Re kow ski
22.10.2016 08.30 Pił ka noż na: Flo ri da Cup -
mecz pół fi na ło wy: Ever ton FC - Mil lo na rios
FC 11.00 Siat ków ka męż czyzn: Li ga Na ro -
dów - mecz: Polska - Buł ga ria 13.30 Pił ka
noż na: Flo ri da Cup - mecz pół fi na ło wy: Ar -
se nal FC - In ter Me dio lan 16.00 Siat ków ka
męż czyzn: Li ga Na ro dów - mecz: Polska -
Ho lan dia 17.55 Pił ka noż na - mecz to wa -
rzy ski: FC Ba yern Mo na chium - Bo rus sia
Mönchen glad bach 20.00 Stu dio To kio
22.00 Siat ków ka męż czyzn: Li ga Na ro dów
- mecz: Ja po nia - Polska 00.00 Pił ka noż -
na: Flo ri da Cup - mecz o 3. miej sce

POL SAT SPORT

06.00 Top 10 - li sta prze bo jów 07.00 Sło -
necz ny pa trol (10, 11) 09.00 Ga li leo 10.00 Sę -
dzia Ju dy 11.00 Pa mięt ni ki z wa ka cji (39)
12.00 Mio do we la ta (82, 19) 13.30 Se kre ty
są sia dów (53) 14.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci
(103) 15.00 De tek ty wi w ak cji (142) 16.00
Se kre ty są sia dów (54) 16.30 Pierw sza mi -
łość (3210) 17.20 Ha wa je 5-0 (19) 18.15
Mio do we la ta (107, 116) 20.00 Ga li leo 21.00
CSI: Kry mi nal ne za gad ki Mia mi (128, 129)
23.00 Spra wie dli wi - Wy dział Kry mi nal ny (12)
00.00 Ha wa je 5-0 (17) 01.00 STOP Dro gów -
ka 02.00 Na sza kla sa 02.30 Su per Lu dzie
Extra 02.40 Top 10 - li sta prze bo jów 03.40
Di sco Po lo Li fe 05.45 Te le za ku py TV Oka zje

TV 6

08.00 Fa chow cy (7) 08.50 Gog gle box.
Przed te le wi zo rem 8 09.50 Kar to te ka 9 (18)
10.50 Sę dzia An na Ma ria We so łow ska (312)
11.50 Da my i wie śniacz ki. PL 5 (2) 12.50
Wiel kie we se la ame ry kań skich Ro mów 6 (2)
13.55 Kar to te ka 8 (13) 14.55 Naj gor sze
pol skie ta tu aże (10) 15.45 Express, Po go da
16.05 Kró lo we ży cia 7 (13) 16.55 Wy bu rza -
cze 4 17.45 Express, Po go da 18.00 De Fac -
to 9 18.30 Gog gle box. Przed te le wi zo rem
8 19.45 Express, Po go da 20.05 Pa tent na
ka sę 20.35 Da my i wie śniacz ki. PL 5 (4)
21.45 Express, Po go da 22.00 CO OL tu ry -
ści 22.30 Uster ka 11 (8) 23.15 Gog gle box.
Przed te le wi zo rem 11 00.15 Ka na pow cy 

TTV HD

04.25 Let nie IO To kio 2020
11.15 Let nie Igrzy ska Olim pij skie To kio

2020 - stu dio; Ju do - męż czyź ni
w ka te go rii do 90 kg - fi na ły, ko -
bie ty w ka te go rii do 70 kg - fi nał;
Pły wa nie - eli mi na cje; Boks - ko -
bie ty w wa dze śred niej

12.35 Let nie Igrzy ska Olim pij skie To kio
2020: Boks - męż czyź ni w wa dze
cięż kiej - 1/8 fi na łu

14.10 Let nie Igrzy ska Olim pij skie To kio
2020: Ko szy ków ka 3x3 - mecz o
3. miej sce męż czyzn

14.50 Let nie IO To kio 2020: Ko szy ków ka
3x3 - mecz fi na ło wy ko biet i mecz
fi na ło wy męż czyzn

16.15 Let nie IO To kio 2020: Ko szy ków ka
3x3 - ce re mo nia me da lo wa

17.00 Te le express - pro gram inf.
17.15 Ja ka to me lo dia?
17.55 Dzi kie pszczo ły (23) - se rial
18.50 Je den z dzie się ciu - te le tur niej
19.20 Tour de Po lo gne - kro ni ka
19.25 Sport, Wiad., Po go da, Alarm!
20.35 Kró lo wa i kon kwi sta dor (25, 26)
22.25 Olim pij ski wie czór - pro gram inf.
23.10 Wier na - film SF, USA 2016
01.15 woj sko -pol skie.pl - cykl re por ta ży
01.40 Let nie IO To kio 2020 - stu dio
02.15 Let nie IO To kio 2020: Wio ślar stwo

- fi na ły 

TVP 1

05.30 Na do bre i na złe (715) - se rial obycz.
06.25 Po ży tecz ni.pl - ma ga zyn
07.00 Trans mi sja mszy świę tej z Sank tu -

arium Mat ki Bo żej na Ja snej Gó rze
07.35 Py ta nie na śnia da nie - po bud ka
07.55 Py ta nie na śnia da nie - ma ga zyn
11.30 Dziew czy ny ze Lwo wa 3 (38)
12.30 Ko ło for tu ny - te le tur niej, Polska
13.15 Ko zac ka mi łość (148/270) - se rial
14.05 Va ba nque - te le tur niej, Polska
14.35 Na sy gna le (288) - se rial, Polska
15.10 Gór scy ra tow ni cy (40) - se rial
16.00 Ko ło for tu ny - te le tur niej, Polska
16.35 Fa mi lia da - te le tur niej
17.15 Pro myk na dziei (75) - se rial, Tur.
18.00 Pa no ra ma - pro gram in for ma cyj ny
18.20 Va ba nque - te le tur niej, Polska
18.45 Ko zac ka mi łość (149/270) - se rial
19.35 Bar wy szczę ścia (2437) - se rial
20.10 Po staw na mi lion - te le tur niej, Polska
21.00 La to, mu zy ka, za ba wa. Wa ka cyj na

tra sa Dwój ki - 2021 - kon cert, Polska 
21.15 Ce na wol no ści (3/18) - se rial
22.25 Ban ko wa gra (1/6) - se rial
23.25 Or chi dea mi ło ści - kom., USA 2016
01.05 Chiń skie dziew czy ny do wzię cia -

film dok., Izrael/USA 2019
02.40 Nie na sprze daż - film do ku men talny,

Ka na da 2019
03.45 In stynkt (13-ost.) - se rial, Polska
04.35 Za koń cze nie pro gra mu

