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Rodzice skarżą się do kuratorium. Alarmują, że w szkole nie jest przestrzegany reżim sa-
nitarny związany z pandemią covid-19. Urzędnicy zapewniają – sprawę wyjaśnimy.

COVID-19 
w szkołach. 
Kilkuset 
uczniów 
na zdalnym 
nauczaniu

Rekrutuje 
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Śpimy dłużej o godzinę

Skierniewice, zaraz 
po Łodzi, mają szansę być 
największym benefi cjentem 
Polskiego Ładu
Policjant uratował 
życie niemowlakowi 
Ośmiomiesięczny Dawidek zadławił się zabawką, 
zrozpaczona matka wybiegła z krzykiem na klatkę 
schodową. Zareagował sąsiad, policjant z komendy w 
Żyrardowie.

„Szef poszedł na szkolenie, 
jak rozmawiać ze mną 
o moim raku”
Wielu pacjentów podkreśla, że mimo diagnozy i wdro-
żonego leczenia chce dalej normalnie funkcjonować  
w społeczeństwie. Nie chcą rezygnować z pracy. Czy 
jest to możliwe w leczeniu onkologicznym?

Groby „za życia”
Rezerwują kwatery na cmentarzach jeszcze za życia, 
bo chcą decydować o miejscu przyszłego spoczynku 
i fi nansowo odciążyć pogrążoną w żałobie rodzinę.

– Mam 76 lat, a prawo jazdy posiadam 
już od 57 lat. Przez cały czas jeździłem 
bezwypadkowo i bez mandatu, ale mimo 
wszystko zdecydowałem, że pogłębię 
swoje umiejętności za kierownicą – mówi 
Grzegorz Janicki.

Zajęcia doszkalające 
dla kierowców 
w dojrzałym wieku 
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Donosy 
do kuratora:

W szkołach 
ignorują covid!
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W nocy z 30 na 31 
października śpimy 
dłużej o godzinę. 
Wskazówki 
zegara cofamy
z godz. 3.00 na 2.00.
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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 oszustów, którzy 
szukają coraz to wymyślniej-

szych metod, by wyciągnąć 
od nas kasę. Uwaga, aktualnie 
udają bankowców!

Przyzna jemy Arkad iuszowi 
Zacharowi, policjantowi z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Ży-
rardowie, który uratował życie 
8-miesięcznemu Dawidkowi, dła-
wiącemu się zabawką. Brawo!
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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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Osiem dziewic ze Skierniewic

Fot. Joanna Młynarczyk

Zawsze za długa i nigdy mniej bolesna – lista osób, które odeszły w minionym roku, na których grobach zapalimy lamp-
ki. Gdy przygotowywaliśmy to wydanie oczywistym było, że powinniśmy przypomnieć osoby  publiczne, których twarze 
znamy, postaci zasłużonych dla naszych małych ojczyzn, które odeszły w ostatnim roku na zawsze. Przypomnieliśmy 
również nazwiska mieszkańców, którzy żyli obok nas, o których radościach i troskach niewiele wiedzieliśmy – setki osób, 
o które to miasto już zawsze będzie uboższe.

1 listopada i dni poprzedzające to szczególny czas w Polskiej tradycji. Cmentarze zapłoną milionami świateł. Niech 
zniczy nie zabraknie także na tych grobach, którymi nikt już się nie opiekuje, mogiłach bezimiennych i pomnikach będą-
cych wyrazem naszej pamięci i wdzięczności dla bohaterskich czynów. 

Jeszcze spokojnie myślimy o zagrożeniu, które chwilowo schowało się w statystycznych słupkach. Kolejne zawołania 
– nadchodzi czwarta fala, uśpiła naszą czujność, zniecierpliwiła. Nie zmienia to faktu, że z tygodnia na tydzień niemal 
podwaja się liczba zakażeń. Podczas listopadowego święta obostrzeń nie będzie, nie ma mowy o zamykaniu cmentarzy 
lub ograniczeniach w handlu. Nie traćmy czujności i głowy.

Wcześniejsze wybory? Samorządowcy wyraźnie uwierzyli, że rozchwiany statek może spróbować przybić do portu 
szybciej niż kapitan planował. Z rozbawieniem, póki co, obserwuję ruchawkę w samorządowym ogródku. Radny, który 
dotychczas wsławił się prośbą o umożliwienie mu opuszczenia sali obrad, gdyż przegrywa nierówną walkę z własnym 
pęcherzem, pręży się dziś w Internecie na tle półki z książkami. Wyraźnie przed nagraniem swojego wystąpienia zakuł 
ABC raczkującego w polityce. Po pierwsze – okulary, one zawsze sprawią wrażenie, że masz jeden fakultet więcej. Po 
drugie – ręce złóż w koszyczek i machaj nimi swobodnie, ale rytmicznie. Za każdym razem wróć do pozycji wyjściowej. 
I najważniejsze – film nagraj na tle półki z książkami (to kolejny fakultet). Zachodzę w głowę, gdzie polityk z aspiracjami 
wyczytał: „W razie braku książek, idź do biblioteki, tam trochę ich znajdziesz”. 