TVP 2

04.40 Di sco Gra my - muz., Polska 2021
05.45 Te le za ku py TV Oka zje - ma ga zyn
06.00 No wy dzień - pro gram inf.
08.40 Ma la now ski i part ne rzy (306)
09.10 Ma la now ski i part ne rzy (307): Bez

szwan ku - se rial fab.-dok., Polska
09.40 Se kre ty ro dzi ny (182): Wia ra i na -

dzie ja - se rial pa ra dok., Polska
10.40 Dla cze go ja? (509): Po dzie lo ny

dom - ca ły dom - se rial, Polska
11.40 Gli nia rze (562): Bo le sna spra wie -

dli wość - se rial pa ra dok., Polska
12.50 Wy da rze nia - pro gram inf.
13.25 In ter wen cja - mag. re por te rów
13.40 Trud ne spra wy (856) - se rial, Pol.
14.40 Dla cze go ja? (1022) - se rial, Pol.
15.50 Wy da rze nia - pro gram inf.
16.10 Po go da - pro gram in for ma cyj ny
16.15 In ter wen cja - mag. re por te rów
16.35 Gli nia rze (507) - se rial, Polska
17.40 Se kre ty ro dzi ny (213) - se rial, Pol.
18.50 Wy da rze nia, Gość „Wy da rzeń”
19.45 Sport, Po go da
20.00 Du że dzie ci - ko me dia, USA 2010,

reż. Den nis Du gan
22.30 Szklan ką po łap kach - ko me dia,

USA 1996, reż. Rick Fried berg
00.15 Ty siąc słów - ko me dia, USA 2012
02.00 Ka ba re to wa Eks tra kla sa - rozr.
02.35 Love Is land. Wy spa mi ło ści
03.35 Love Is land. Wy spa mi ło ści

POLSAT

05.40 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
06.00 LAB (28) - se rial krym., Polska
07.00 Ukry ta praw da (1006) - se rial
08.00 Ku chen ne re wo lu cje: Ra dzie jów,

Na skar pie - rozr., Polska 2017
09.00 Ten mo ment (28) - se rial, Polska
09.35 SOS. Eki py w ak cji (28) - se rial
10.35 Roz wód. Wal ka o wszyst ko (28)
11.35 Do rad ca sma ku: Ba kła żan na dzie -

wa ny po mi do ra mi i fe tą
11.45 Ukry ta praw da (964) - se rial, Pol.
12.50 Ukry ta praw da (1007) - se rial, Pol.
13.50 Ukry ta praw da (804) - se rial, Pol.
14.55 Szpi tal (459) - se rial pa ra dok., Pol.
16.00 LAB (47) - se rial krym., Polska
17.00 Ku chen ne re wo lu cje: Pruszcz Gdań -

ski, Ka ska da Sma ku - pro gram rozr.
18.00 Ukry ta praw da (965) - se rial, Pol.
19.00 Fak ty, Uwa ga! Ko ro na wi rus
19.35 Sport, Po go da, Uwa ga!
20.10 Do rad ca sma ku: Ma ka ron gry cza -

ny z orien tal ny mi grzy ba mi
20.15 Na Wspól nej (3264) - se rial, Pol.
20.55 Mi lio ne rzy - te le tur niej, Pol. 2020
21.30 Show ti me - ko me dia sen sa cyj na,

USA/Au stra lia 2002, reż. Tom Dey
23.30 Strip tiz - dra mat sen sa cyj ny, USA

1996, reż. An drew Berg man
02.00 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
02.20 NOC Ma gii
03.45 Szpi tal (459) - se rial pa ra dok., Pol.

TVN

06.00 Gli niarz i pro ku ra tor (2) - se rial
07.00 Straż nik Tek sa su (128) - se rial
08.00 Nasz no wy dom - reali ty show
09.00 Pierw sza mi łość (3210) - se rial
09.50 Świę ty (42) - se rial kom., Polska
10.20 Fa bry ka je dze nia (19) - se rial
10.50 Fa bry ka je dze nia (20) - se rial
11.20 De tek ty wi w ak cji (105) - se rial
12.20 Ko bra - od dział spe cjal ny (9)
13.25 STOP Dro gów ka - ma ga zyn, Polska
14.25 STOP Dro gów ka - ma ga zyn, Polska
15.30 Hard ko ro wy lom bard (49) - se rial
16.00 Hard ko ro wy lom bard (55) - se rial
16.30 Hard ko ro wy lom bard (56) - se rial
17.00 Sep ta gon (52) - se rial krym., Polska
18.00 Ko cha ne pie nią dze (13): Mi lio ner -

ka - se rial pa ra do ku men tal ny, Polska
19.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci (763)
20.00 Spra wie dli wi - Wy dział Kry mi nal ny

(476) - se rial kry mi nal ny, Polska
21.05 Złe psy - thril ler, Hisz pa nia/USA 2018,

reż. Bob by Mo re sco, wyk. Karl Urban,
An dy Gar cia, Sofía Ver ga ra

23.05 Wzór (64) - se rial kry mi nal ny, USA
00.10 Śmierć na 1000 spo so bów (4, 5)
01.05 Śmierć na 1000 spo so bów (2)
01.35 Ucho Pre ze sa 3 (14) - se rial, Polska
01.50 Ucho Pre ze sa 4 (1, 2) - se rial, Polska
02.25 Di sco Po lo Li fe - muz., Polska 2021
03.25 Top 10 - li sta prze bo jów - muz.
05.30 Te le za ku py TV Oka zje - ma ga zyn

TV 4

05.20 Szpi tal (765) - se rial pa ra dok., Polska
06.20 40 kon tra 20 - reali ty show
07.20 Za ko cha ni po uszy 5 (375)
07.55 Ukry ta praw da (1193) - se rial, Polska
08.55 Ukry ta praw da (1194) - se rial, Polska
09.55 Ukry ta praw da (1195) - se rial, Polska
10.55 Szpi tal (766) - se rial pa ra dok., Polska
11.55 Szko ła (651) - se rial pa ra dok., Polska
12.55 Sąd ro dzin ny (200) - se rial, Polska
13.55 Sę dzia An na Ma ria We so łow ska

(552) - se rial fab.-dok., Polska
14.55 Ukry ta praw da (934) - se rial, Polska
15.55 Szko ła (650) - se rial pa ra dok., Polska
16.55 Ide al na nia nia 7 - reali ty show
18.25 19+ (585) - se rial pa ra dok., Polska
19.00 19+ (586) - se rial pa ra dok., Polska
19.30 Za ko cha ni po uszy 5 (376)
20.00 40 kon tra 20 - reali ty show
21.00 John Q. - dra mat sen sa cyj ny, USA

2002, reż. Nick Cas sa ve tes, wyk. Den -
zel Wa shing ton, Ro bert Du vall, Ja mes
Wo ods, Da niel E. Smith

23.35 Noc na rand ka - ko me dia kry mi nal -
na, USA 2010, reż. Shawn Le vy, wyk.
Steve Ca rell, Ti na Fey, Mark Wahl berg

01.25 Błę kit na fa la 2 - dra mat oby cza jo wy,
USA/RPA 2011, reż. Mi ke El liott, wyk.
Shar ni Vin son, Eli za beth Ma this, Ka -
tha ri na Damm, Rod ger Hal ston

03.50 NOC Ma gii
05.15 Za koń cze nie pro gra mu

TVN SIEDEM
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W

TOREK -27 lipca
ŚRODA -  28 lipca

CZW
ARTEK -  29 lipca



22 lipca 2021 r. 37SPORT

Po udanym sezonie w I li-
dze trampkarzy młod-
szych i II lidze młodzików 
zespoły MLKS Widok 
Skierniewice przystąpią do 
kolejnych rozgrywek. Na 
poziomie lig wojewódz-
kich w akcji będziemy mo-
gli oglądać aż trzy zespoły.

W I lidze trampkarzy wy-
stąpi rocznik 2007 prowadzo-
ny przez Piotra Wysockiego. 
Rywalami osiedlowych będą: 
AKS SMS II Łódź, SAP Andre-
spolia, UKS SMS Łódź, GKS 
Bełchatów SA, MGUKS Po-
goń Zduńska Wola, Widzew 
Łódź SA i WKS 1957 Wieluń. 
Dwie najsłabsze ekipy po 
rundzie jesiennej spadną do 
II ligi wojewódzkiej. Rywali-
zacja rozpocznie się w ostat-
nią środę sierpnia (25.08). 
Skierniewiczanie podejmą 
Andrespolię Wiśniowa Góra. 
Jesienią wszystkie osiem 
ekip zagra 14 spotkań (mecz 
i rewanż). 

W II lidze trampkarzy młod-
szych wystąpi rocznik 2008 
Widoku prowadzony przez 
Daniela Tryngiela i Tomasza 

Kaczyńskiego. 
Rywalami skierniewiczan 

będą: ŁKS II Łódź S.A. SAP 
Andrespolia, UKS SMS Łódź, 
Widzew II Łódź SA, UKS APN 
Piotrków Trybunalski, UKS 
RAP Radomsko i WKS 1957 
Wieluń. Podobnie jak star-
si koledzy Widok 2008 także 
pierwsze spotkanie rozegra w 
środę 25 sierpnia, a rywalem 
w Skierniewicach będzie Wi-
dzew II Łódź.

Po sukcesie w okręgówce do 
I wojewódzkiej ligi młodzików 
awansowała ekipa rocznika 
2009 Widoku. Podopieczni 
Łukasza Korwka sezon roz-
poczną 25 sierpnia wyjaz-
dowym meczem z ŁKS Łódź. 
Kolejnymi rywalami Widoku 
będą: Łódzka Akademia Fut-
bolu, MGUKS Pogoń Zduńska 
Wola, SAP Andrespolia, KS 
Lechia 1923 Tomaszów Mazo-
wiecki, UKS MABO Piotrków 
Trybunalski i Widzew Łódź 
SA.

W sierpniu, przed inaugu-
racją sezonu młodzi piłkarze z 
trenerami o formę dbali będą 
podczas obozu w Opalenicy.
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Paweł Gierach to urodzony 
w 2001 roku wychowanek 
MLKS, który ostatnie lata 
spędził w ekipie z Suwałk, 
gdzie został wypożyczony z 
Jagiellonii Białystok. Wigry 
z Pawłem w składzie wystę-
powały na poziomie I i II ligi. 
Jego poziom sportowy został 
także doceniony przez sztab 
trenerski kadry narodo-
wej U19. Paweł ma na swo-
im koncie kilka występów z 
orzełkiem na piersi. Przed 
sezonem 2021/2022 syn tre-
nera Piotra Gieracha zmienił 
otoczenie. 

Na zasadzie transferu de-
£nitywnego Jagiellonię Biały-
stok zamienił na GKS Katowi-
ce. Obrońca z nowym klubem 
związał się dwuletnim kon-
traktem z opcją przedłużenia 
o kolejny rok.

Inny wychowanek MLKS 
Damian Warchoł podpisał 
kontrakt z ekstraklasową Wi-
słą Płock.

W sezonie 2018/2019 
Damian występował w Unii 
Skierniewice, w której odbu-
dował się piłkarsko. Krótko 
zagościł w Łowiczu, a z Pelika-
na przeniósł się do Legii War-
szawa. Przez dwa sezony był 
zawodnikiem trzecioligowych 
rezerw, a w ekstraklasowym 
debiucie zdobył bramkę. W 
minionym sezonie, w I grupie 
III ligi rozegrał 24 spotkania, 
zdobywając 18 bramek w bar-
wach Legii II Warszawa.

Teraz 25-letni pomocnik 
został nowym zawodnikiem 
Wisły Płock. Podpisał kontrakt 
obowiązujący do 30 czerwca 
2022 roku z możliwością prze-
dłużenia o kolejny sezon.

Damian tak opisuje uczu-
cie towarzyszące złożeniu 
podpisu na kontrakcie z eks-
traklasową drużyną. 

– To wielka satysfakcja i ra-
dość. Mam świadomość tego, 
że było to możliwe dzięki cięż-
kiej pracy – dodaje były pił-
karz Unii Skierniewice. Jed-
nak w porównaniu z radością 
ze zdobycia pierwszej bramki 
w Ekstraklasie spada na dru-
gie miejsce - mówi. 

– Wtedy dwa marzenia speł-
niły się w jeden dzień – dodaje.

Damian jest gotowy na ko-
lejne wyzwanie. 

– Czeka mnie kolejny etap 
w karierze. Legia to przede 
wszystkim profesjonalizm. 
Miałem tam dobry trening, 
regenerację, odżywianie, 
wszystko czego piłkarz po-
trzebuje. Nigdzie wcześniej tak 

nie było i prawdopodobnie w 
Polsce już tego nie doświad-
czę – twierdzi 25-latek, który 
dobrze wspomina współpracę 
z ówczesnym opiekunem Unii 
Rafałem Smalcem. 