Podobnych michałków w wirtualnej przestrzeni znalazłam ostatnio więcej. Ulubiony to zdjęcie innego radnego z 
aspiracjami. Tym razem kadr z gabinetu dyrektora wojewódzkiego szpitala. Radny zasiadł za jego biurkiem, markujący 
podpisywanie umowy. Wystarczy, że zdjęcie ambicjoner podpisze – zdobyliśmy kolejny sprzęt, umowa podpisana a lud 
będzie kombinował, czy radny marzy o fotelu menadżera szpitala, czy prezydenta miasta. A może to nie ma znaczenia?

Szanowni Państwo, oddaję w Państwa ręce kolejne wydanie naszego tygodnika. Ufam, że spotkamy się również 
w przyszłym tygodniu. Obyśmy zdrowi byli!

57-latek Władysław Pejski ostatni raz 
był widziany 6 października w miej-
scowości Strobów (gm. Skierniewice). 

Najbliżsi przekonują, że mężczy-
zna nie miał w zwyczaju „znikać” bez 
ostrzeżenia, nie był szczególnie towa-
rzyski. W dniu gdy wyszedł z domu i 
ślad po nim zaginął dokładnie posprzą-
tał w mieszkaniu. Wyszedł w „niedziel-
nym” ubraniu, zostawił dowód osobisty.

Do dziś nie ma z nim kontaktu, nie 
próbował się kontaktować z bliskimi.

Mężczyzna jest niewysoki – ma 
ok. 160 centymetrów wzrostu, kuleje, 
kłopoty po złamaniu ręki dają o sobie 
znać – wyraźnie trzyma ją przy ciele. 
Na głowie ma najprawdopodobniej 

czarną czapkę dżokejkę (z daszkiem) 
z logiem nike.

Osoby, które wiedzą, gdzie może 
przebywać mężczyzna proszone są o 
kontakt z redakcją bądź rodziną zagi-
nionego pod numerem 734 554 563.
Czekamy na Państwa pomoc.

Ślad się po nim rozpłynął. Rodzina i 
policja 3 tydzień szukają mężczyzny

Zaduszki jazzowe
Centrum Kultury i Sztuki zaprasza 30 października na Zaduszki jazzowe. Wraz 
z duetem Bolewski & Tubis i ich koncertowym projektem „Obywatel Jazz” oddamy 
hołd jednej z najwybitniejszych postaci polskiej sceny muzycznej – Grzegorzowi 
Ciechowskiemu. 

Relikwie świętych w kościele na Rawce
W niedzielę, 31 października, w kościele św. Józefa na Rawce po mszy św. wie-
czornej, około godz. 19 odbędzie się Noc Świętych. To wyjątkowe nabożeństwo 
przy relikwiach m. in. ks. Kardynała Wyszyńskiego. Dzieci mile widziane są… w 
przebraniach za świętych.

Do Ameryki z biletem w jedną stronę
Centrum Kultury i Sztuki zaprasza 28 października o godz. 18.00 na spotkanie z 
Michałem Szczęśniakiem, autorem książki „Podróż Intuicyjna – Droga w dwóch 
kierunkach”. Spotkanie organizowane jest w ramach cyklu Podróże bliższe i dal-
sze. W jego trakcie będzie można kupić książkę z autografem.

We wtorek (26.10) wczesnym popołudniem na wysokości wjazdu do miejskiej 
ciepłowni przy  ulicy Przemysłowej © at panda zderzył się czołowo z renaultem 
scenic. Fiat przewrócił się na bok, uszkodził też jeden z samochodów zaparko-
wanych na parkingu przy ciepłowni. Jak mówi kierowca renaulta, chciał skręcić w 
lewo na parking, a nadjeżdżający z przeciwka © at, wyprzedzając inny samochód, 
zjechał na jego pas ruchu. – Może kierowcę oślepiło słońce i mnie nie widział – 
zastanawia się mężczyzna, który doznał otarcia nosa. Kierującego © atem opatrzyli 
ratownicy medyczni. burz
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Skierniewiccy strażacy ratowali sarny, które utknęły przy ulicy Rybickie-
go oraz Strobowskiej. W niedzielę (24.10) rano pomiędzy metalowymi prętami 
ogrodzenia przy ulicy Rybickiego utknęła sarna. Zwierzę zdołało się przecisnąć 
do połowy, ale zaklinował się jej zad. Na ratunek przyjechali strażacy.

– Wystarczyło zawinąć ją w koc, położyć na bok i wyjąć tylne nogi z ogrodzenia 
– relacjonuje Bartłomiej Wójcik z KM PSP.

Kilka godzin później, tuż przed południem, kolejna interwencja dotyczyła sarny, 
która utknęła w ogrodzeniu przy ulicy Strobowskiej, przy nieczynnym cmentarzu 
komunalnym. Tu jednak szczęśliwego zakończenia nie było.

– Sarna miała połamane nogi i weterynarz musiał ją uśpić – informuje Piotr 
Majka, prezes Zakładu Utrzymania Miasta. burz

Czołówka na ulicy Przemysłowej

Sarny zaklinowane w ogrodzeniach, 
jedna nie przeżyła
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Jan Brzechwa to chyba jedyny autor, który w swojej twórczości tak często wykorzystywał 
Skierniewice. Patronem ulicy już jest, ale może jakiś pomniczek jemu lub którejś postaci...? 