–To bardzo dobry trener, 
podobał mi się jego profesjo-
nalizm w pracy. Wydaje mi się 
ze mieliśmy podobne spojrze-
nie na piłkę. Proponował cie-
kawe treningi, zawsze był me-
rytorycznie przygotowany do 
pracy. Jeśli złoży się na to kil-
ka innych rzeczy może praco-
wać w przyszłości na wyższym 
poziomie niż 3 liga – opowiada.

Ważą się losy kolejnego z 
wychowanków Widoku, ostat-
nio z powodzeniem występują-
cego w Unii Skierniewice Kac-
pra Karaska. Wiele wskazuje 
na to, że „Karaś” może tra£ć 
do Widzewa Łódź.   

Zmiany, zmiany zmiany! 
Nowy sezon w klasie okrę-
gowej rozpocznie się w 
połowie sierpnia. Znamy 
uczestników rywalizacji, 
będzie dużo zmian, naj-
ważniejsza dotyczy po-
wrotu do ligi liczącej 16 
drużyn.

Powoli do życia, po krótkiej 
przerwie wracają piłkarze gra-
jący na niższych poziomach. 

W minionym tygodniu pozna-
liśmy zestawienie zespołów, 
które w sezonie 2021/2022 
wystąpią na boiskach klasy 
okręgowej. Stawka w porów-
naniu 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 Wygo-
da, który powalczy w IV lidze, 

do A klasy spadło aż 5 ekip: 
Olympic Słupia, Macovia 
Maków, Victoria Bielawy, Po-
goń Godzianów i GLKS RZD 
Żelazna, które w kampanii 
2021/2022 powalczą o po-
wrót do okręgówki. Do stawki 
dołączy spadkowicz z IV ligi, 
Jutrzenka Drzewce, mistrz 
A klasy Olimpia Niedźwiada, 
do grona dołączył także Start 
Brzeziny.  

 am

Znamy skład okręgówki w sezonie 2021/2022

 

Skład grupy IV 
skierniewickiej okręgówki

GKS Olimpia Chąśno, Pelikan II Łowicz, 
GKS Bedlno, RKS Mazovia Rawa Ma-
zowiecka, 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.

Hity transferowe 
wychowanków Widoku

Paweł Gierach w GKS Katowice, Damian Warchoł w ekstraklasowej Wiśle Płock. Kac-
per Karasek w Widzewie? Kariery wychowanków MLKS Widok Skierniewice nabierają 
tempa.  – To wielka satysfakcja i radość. Mam świadomość tego, że było to możliwe 
dzięki ciężkiej pracy – mówi nowy nabytek Wisły Płock.

Adam Michalski

Damian Warchoł sezon 2018/2019 spędził w Unii Skierniewice. Kariera wychowanka Widoku nabiera tempa. W sezonie 
2021/2022 będzie bronił barw Wisły Płock.
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Aż trzy zespoły 
młodzieżowe Widoku 
w ligach wojewódzkich

Po sezonie 2020/2021 w 
skierniewickiej B klasie z 
awansu do A Klasy cieszyli 
się piłkarze Iskry Głowno. 
Ostatecznie okazało się, że 
poziom wyżej zagra także 
Sierakowianka Sierakowi-
ce, wicemistrz cyklu.

– To była bardzo silna gru-
pa B klasy i liczna. Już od 
początku wydawało się dużą 
niesprawiedliwością, że tylko 
jedna drużyna zapewni sobie 
awans. Reorganizacja na tym 

poziomie i wycofanie z rozgry-
wek Rawki Bolimów spowodo-
wało, że Sierakowianka także 
zagra w A Klasie w kolejnym 
sezonie – mówi Krzysztof Lo-
renc prezes.

Póki co celem klubu na 
najbliższy sezon będzie utrzy-
manie. 

– Wszystko na spokojnie, 
w nadchodzących rozgryw-
kach chcemy zapewnić sobie 
utrzymanie i skupiamy się na 
poszukiwaniu młodzieżowców 
– dodaje. am

Siarakowianka 
jednak w A Klasie

Piłkarska młodzież Widoku będzie reprezentowana w ligach 
wojewódzkich przez trzy zespoły.
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Wielkie święto sportu! 
Przed nami Festiwal Triathlonu 
Rawa Mazowiecka 2021!

Nad Zalew Tatar przyjadą 
najlepsi w Polsce triathloniści-
-sprinterzy w kategoriach mło-
dzik, junior oraz młodzieżowiec 
U23. W kategorii młodzik ry-
walizacja 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 pływa-
nie, 20 km rower i 5 km bieg. 

Organizatorami zawodów 
są: Polski Związek Triathlo-
nu, 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 ru-
chu oraz promocja Rawy Ma-
zowieckiej w kraju i na świecie.

Mistrzostwa Polski w Triath-
lonie 2021 odbędą się w sobo-
tę (31.07), start zaplanowano 
w Zalewie Tatar. Meta i strefa 
zmian znajdować się będą 
przy ul. Tatar w Rawie Mazo-
wieckiej.

Wielkimi krokami zbliża 
się kolejna edycja Dzie-
siątki im. Edmunda Ja-
worskiego. Najbardziej 
prestiżowy bieg triady od-
będzie się za miesiąc. 
Przygotowania trwają, za-
pisy również. Na liście 
chętnych już około 100 
osób.

W 2021 roku odbyły się już 
trzy biegi organizowane przez 
skierniewicki Ośrodek Sportu 
i Rekreacji. Biegiem Niepodle-
głości dokończono triadę 2020 
roku, a w nowy cykl biegacze 
weszli rywalizując podczas 
Biegu Zielonego Jabłuszka 
oraz Nocnego Półmaratonu.

Przed nami kolejna edy-
cja Dziesiątki im. Edmunda 
Jaworskiego. W poprzednich 
latach bieg uznawany był za 
najbardziej prestiżowy z całej 
triady. Trasa z atestem Polskie-
go Związku Lekkiej Atletyki, 
frekwencja, uliczny charakter 

We wrześniu odbędzie się 
losowanie par pierwszej run-
dy Pucharu Polski 2020/2021. 
Tymczasem poznaliśmy już 
uczestników i pary pierwszej 
rundy kolejnej edycji. Na po-
ziomie okręgu Skierniewice i 
powiat reprezentowało bę-
dzie 9 ekip

W siedzibie Łódzkiego 
Związku Piłki Nożnej skoja-
rzono pary pierwszej rundy 
Pucharu Polski w piotrkow-
skiej i sieradzkiej delegaturze 

oraz pary pierwszej i drugiej 
rundy w delegaturach Łódź i 
Skierniewice. 