„I wylądował – gdzie? – w Skierniewicach” („Pan Soczewka na Księżycu”) – pomnik 
Soczewki lub sputnika. „Ale co chwila był w innym mieście: W Kielcach, w Kaliszu, w Płocku, 
w Szczecinie, I w Skierniewicach, i w Koszalinie„ („Siedmiomilowe buty”) – oczywiście buty 
na pomniku. „Przy każdym kopnięciu padał okrzyk któregoś z graczy: – Radom! – Australia! 
– Londyn! – Tatry! – Skierniewice!” („Akademia Pana Kleksa”) – Pan Kleks z brązu?

„Kiedy przyszły do Skierniewic, Zobaczyły osiem dziewic” („Dwie krawcowe”) – wiadomo, 
pomnik dziewic, a w ostateczności krawcowych.
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Piętnaście lat temu podczas 
przebudowy zabudowań 
SGGW na polu doświad-
czalnym odkryto zakopane 
znaczne ilości broni i amu-
nicji. Poddane analizie po-
twierdziły, że „arsenał”  
pochodził ze zrzutów 
alianckich a należał do na-
ukowców zaangażowanych 
w walkę z okupantem. 

Pamięć o naukowcach z 
AK Stacja Doświadczalna In-

stytutu Rolnictwa im. prof. 
Mariana Górskiego w Skier-
niewicach upamiętniła utwo-
rzeniem sali historycznej. 

W  Stacji Doświadczalnej 
Instytutu Rolnictwa w Skier-
niewicach od 1920 r. prowa-
dzone są trwałe doświadczenia 
nawozowe uznane za jedne z 
najstarszych w świecie oraz 
jedyne w Polsce pozostałe po 
II wojnie światowej. Z oka-
zji przypadającej w tym roku 
setnej rocznicy  ośrodka, pa-

mięć o kolejnych pokoleniach 
naukowców upamiętniono de-
cyzją o postawieniu pomnika. 

Podczas II wojny świato-
wej doświadczenia w Skier-
niewicach prowadzono pod 
zarządem niemieckim, mimo 
ryzyka, jakie podejmowali, 
wielu pracowników jednostek 
naukowych należało do orga-
nizacji Państwa Podziemne-
go. W Skierniewicach miej-
scem najbardziej kojarzonym 
z walką podziemną było Pole 

Doświadczalne SGGW przy 
ul. Sobieskiego, gdzie siedzibę 
miał Oddział Specjalny obwo-
du „Sroka”. Współorganizato-
rami i aktywnymi członkami 
Oddziału byli pracownicy 
SGGW: por. Tadeusz Bańce-
rek ps. ”Wyrwa” oraz ppor. 
Wojciech Motyl ps. ”Puk”.

Podczas przebudowy bu-
dynków odkryto zakopane 
w ziemi znaczne ilości bro-
ni i amunicji pochodzącej z 
alianckich zrzutów. anw

W rozmowie z „Głosem” 
były prezes GUM, dr Włodzi-
mierz Lewandowski po-
twierdza: – W 2017 roku szu-
kaliśmy odpowiedniej działki 
w mieście. Nie udało się jed-
nak znaleźć oferty, która 
spełniałaby nasze wymogi.  
Inwestycja, której pierwszy 
etap to ponad 200 milionów 
złotych  powstaje więc w 
Kielcach. 

Anna Wójcik-Brzezińska

Dr Lewandowski pytany o gigantyczną 
rządową inwestycję i szanse Skierniewic 
na stanie się ważnym z punktu widzenia 
gospodarki ośrodkiem, przyznaje: – Kiel-
ce przebiły wszystko. Zaproponowane 
nam warunki były bardzo atrakcyjne, ale 
także atuty takie jak położenie geologicz-
ne i strategiczne przeważyły w naszym 
myśleniu.

Były prezes GUM przyznaje, że na 
liście starających się o inwestycję były 
m.in. Kraków, Lublin, Rzeszów i Radom. 
Urząd rozważał również okolice Warsza-
wy, czytaj – Skierniewice.

– Skierniewice braliśmy pod uwagę, 
jako możliwą lokalizację dla naszego 

zaplecza. Niewątpliwym atutem była tu 
lokalizacja miasta i bezpośrednie są-
siedztwo ze stolicą, szybkie połączenia z 
Warszawą – słyszymy. 

Co więc poszło nie tak?
Ostateczna decyzja zapadła w 2017 

roku. Siłę przebicia miał ówczesny mar-
szałek świętokrzyskiego Adam Jarubas. 
W czerwcu 2021 roku nastąpiło uroczy-
ste podpisanie Aktu Erekcyjnego budowy 
kompleksu laboratoriów na działce o po-
wierzchni 13 ha w Kielcach. O sukcesie 
dla tamtego regionu i milowym kroku 
w rozwoju nauki mówił wówczas m.in. 
Minister Edukacji i Nauki Przemysław 
Czarnek. 

Nawet postronny, niefachowy obser-
wator nie ma wątpliwości, że decyzji o 
lokowaniu inwestycji towarzyszyło wiele 
pozamerytorycznych czynników. Ponad 
100 ha ziemi należące do miasta (poli-
gon) nie było jedyną przewagą w stara-
niach się Skierniewic o inwestycję.

Co jednak ciekawe, o ile dr Lewandow-
ski przyznaje, że Skierniewice i ten rejon 
były poważnym kandydatem a urzędni-
cy dogłębnie badali możliwości budowy 
polskiego Sèvres pod Warszawą, o tyle 
skierniewiccy urzędnicy konsekwentnie 
na pytania o inwestycję reagują zasko-
czeniem.  

Barbara Tracz, naczelnik wydziału go-
spodarki nieruchomościami skierniewic-
kiego ratusza z zainteresowaniem przyj-
muje nasze pytania o projekt GUM, jed-
nak stanowczo zaprzecza jakoby miasto 

poległo w walce o inwestycję. – W latach 
2016-2018 do urzędu miasta nie wpłynął 
żaden wniosek, czy choćby zapytanie w 
tej sprawie, nic mi nie wiadomo o nie-
o¨cjalnych rozmowach, które mogłyby 
towarzyszyć projektowi. Śladu inwestycji 
GUM w Skierniewicach zwyczajnie nie 
ma – zapewnia urzędnik.

– Mówimy o strategicznej z punktu wi-
dzenia regionu, ale i państwa inwestycji, 
śmiem twierdzić, że znalibyśmy te plany, 
gdyby tylko nas dotyczyły – mówi prezy-
dent Krzysztof Jażdżyk. 

W  świetle informacji, że samorządy 
przez wiele miesięcy lobbowały na rzecz 
wyboru ich na teren inwestycji o wartości 
ponad 200 milionów złotych, wydaje się 
przekonująca. Nikt nie pytał, nie pytało 
miasto? Decyzje zapadały „na górze”?

– Nobilitującą, mimo to jest informa-
cja, że Skierniewice są brane pod uwagę 
przy strategicznych z punktu widzenia 
państwa decyzjach. Chcę podkreślić, 
że w naszym mieście powstał kompleks 
najnowocześniejszych w Europie labora-
toriów pozwalających na  urynkowienia 
działalności badawczo-rozwojowej Insty-
tutu Ogrodnictwa. Żałuję, że Kielce nie 
Skierniewice stały się bene¨cjentem pro-
jektu GUM – mówi prezydent Krzysztof 
Jażdżyk.

Co ciekawe, w minionym roku, na dłu-
giej liście ̈ rm budowlanych, które polski 
Sèvres chciało wybudować jest przedsię-
biorstwo ze Skierniewic. 

   

Laboratoria Głównego Urzędu Miar i Wag 
miały szanse powstać w Skierniewicach?

Ruszyły zajęcia doszkalające dla 
kierowców w dojrzałym wieku

Broń zakopana na polu stała się dowodem

Włodzimierz Lewandowski (na zdj.) wiele lat pracował dla francuskich i 
amerykańskich instytucji państwowych. Przez prawie 30 lat zajmował stanowisko 
naczelnego ̈ zyka w Międzynarodowym Biurze Miar (BIPM) w Sèvres pod Paryżem. 
Był także pracownikiem Międzynarodowego Biura Czasu (BIH) w Obserwatorium 
Paryskim oraz pracownikiem naukowym amerykańskiego Państwowego Instytutu 
Wzorców i Technologii (NIST). Przewodniczył Podkomisji Czasu w amerykańskim 
Komitecie Cywilnym GPS.
Od 2001 r. jest członkiem Rady Naukowej Centrum Badań Kosmicznych Polskiej 
Akademii Nauk. Uczestniczył także w pracach Komitetu Badań Kosmicznych i 
Satelitarnych PAN, angażując się m.in. w tworzenie systemu obserwacji Ziemi 
Copernicus, prace nad systemem Galileo oraz na rzecz powołania Państwowej 
Agencji Kosmicznej.

Miasto szykuje się do sprze-
daży działki z XIX-wieczną 
piwnicą, która dla przyszłe-
go nabywcy może być atu-
tem – lub problemem.

Na tablicy ogłoszeń urzę-
du miasta pojawiła się infor-
macja skierowana do osób 
mających pierwszeństwo w 
zakupie nieruchomości, któ-
rą miasto przeznaczyło do 
zbycia. Chodzi o działkę przy 
ulicy 1 Maja, która od XIX 
wieku należała do wojska, a 

w 2003 roku została kupiona 
przez miasto od Agencji Mie-
nia Wojskowego wraz z całym 
kompleksem koszar. 

– To mógłby być właściciel 
działki, od którego przejęło ją 
carskie wojsko – mówi Barba-
ra Tracz, naczelnik wydziału 
nieruchomości w skierniewic-
kim ratuszu i jak dodaje, te-
raz szukanie kogoś mającego 
prawo pierwokupu to jedynie 
wymagana prawem formułka. 