Pierwsze mecze odbędą się 
w weekend 7-8 sierpnia. 

W pierwszej rundzie zagra 
tylko jedna „skierniewicka” 
ekipa. GLKS RZD Żelazna 
zmierzy się na wyjeździe z 
Oldbojami Mazovii Rawa Ma-
zowiecka. Olympic Słupia i 
Pogoń Godzianów w pierwsze 
rundzie otrzymały wolny los.

Kolejne zespoły dołączą do 
rywalizacji z drugiej rundzie. 

Wspomniane Pogoń i Olympic 
zagrają odpowiednio z Wido-
kiem Skierniewice i Jutrzen-
ką Drzewce, Manchatan Nowy 
Kawęczyn podejmie GLKS 
Wołucza, Unia II pojedzie do 
Bełchowa, a Juvenia Wysokie-
nice na wyjeździe zmierzy się 
ze zwycięzcą meczu Oldbojów 
Mazovii i GLKS RZD Żelazna.

Później do rozgrywek dołą-
czą czwarto i trzecioligowcy.

Wszystkie pary dwóch 
pierwszych rund w ramce.

 am

Pary 1. i 2. rundy pucharu Polski 
na szczeblu okręgu

1. runda
1. Start Złaków Borowy    – Astra Zduny
2. Oldboy Mazovia Rawa Mazowiecka  – GLKS RZD Żelazna
3. Victoria Zabostów    – Dar Placencja
4. Iskra Głowno    – Sokół Popów
5. LKS Grabice    – Korona Stary Dwór
6. Fenix Boczki    – Meteor Reczyce
7. Pogoń Godzianów – wolny los
8. Olympic Słupia – wolny los

2. runda
1. Zwycięzca meczu numer 1   – GKS Bedlno
2. Zwycięzca meczu numer 2   – Juvenia Wysokienice
3. Zwycięzca meczu numer 3   – Korona Wejsce
4. Zwycięzca meczu numer 4   – Start Brzeziny
5. Zwycięzca meczu numer 5   – Orlęta Cielądz
6. Zwycięzca meczu numer 6   – Pelikan II Łowicz
7. Pogoń Godzianów   – Widok Skierniewice
8. Olympic Słupia   – Jutrzenka Drzewce
9. Olimpia Niedźwiada   – Olimpia Chąśno
10. Pogoń Bełchów   – Unia II Skierniewice
11. Manchatan Nowy Kawęczyn  – GLKS Wołucza
12. Olimpia Jeżów   – Mazovia Rawa Mazowiecka

Już w najbliższą niedzielę 
(25.07), po rocznej prze-
rwie spowodowanej pan-
demią powracają roz-
grywki o Puchar Starosty 
Skierniewickiego. Na 
czterech stadionach roze-
grane zostaną spotkania 
1/4.

W 22. edycji Turniej o Pu-
char Starosty Skierniewic-
kiego obrońcą trofeum będzie 
Jutrzenka Drzewce. 

Do rywalizacji przystąpi 8 
drużyn z powiatu. W sobo-
tę 25 lipca odbędą się mecze 
ćwierć¦nałowe. W Godziano-
wie Jutrzenka Drzewce zmie-

rzy się z Pogonią. W Mokrej 
Prawej tamtejsza Jutrzenka 
zagra z Manchatanem Nowy 
Kawęczyn. W Głuchowie GKS 
podejmie Olympic Słupia, a w 
Sierakowicach Sierakaowian-
ka zamierzy się z Macovią Ma-
ków. Wszystkie spotkania roz-
poczną się o godzinie 11.00.

Pół¦nały zaplanowano na 1 
sierpnia, ¦nał odbędzie się 7 
sierpnia w Lipcach Reymon-
towskich.

Dla klubów z powiatu 
udział w rozgrywkach będzie 
początkiem przygotowań do 
sezonu 2021/2021. 

 am

Start Pucharu Starosty 2021 już w niedzielę

Już na początku sierpnia rozegrana zostanie pierwsza runda pucharu Polski na szczeblu okręgu.

Znamy pary pucharu Polski 2021/2022 
na szczeblu okręgu
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rywalizacji, goście niemal z 
całej Polski, te fakty podnosiły 
rangę wydarzenia.

Święto biegania w Skier-
niewicach zaplanowano na 
ostatnią niedzielę wakacji, 29 
sierpnia. 

– W Nocnym Półmaratonie 
wystartowało około 170 osób, 
liczymy na to, że w Dziesiątce 
udział weźmie jeszcze większa 
grupa – zauważa Marek Ku-
jawski, prezes OSiR, organiza-
tora wydarzenia. 

Start biegu, który prowadził 
będzie ulicami Skierniewic za-
planowano na godzinę 10.00. 

Co ważne wszyscy, którzy 
zadeklarują udział w biegu do 
końca lipca za udział zapłacą 
70 złotych, dzień przed bie-
giem koszt wynosi 80 złotych, 
w dniu biegu 100 złotych.

Chętni wszelkich informacji 
dotyczących biegu mogą uzy-
skać pod numerem telefonu 
603 185 043 (Monika Szysz-
czyńska) lub pisząc na adres 
mailowy m.szyszczynska@osir-
skierniewice.pl.

Póki co lista startowa liczy 
około 100 nazwisk. 

Organizatorzy poszukują 
pacemakerów. Zainteresowa-
nie proszeni są o kontakt te-
lefoniczny (500 401 497) lub 
w wiadomości prywatnej na 
fanpage Bieg - Skierniewicka 
Dziesiątka im. Edmunda Ja-
worskiego. Pacemakerzy otrzy-
mają od organizatorów darmo-
wy start wraz z pakietem. am

W edycji Skierniewickiej 
Dziesiątki im. Edmunda 
Jaworskiego z 2020 roku 
najlepszy z gospodarzy był 
Artur Kamiński, który zajął 5. 
miejsce.
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Już w piątek (30.07) organi-
zatorzy przewidzieli odbiór pa-
kietów startowych (godz.18.00-
18.45) oraz odprawa technicz-
na dotycząca startu indywi-
dualnego mistrzostw Polski w 
kategoriach młodzik, junior, 
U23, Elita.