Działka jest przeznaczo-
na do sprzedaży w drodze 

przetargu, cenę ustalono na 
571 tysięcy złotych (terminu 
jeszcze nie wyznaczono). Jej 
cechą charakterystyczną jest 
widoczna z ulicy pokaźnych 
rozmiarów murowana piwni-
ca z 1890 roku – dawna lo-
downia w carskich koszarach.

– Gdy w 2003 roku przejmo-
waliśmy teren od wojska, w piw-
nicy było składowisko odzieży 
ochronnej, masek, łóżek i tym 
podobnych rzeczy. Przyszły wła-
ściciel może ją rozebrać, bo nie 
jest to obiekt zabytkowy, albo 

Stara piwnica za pół miliona

W ramach 
projektu ,,Bez-
pieczna jazda 
w Łódzkiem, 
senior za 
kierownicą’’ 
zaplanowano 
trzy terminy 
szkoleń: 27 
października, 
16 listopada i 
17 listopada.
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– Nie zauważyli upływają-
cego czasu i to dobrze, źle 
że nie dostrzegają postępu-
jących deficytów. Seniorzy 
muszą mieć świadomość 
swoich deficytów, a nawet 
zagrożenia, jakie swoim 
zachowaniem za kierowni-
cą potrafią stworzyć na 
drodze – mówi Maciej Wi-
sławski, pilot rajdowy, do-
radca w Wojewódzkim 
Ośrodku Ruchu Drogowego. 

Zainteresowani wzięciem 
udziału w kolejnych edycjach 
powinni zgłaszać się do ośrod-
ka ruchu drogowego w Skier-
niewicach. 

Doskonalenie techniki 
jazdy na torze, awaryjne ha-
mowanie i wychodzenie z 
poślizgu – tego mogli uczyć 
się seniorzy na pierwszych 
zajęciach w ramach projektu 
,,Bezpieczna jazda w Łódz-
kiem, senior za kierowni-
cą’’. To pilotażowy program 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Łódzkiego re-
alizowany przez Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego. 
Jest skierowany do mieszkań-

ców naszego regionu powyżej 
60 roku życia, posiadających 
prawo jazdy. 

– Prawo jazdy mam już 60 
lat, ale teraz przyszedł czas, 
że trzeba już odświeżyć swoje 
umiejętności. Zachęciła mnie 
do tego właśnie inicjatywa 
urzędu marszałkowskiego, a 
ponieważ seniorem czuję się 
bardziej niż kierowcą chciał-
bym udoskonalić umiejętno-
ści i zdecydowałem się na ten 
krok – mówi Piotr Markiewicz, 
uczestnik szkolenia.

W ramach szkolenia prak-
tycznego uczestnicy wpa-
dali w kontrolowany poślizg 
na płytach poślizgowych na 
prostej drodze i na łuku. Tre-
nowali również hamowanie 
na śliskiej nawierzchni, a 
wszystko po to, by wyćwiczyć 
reakcje obronne przydatne w 
sytuacjach awaryjnych.

– Mam 76 lat, a prawo 
jazdy posiadam już od 57 
lat. Przez cały czas jeździłem 
bezwypadkowo i bez manda-
tu, ale mimo wszystko zdecy-
dowałem, że pogłębię swoje 
umiejętności za kierownicą – 
dodaje Grzegorz Janicki. anw

Modernizacja stadionu 
miejskiego oraz komplek-
sowa wymiana infrastruk-
tury oświetlenia ulicznego 
na osiedlu Widok to dwa 
projekty– w sumie ponad 
32 mln złotych – które 
mają być sfinansowane z 
programu rządowego.

Modernizacja i przebudo-
wa stadionu miejskiego to 
zadanie, na które udało się 
pozyskać blisko 25,5 mln zło-
tych. Kwota do¨nansowania 
stanowi aż 90 proc. kosztów 
inwestycji. W ramach zadania 
planowana jest m.in. przebu-
dowa boiska głównego, boisk 
treningowych, trybun, budyn-
ków klubowych oraz komplek-
sowej sieci infrastrukturalnej. 

Druga do¨nansowana inwe-
stycja dotyczy komplekso-
wej wymiany infrastruktury 
oświetlenia ulicznego na osie-
dlu Widok w Skierniewicach. 
W grę wchodzi nie tylko sama 
realizacja, ale także opracowa-
nie dokumentacji projektowej. 

W planach jest wymiana 
infrastruktury oświetlenia 
ulicznego na energooszczędną 
i przyjazną środowisku tech-
nologię LED. Za tym krokiem 
pójdzie także demontaż prze-
starzałych opraw oraz usunię-
cie zniszczonych słupów oświe-
tleniowych. Efektem realizacji 
ma być nie tylko podniesienie 
poziomu bezpieczeństwa miesz-
kańców, ale także ograniczenie 
emisji CO2.

anw

Poukładane. Skierniewice zaraz 
po Łodzi mają szansę być największym 
beneficjentem Polskiego Ładu

wykorzystać na przykład na ja-
kiś lokal. Ograniczeniem może 
być jednak wielkość, piwnica ma 
48 metrów kwadratowych – wy-
jaśnia urzędnik. burz
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Młodziutka śpiewaczka 
Konstancja Gładkowska jest 
jedną z opisanych przez Mag-
dę Knedler miłości kompozy-
tora. Konstancja szczęścia z 
Fryderykiem Chopinem nie 

znalazła. Umarła ociemnia-
ła w drewnianym domku w 
Skierniewicach. 