W sobotę (31.07) pierwszy 
start zaplanowano na godzinę 
8.00, a na trasę ruszą mło-
dziczki. Limit czasu to 45 mi-
nut. 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 ru-
szą juniorzy, młodzieżowcy 
U23 oraz Elita.

Ceremonia dekoracji i wrę-
czenia medali MP młodzików 
i młodziczek, MP juniorów i 
juniorek, U23, Elity zapla-
nowana została na godzinę 
17.25.

Na liście startowej Mi-
strzostw Polski w Triathlonie 
AGE-GROUP Rawa Mazo-
wiecka 2021 (dystans sprin-
terski 0,75 km pływanie, 20 
km rower i 5 km bieg) są re-
prezentanci Skierniewic: Pa-
mela Broniarek, Tomasz Kali-
siak, Marcin Kaliszek, i Piotr 
Grzejszczak.

W mistrzostwach w kate-
goriach młodzieżowych, póki 
co brak zgłoszeń z lokalnych 
stowarzyszeń i okolicznych 
miejscowości. Termin zgłoszeń 
minął 18 lipca.   

Na przełomie lipca i sierpnia Rawa Mazo-
wiecka ponownie stanie się stolicą polskiego 
triathlonu. W dniach 31.07-01.08 Rawa go-
ścić będzie najlepszych triathlonistów z ca-
łego kraju. Nad Zalewem Tatar odbędą się 
prestiżowe Mistrzostwa Polski Age-Groupe-
rów na dystansie sprinterskim oraz mistrzo-
stwa kraju w kategoriach młodzieżowych.

Adam Michalski

Przedsmak triathlonowych emocji mieliśmy na początku lipca w Skierniewicach, gdzie odby-
ły się zawody z cyklu Garmin Iron Triathlon Skierniewice.
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Przygotowania rozpoczęli 5 
lipca w poniedziałek. Za nimi 
już trzy gry kontrolne. Dwie 
ostatnie odbyły się w minio-
nym tygodniu. W środę Unia 
zremisowała z Pelikanem Ło-
wicz 1:1, w sobotę bezbram-
kowo z beniaminkiem II ligi 
Pogonią Grodzisk Mazowiec-
ki.

– Póki co wszystko prze-
biega pomyślnie. Omijają 
nas kontuzje, zdarzają się 
oczywiście drobne urazy, ale 
to normalne przy takich ob-
ciążeniach treningowych, ja-
kie teraz mamy – mówi Piotr 

Kocęba, trener trzecioligowca.
Trwają ostatnie formalno-

ści dotyczące kadry drużyny, 
która przystąpi do kolejnego 
sezonu w III lidze.

– Żadnych hitów transfero-
wych już nie będzie, domyka-
my sprawy dołączenia do nas 
kilku wartościowych mło-
dzieżowców – ocenia trener, 
który ma już w głowie „11” na 
pierwszy ligowy mecz.  

– „11” tworzy się w głowie, 
jednak musimy pamiętać o 
tym, że do ligi jeszcze ponad 
2 tygodnie. Kilku zawodni-
ków, którzy wydawało mi się 

mają małe szansę na grę w 
pierwszym składzie prezen-
tuje się bardzo dobrze. Myślę, 
że następne dni przyniosą 
odpowiedzi na ostatnie ka-
drowe pytania – twierdzi Piotr 
Kocęba.

Póki co nadal nie wiemy z 
kim Unia zagra kontrolnie w 
najbliższy weekend. W ostat-
nim sparingu zespół ze Skier-
niewic zmierzy się z Hutni-
kiem Warszawa.

Start ligi przewidziano na 
weekend 7-8 sierpnia. 

Co ciekawe w nadchodzą-
cych rozgrywkach liga liczyć 

będzie 19 drużyn. W stawce 
znajdą się zespoły Pelikana 
Łowicz i GKS Wikielec. Pelikan 
Łowicz, po tym jak GKS Wikie-
lec zyskał dwa punkty, za zwe-
ry�kowany walkowerem mecz 
z Bronią Radom znalazł się na 
miejscu spadkowym.

W sobotę (17.07) zarząd 
PZPN podjął o�cjalną decy-
zję dotyczącą przyszłości obu 
ekip, uznając, że niezwykle 
krzywdzące byłoby dla Peli-
kana zdegradowanie go do 
IV ligi i wyjątkowo dopuści w 
przyszłym sezonie 19 drużyn 
do rywalizacji.   

Kolarski peleton cyklu or-
ganizowanego przez Ży-
rardowskie Towarzystwo 
Cyklistów najbliższą nie-
dzielę (25.07) zawita do 
Białej Rawskiej.

Dla kolarstwa w regionie rok 
2020 był stracony. Odbyło się 
zaledwie kilka wydarzeń z cy-
klu organizowanego przez Ży-
rardowskie Towarzystwo Cykli-
stów. Z kolejnej edycji Skiernie-
wice 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 �t race i super 
prestige. Super prestige to cykl 
wyścigów szosowych organi-
zowanych przez Żyrardowskie 
Towarzystwo Cyklistów. Starto-
wać można zarówno z licencja-
mi jak i bez licencji i wyłącznie 
na rowerach szosowych. Wy-
ścig podzielony jest na różne 

kategorie. Po zawodach w Bia-
łej Rawskiej kolarze, w sierp-
niu ścigać się będą jeszcze w: 
Mińsku Mazowieckim, Niebo-
rowie, Górze Kalwarii, Warce i 
Żyrardowie.

W wakacje do okolicznych 
miejscowości zawitają także 
wyścigi Szosomannii. Ściganie 
zaplanowano na: 8 sierpnia 
(Radziejowice) i �nał cyklu 5 
września we Wręczy. We wrze-
śniu 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 zamy-
kającego wydarzenie etapu ze 
startu wspólnego trasami oko-
licznych miejscowości. am

Wydział Rozgrywek Pol-
skiego Związku Koszy-
kówki podsumował kwali-
fikacje Młodzieżowych 
Mistrzostw Polski w ko-
szykówce 3x3. Jednocze-
śnie poinformował o za-
sadach i terminach roz-
grywania turnieju finało-
wego, z pominięciem pół-
finałów. Pewne gry w fina-
le są dwie ekipy MKS 
Ósemka, drużyna pań w 
kategorii U23 i panów w 
kategorii U15.

W kwali�kacjach wojewódz-
kich powinno wziąć udział: 
minimum 8 zespołów męskich 
- awans 4 zespoły, minimum 
4 zespoły kobiece - awans 2 
zespoły.