– Chciałam przypomnieć ją 
czytelnikom, co z pewnością 
nie udałoby się w aż takim 

Podczas przebudowy otoczenia 
Centrum Kultury i Sztuki przy ulicy 
Reymonta budowlańcy natykają się 
na kolejne niespodzianki.

Działka, na której zlokalizowany był 
nieistniejący już browar Władysława 
Strakacza, nadal kryje niespodzian-
ki. Budowlańcy odkryli tam fragment 
starego kanały ściekowego, nieczynne 
ujęcie wody dla browaru, a ostatnio 
na tyłach CKiS dokopali się do piono-
wego murowanego szybu o głębokości 

ponad 6 metrów. Był przykryty beto-
nową płytą i ziemią, na której ułożono 
trylinkę.

Ekipa zakładu wodociągów Wod-
-Kan wypompowała wodę i zbadała 
szyb przy pomocy kamery.

– Szyb został zinwentaryzowany. 
Nie ma tam żadnych odnóg bocznych. 
Cegły są w dobrym stanie i nie będzie-
my go zasypywać, tylko przykryjemy 
płytą – informuje Eugeniusz Góraj, 
wiceprezydent miasta.

 burz

Hania Skierska
Córka  Gabrieli i Jarosława 
ur. 30.09.2021 r. o godz. 14.25
waga 3080 g., dł. 53 cm

Zoja Kwaśniewska
Córka Karoliny i Pawła 
ur. 5.10.2021 r. o godz. 16.05.
waga 3500 g., dł. 59 cm

Staś Kruś
Syn Marty i Damiana 
ur. 5.10.2021 r. o godz. 15.25
waga 3980 g., dł. 54 cm

Oliwier Osmolak
Syn Klaudii i Mateusza
ur. 6.10.2021 r. o godz. 0.28
waga 3580 g., dł. 56 cm

Igusia Korbeń
Córka Magdaleny i Przemysława
ur. 5.10.2021 r. o godz. 16.55
waga 4020 g., dł. 56 cm

Leon Romanowski
Syn Karoliny i Kamila
ur. 6.10.2021 r. o godz. 8.26
waga 3500 g., dł. 57 cm

Franciszek Gala
Syn Joanny i Mateusza
ur. 5.10.2021 r. o godz. 17.48
waga 3450 g., dł. 56 cm

Oskar Zieliński
Syn Alicji i Mateusza
ur. 5.10.2021 r. o godz. 8.29
waga 3800 g., dł. 53 cm

Zebrała jm

Policjant uratował życie niemowlakowi
 Ośmiomiesięczny Dawidek 
zadławił się zabawką, zroz-
paczona matka wybiegła z 
krzykiem na klatkę schodową. 
Zareagował sąsiad, policjant 
z komendy w Żyrardowie.

W niedzielę (17.10) drama-
tyczne sceny rozegrały się w 
jednym z bloków na osiedlu 
Widok. Matka opiekująca się 
dwojgiem dzieci usłyszała 
charczenie 8-miesięcznego 

synka. Chłopczyk nie mógł od-
dychać, zrobił się siny. Kobieta 
próbowała udrożnić jego drogi 
oddechowe, ale bez rezultatu.

Przerażona zadzwoniła na 
numer alarmowy i wybiegła 
na klatkę schodową wołając 
o pomoc. Zareagował sąsiad, 
sierżant sztabowy Arkadiusz 
Zachar z Komendy Powiatowej 
Policji w Żyrardowie.

– Policjant wykazał się zim-
ną krwią, wydobył zabawkę 

z przełyku dziecka i podjął 
skuteczną resuscytację ma-
leństwa, które już przestało 
oddychać. Po chwili dzięki jego 
staraniom funkcje życiowe 
dziecka zostały przywrócone, 
a na miejsce przybył zespół 
ratownictwa medycznego, 
który przejął dalsze czynno-
ści – relacjonuje Magdalena 
Studniarek ze skierniewickiej 
komendy policji. 

Chłopczyk, syn będącego 

w tym czasie na służbie po-
licjanta z komendy w Skier-
niewicach, trafił na OIOM 
jednego z łódzkich szpitali. 

Rodzice wyrazili swojemu 
sąsiadowi wdzięczność za 
błyskawiczną reakcję, dzięki 
której ich synek żyje. Profesjo-
nalną postawę funkcjonariusza 
podkreśliło też kierownictwo 
KWP w Łodzi oraz KMP w 
Skierniewicach. Na ręce sierż. 
sztab. Arkadiusza Zachara 

komendant miejski policji w 
Skierniewicach, insp. Woj-
ciech Dworak – w obecności 
mł. insp. Edyty Marczewskiej, 
komendanta powiatowego po-
licji w Żyrardowie i jej zastępcy, 
kom. Rafała Adamka – złożył 
podziękowania i wyraził uzna-
nie za wspaniałą postawę i 
uratowanie życia malutkiego 
Dawidka. Podziękował mu 
również Krzysztof Jażdżyk, 
prezydent Skierniewic. burz

Konstancja, 
jedna z czterech 
narzeczonych 
Chopina

Naszymi ekspertami są: Zosia Mąkol-
ska i Pola Charun, 6-latki z Przedszko-
la nr 1 w Skierniewicach

Pola: – Widziałam zagrożone zwierzęta 
w reklamie.
Zosia: – Najbardziej zagrożone są sło-
dziaki, można je zdobyć za naklejki, w 
specjalnym sklepie Biedronka.
Pola: – Słodziak to inaczej mówiąc 
przytulanka, którą można przytulać, jak 
ulubiony pluszak zginie. Ja będę miała 
rysia. Tym słodziakiem można się bawić. 
Zosia: – Zagrożony to też znaczy, że nie 
można zbliżać się do niego, bo on może 
drapać albo gryźć.

Pola: – Mogą być jeszcze zagrożone lwy 
i tygrysy, one są bardzo straszne.
Zosia: – Zagrożone słodziaki to znaczy, 
że jest ich mało.
Pola: – Tak, mogą wyginąć tak jak dino-
zaury wyginęły. To znaczy, że się spaliły. 
To było tak, że wielki kamień z kosmosu 
spadł na ziemię i zabił wszystkie di-
nozaury.
Zosia: – Ja o tym nic nie wiem.
Pola: – Naprawdę tak było, wyginęły tak 
dawno, że nawet ja ich nie widziałam.
Zosia: – Ja widziałam na zdjęciu w książ-
ce. Jeszcze znam zwierzęta zagrożone 
jak: sowa, wilki królik.
Pola: – Dobrze, że są słodziaki, bo dzięki 
nim dzieci dowiedzą się, że trzeba ich 
nie zastrzelać.
Zosia: – Jeszcze trzeba się zachowywać 
w lesie dobrze. I nie można rozpalać bli-
sko domu ogniska, żeby dom nie spłonął 
i z nim te nasze pluszaki.
Pola: – Wszystko od dzieci zależy, ale 
dorośli nie słuchają dzieci. Ja jak bym 
mogła, to bym wzięła swoją metalową 
tarczę i ochraniała zwierzęta, żeby ciągle 
żyły. 

Rozmawiała jm

W tym wieku wiesz wszystkoW tym wieku wiesz wszystko

Zagrożone                      
zwierzęta

Grabowska, czy Gładkowska?
Książka p.t. „Narzeczone Chopina” w październiku tra� ła 
na półki księgarń. Magda Knedler, autorka  opisuje w niej 
cztery kobiety, które... nie zmieniły Fryderyka Chopina.

„Chciał się z nią żenić. Myślał o tym całkiem poważnie, nawet 
jeśli każdy, kto go znał, dziwił się jego fantazji o małżeństwie 
z siedemnastoletnim dziewczęciem. Widział się z nią dwa razy 
(...). Może kochał coś więcej niż ją, może kochał wizję domu, 
w którym ją widział, rodziny, teściowej zastępującej mu matkę. 
Wizję żony, do jakiej ona pasowała.” – to fragment powieści, 
którą czyta się jednym tchem. 
Konstancja po mężu nosiła nazwisko Grabowska. Z mał-
żeństwa z Józefem zrodziło się pięcioro dzieci. Jak twierdzą 
znawcy tematu (P. Mysłakowski, A. Sikorski) ocena tempe-
ratury wzajemnych uczuć między Konstancją a Fryderykiem 
nie jest jednoznaczna. Z listów Chopina można wnioskować o 
jednostronności jego uczuć. W tradycji pozostało przekonanie, 
że Konstancja, pomimo uczuciowego zaangażowania, wobec 
przeczuwanej światowej kariery Chopina, czuła się dla tej 

kariery obciążeniem i nie widząc przyszłości dla tego związku, 
nie podtrzymywała go. 
Znana współczesnym częściej jako Konstancja Gładkowska, 
gospodyni drewnianego domku, w którym do niedawna funkcjo-
nowała Izba Historii Skierniewic, spoczęła w rodzinnym grobie 
Grabowskich na cmentarzu w niedalekim Babsku. Szwagierka 
Julia Kaplińska była powierniczką Konstancji. Julia, co ciekawe 
spoczęła na cmentarzu św. Rocha, przy kościele św. Stani-
sława. Odkrycie przypisuje się Annie Majdzie-Baranowskiej. 
Część powieści Magdy Knedler dotycząca pięknej śpiewaczki, 
powstała dzięki wydatnej pomocy i udostępnieniu źródeł histo-
rycznych przez małżeństwo Kingi i Jarosława Chęcielewskich. 
Warto podkreślić, że skierniewiccy regionaliści, twórcy Klubu 
Genealogów przygotowują własną publikację dot. Konstancji. 
W planach mają również przygotowanie  ̈lmu dokumentalne-
go. Pogłębiona kwerenda i wiele lat badań pasjonatów historii 
przyniosą z pewnością wiele nieznanych dotychczas faktów z 
życia Konstancji. Już dziś Jarosław Chęcielewski zapowiada, 
że w pracy pojawi się m.in. historia trojga rodzeństwa Konstan-
cji, rodziny Grabowskich mającej korzenie frankistowskie…
 anw
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Wrocławska pisarka Magda Knedler, autorka 
powieści obyczajowych i kryminalnych, się-
gnęła do XIX-wiecznych listów, sztambucha 
i zapisków Fryderyka Chopina, by na tle epoki 
w wydanej ostatnio książce „Narzeczone 
Chopina” odmalować burzliwe namiętności i 
uczucia kobiet obecnych w życiu miłosnym 
kompozytora. Wśród nich Konstancji Gład-
kowskiej. 