Turnieje kwalifikacyjne 
przeprowadziło 11 woje-
wództw, przy czym nie w każ-
dym turnieju startowała mini-
malna liczba drużyn. Z uwagi 
na brak terminów i chętnych 
do organizacji pół�nałów oraz 
zaplanowane na 27-29 sierp-

nia �nały Młodzieżowych Mi-
strzostw Polski, postanowio-
no zrezygnować z pół�nałów. 
W cyklach, w których liczba 
zakwalifikowanych drużyn 
przekracza 20 zostaną prze-
prowadzone baraże.

W kategorii U23 kobiet 
dziewięć okręgów spełniło kry-
teria, w tym łódzkie. W turnie-
ju �nałowym, bez konieczno-
ści baraży, zagra 18 drużyn, 
łódzkie reprezentowane będą 
przez zespoły Widzew II Łódź 
i Ósemka Skierniewice.

W kategorii U15 chłopców 
8 okręgów spełniło kryteria, w 
tym łódzkie. Do �nału awan-
sowały z nich po 2 drużyny  z 
każdego z okręgów, z łódzkiego 
są to Ogóry (ŁKS KM) i MKS 
Ósemka Skierniewice. Pozo-
stałe 20 ekip gra w barażach 
o 4. miejsca w �nale.

Finał mistrzostw Polski w 
kategorii U15 chłopców ro-
zegrany zostanie w piątek 
(27.08), panie w kategorii U23 
swój �nał rozegrają dzień póź-
niej. am

Dwa zespoły Ósemki w finałach mistrzostw Polski

Dwie drużyny MKS Ósemka mają już zapewniony udział w 
finale mistrzostw Polski w koszykówce 3x3. Jedną z nich są 
chłopcy w kategorii U15.
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Remisy Unii w sparingach. 
Kadra niemal kompletna

Już niespełna trzy tygodnie pozostały do inauguracji kolejnego sezonu w III lidze. 
Skierniewicka Unia ma za sobą kolejne dwie gry kontrolne, krystalizuje się także ka-
dra drużyny na rozgrywki 2021/2022.

Adam Michalski
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Za piłkarzami Unii już trzy mecze kontrolne w ramach przygotowań do kolejnego sezonu w III lidze.

Kolejny koszykarski sezon 
przed nami i kolejne 
zmiany. W sezonie 
2021/2022, po roku prze-
rwy, ponownie Łódzki 
Związek Koszykówki zor-
ganizuje rozgrywki w cy-
klach U14 dziewcząt i 
chłopców. 

Cykle U14 w związku z 
przeprowadzoną przed rokiem 
zmianą roczników, w których 
prowadzone są rozgrywki na 
szczeblu Mistrzostw Polski 
PZKosz zniknęły z terminarza. 
Wrócą w sezonie 2021/2022. 
Taką decyzję podjął Zarząd 
ŁZKosz na swoim ostatnim 
posiedzeniu. W tej kategorii 
w najbliższym sezonie będzie 
grał rocznik 2008 i młodsi. 

Zawody toczyć się będą 
na szczeblu wojewódzkim o 
tytuł Mistrza Województwa 
Łódzkiego, w tej kategorii nie 
będzie rozgrywek centralnych 
PZKosz.

Jak zaznaczają w ŁZKosz 
rozgrywki U14 mają na celu 

umożliwienie dzieciom udzia-
łu w zawodach w swoim rocz-
niku, jak również odpowiednie 
przygotowanie do Ogólnopol-
skiej Olimpiady Młodzieży, 
która rozgrywana jest właśnie 
w tej kategorii wiekowej.

Mecze w ramach cyklu U14 
prowadzone będą na zasa-
dach tożsamych z U13 (oraz 
OOM), tzn. gra „piątkami” 
przez pierwsze dwie kwarty 
oraz zakaz obrony strefowej. 
Rozgrywki cyklu U14 prowa-
dzone będą w te same dni, co 
cykl U15.

Drużyny do cyklu U14, jak 
i do wszystkich pozostałych 
rozgrywek ŁZKosz, można 
już zgłaszać poprzez system 
ESOR.

Termin na zgłoszenie dru-
żyn w cyklach U13-U19 mija 
20 września (początek rozgry-
wek w weekend 9-10 paździer-
nika), natomiast w cyklach 
dziecięcych (U11-U12) - 2 li-
stopada (początek rozgrywek 
w weekend 20-21 listopada).
 am

Wraca koszykarski cykl U14

Kolarskie ściganie
w Białej Rawskiej

Po 75. Mistrzostwach Pol-
ski Juniorów U20 z udzia-
łem Anny Kłosińskiej na 
lekkoatletów czekają ko-
lejne wydarzenia.

W najbliższy weekend 
(24.07-25.07) odbędą się 37. 
Mistrzostwa Polski U23 w Su-
wałkach, a pod koniec mie-
siąca (28.07.-30.07) we Wło-

cławku odbędzie się 28. Ogól-
nopolska Olimpiada Młodzieży 
Mistrzostwa Polski U18.

Lekkoatleci do rywalizacji 
powrócą po wakacjach kie-
dy to w planach są między 
innymi Międzywojewódzkie 
Mistrzostwa Młodzików U16 
(Łódź), czy Mistrzostwa Polski 
Młodzików U16.

 am

Lekkoatletyczne lato
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Tradycyjnie w czasie, w 
którym przedstawiciele in-
nych dyscyplin odpoczywali, 
oni trenowali przed najważ-
niejszymi startami sezonu, Po 
minionym weekendzie wresz-
cie mogą odpocząć. W trzech 
polskich miastach w dniach 
15-18 lipca odbyły się letnie 
mistrzostwa Polski. Pływa-
cy UKS Nawa Skierniewice 
rywalizowali w Oświęcimiu, 
Warszawie i Bydgoszczy.

– Nasi zawodnicy swoimi 
startami ponownie potwier-
dzili przynależność do ścisłej, 
ogólnopolskiej pływackiej czo-
łówki. Dużą liczbą kwali�kacji 
do wyścigów �nałowych udo-
wodnili, że są w stanie podjąć 
bezpośrednią walkę o medale 
w konfrontacji z najlepszymi 
pływakami w Polsce – za-

uważa Marcin Sarna, trener 
pływaków. – Do zdobyczy me-
dalowych zabrakło napraw-
dę niewiele, ale i tak lokaty 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
podium napawają dumą – 
dodaje.

Najwyższe lokaty zajęli: 
Jan Michalak szósty zawod-
nik w Polsce na dystansie 200 
metrów stylem zmiennym i 
siódmy na 400 metrów stylem 
zmiennym, Natalia Górska 5. 
w Polsce na 50 metrów stylem 
grzbietowym i ósma na 100 
metrów stylem grzbietowym, 
Joanna Świderska siódma na 
50 metrów stylem motylko-
wym i dziewiąta na 100 me-
trów stylem motylkowym oraz 
Julia Furmańska siódma na 
200 metrów stylem motylko-
wym. 

Bieg, który po raz pierwszy 
odbył się w 2019 roku z 
okazji 5. urodzin Skiernie-
wickich Poranków Biego-
wych ma swoją kontynu-
ację. W niedzielę (19.09) 
odbędzie się trzecia odsłona 
Porankowego Półmaratonu 
Leśnego. Trwają zapisy.

– To pewne, we wrześniu 
spotkamy się przy okazji trze-

ciego Porankowego Półmara-
tonu Leśnego – mówi Marcin 
Sarna, pomysłodawca wyda-
rzenia.

Organizatorami półmarato-
nu są: Skierniewickie Stowa-
rzyszenie Olimpijczyk i Stowa-
rzyszenie - Razem dla Skier-
niewic. Partnerzy to: Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Skierniewicach, Nadleśnictwo 
Skierniewice i MLKS Widok 

Skierniewice. Naczelnikiem 
biegu jest Marcin Sarna.

Trasa długości 21,0975 km 
prowadzić będzie drogami le-
śnymi i gruntowymi Bolimow-
skiego Parku Krajobrazowego. 
Start i meta biegu będą zloka-
lizowane przy wjeździe do lasu 
na przedłużeniu ul. Nowobie-
lańskiej Biuro Zawodów bę-
dzie zlokalizowane w budynku 
MLKS Widok Skierniewice.

Zgłoszenia i płatności przez 
stronę zapisów do 15 września 
to 25 zł. W dniu zawodów, w 
miarę dostępności pakietów 
50 zł. Członkowie Skiernie-
wickiego Stowarzyszenia 
Olimpijczyk przy zapisach na 
bieg otrzymują zniżkę 50 proc. 
Limit to 100 zawodników. We 
wtorek (20.07) lista startowa 
liczyła ponad 60 nazwisk.

 am

Porankowy Półmaraton Leśny po raz trzeci
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Porankowy Półmaraton Leśny odbędzie się w Skierniewicach 
po raz trzeci.

Pływacy UKS Nawa 
w finałach mistrzostw Polski

Wyniki zawodników 
UKS Nawa Skierniewice:

Finały A
Jan Michalak
6. miejsce  200 metrów stylem zmiennym 
7. miejsce  400 metrów stylem zmiennym 
Natalia Górska
5. miejsce 50 metrów stylem grzbietowym 
8. miejsce 100 metrów stylem grzbietowym 
Joanna Świderska
7. miejsce  50 metrów stylem motylkowym 
9. miejsce  100 metrów stylem motylkowym 
10. miejsce  200 metrów stylem motylkowym 
Julia Furmańska
7. miejsce  200 metrów stylem motylkowym

Finały B
Natalia Górska
1. miejsce  50 metrów stylem dowolnym 
1. miejsce  200 metrów stylem grzbietowym 
Bartosz Stefanowski
8. miejsce  100 metrów stylem motylkowym 
Jakub Lesiński
10. miejsce  100 metrów stylem grzbietowym 
Nadia Lipowska
3. miejsce   200 metrów stylem dowolnym 

Pozostałe wyniki
Jarosław Jankiewicz-Delgado
15. miejsce   800 metrów stylem dowolnym
15. miejsce  1500 metrów stylem dowolnym
Gracjan Kostański
33. miejsce  200 metrów stylem klasycznym
Kamil Goździk
21. miejsce  800 metrów stylem dowolnym
Paulina Dudek
22. miejsce  200 metrów stylem grzbietowym
Mikołaj Maszewski
61. miejsce  100 metrów stylem klasycznym
12. miejsce  sztafeta 4x100 metrów stylem zmiennym (Górska, 
Kostański, Świderska, Lesiński)
19. miejsce  sztafeta 4x100 metrów stylem zmiennym (Dudek, 
Jankiewicz-Delgado, Furmańska, Maszewski)

Związek liczył na to, że ich prośba o możliwość startu w indywidualnych konkurencjach zawodników z 
minimum „B” spotka się z przychylnością FINA. Tym samym będą mogli uzupełnić składy sztafet o 
kolejne osoby, które uzyskały kwalifikację „B”. Nie czekając na odpowiedź dokooptowali kolejne oso-

by z minimum „B”. Odpowiedź. z FINA nie przyszła, ale PKOl zatwierdził skład i wszyscy znaleźli się na li-
stach komitetu org. IO. Na listach zgłoszonych zawodników do konkurencji pływackich już się nie pojawili. 
Zostali wykreśleni. Pertraktacje o przywrócenie zawodników nic nie dały, poza korektami w składzie.

Marcin Sarna o sytuacji pływaków, którzy wrócili z Tokio

Julia Furmańska jest szóstą 
zawodniczką w Polsce na dy-
stansie 200 metrów stylem 
zmiennym 15-latków.

Joanna Świderska trzykrot-
nie pływała w finałach A 
Letnich Mistrzostw Polski 
16-latków.

Na trzech frontach walczyli w miniony weekend reprezentanci UKS Nawa w mistrzo-
stwach Polski juniorów. W Oświęcimiu rywalizowali 15-latkowie, w Warszawie 
16-latkowie, zaś w Bydgoszczy 17 i 18-latkowie. Skierniewiczanie, mimo że starty za-
kończyli bez zdobyczy medalowych wielokrotnie pływalni w finałach. – Lokaty w 
bezpośrednim sąsiedztwie podium napawają dumą – mówi Marcin Sarna, trener.

Adam Michalski

Grupa skierniewickich pływaków z trenerem Arturem Za-
krzewskim podczas Letnich Mistrzostw Polski 16-latków.

Trener Marcin Sarna, Jan Michalak i Bartosz Stefanowski pod-
czas Letnich Mistrzostw Polski 17 i 18-latków w Bydgoszczy.

Pływacy UKS Nawa podczas Letnich Mistrzostw Polski 15-lat-
ków.
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Teraz przed pływakami 
czas odpoczynku. W sierpniu 
część z nich pojedzie na obóz 
sportowy do Władysławowa, 

we wrześniu wrócą do tre-
ningów w Pływalni Miejskiej 
NAWA.
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