Sławomir Burzyński

stopniu bez pomocy Kingi i 
Jarosława Chęcielewskich ze 
Skierniewickiego Klubu Ge-
nealogów. Mam nadzieję, że 
zapowiadana przez nich pu-
blikacja o Konstancji Gład-
kowskiej  i jej rodzinie przy-
czyni się do pogłębienia wie-
dzy o tej ciekawej, silnej, od-
ważnej i wyjątkowej kobiecie, 
która na jakiś czas utonęła w 
mrokach historii – dodaje.

Przez ostatnie dziesięć lat 

swojego życia Gładkowska 
mieszkała w Skierniewicach, 
w parterowym drewniaku 
opodal kościoła św. Jakuba, 
gdzie zmarła w 1889 roku.

Spotkanie z Magdą Kne-
dler – autorką m.in. książek 
„Narzeczone Chopina”, „Po-
łożna z Auschwitz”, „Historia 
Adeli”, „Nie całkiem białe Boże 
Narodzenie” – odbędzie się 6 
grudnia o godzinie 19 w kinie 
Polonez.   

Zaproszenie 
do Klubu Genealogów
Dyżury i spotkania warsztatowe 
członków Skierniewickiego Klu-
bu Geneologów odbywają się w 
środy w godz. 18.-20.00 w Mu-
zeum Historycznym Skierniewic. 
Spotkania mają charakter otwarty 
i są nieocenioną pomocą dla tych, 
którzy chcą poznać warsztat pra-
cy genealoga, odkryć korzenie 
własnej rodziny.
Najbliższe warsztaty odbędą się: 
1 i 22 grudnia. 11 grudnia nato-
miast zapraszamy na konferen-
cję naukową z okazji jubileuszu 
piątej rocznicy powstania Skier-
niewickiego Klubu Geneologów. 
Wówczas to nadane zostaną 
legitymacje członkom klubu.
 anw

Murowany szyb 
przy centrum kultury

Przy CKiS budowany jest parking. Do przebu-
dowy jest jeszcze teren pomiędzy budynkiem 
centrum kultury i kinem Polonez, gdzie po-
wstanie amfi teatr oraz nowy przebieg pasażu 
Nurzyńskiego – jednak wszystko wskazuje, że 
termin zakończenia tej części będzie opóźniony.
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UWAGA, INTERWENCJA

Sprawdził się scenariusz 
powrotu zdalnej nauki. W 
dwóch największych skier-
niewickich szkołach – Ekono-
miku oraz w SP nr 2, klasy, w 
których ujawniono przypadki 
zakażenia koronawirusem, 
uczniowie przechodzą na 
zdalne nauczanie.

– Te przypadki niepokoją, 
ale nie wprowadzają niepo-
trzebnego zamieszania – mówi 
Iwona Górniak, naczelnik wy-
działu edukacji skierniewic-
kiego ratusza. – Szkoły spo-
dziewają się, że mogą przejść 
na zdalną pracę i są do tego 
przygotowane – zapewnia na-
czelnik.

W Ekonomiku, w zdalnej 
szkole uczy się już 6 klas, w 
sumie to około 180 uczniów.

– W zeszłym tygodniu na 
zdalne poszły 3 klasy – jedna 
z LO i dwie klasy technikum, 
a wczoraj dołączyły do nich 
kolejne trzy klasy technikum 
– informuje Dorota Klucznik, 
dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w 
Skierniewicach. – Za każdym 
razem powodem były ujawnio-
ne przypadki zachorowania 
przez ucznia. Niestety nie wiem 
czy były to osoby zaszczepione 
czy nie – dodaje dyrektor.

Uczniowie Ekonomika w 
domach pozostaną do 5 listo-
pada.

W zdalnej szkole niestety 
nie odbywają się zajęcia wspo-
magające, mające na celu 
nadrobienie zaległości z mi-
nionego roku, powstałe wła-
śnie wskutek zdalnej szkoły.

Duża liczba zachorowań na 
Covid-19 występuje w Szkole 
Podstawowej nr 2. 

Jak informują w szkole, 
w placówce tej na odległość 
uczą się już trzy klasy – dwie 
V oraz klasa VIII, w sumie 72 
osoby. 

– Uczniowie tych klas mie-
li kontakt z zakażonym na-
uczycielem – informuje Artur 
Błażejewski, dyrektor Dwójki. 
– W zdalnej szkole pozostaną 

do 29 października – dodaje.
W Liceum Ogólnokształ-

cącym im. B. Prusa, gdzie 
dotychczas trzy klasy przeby-
wały na kilkudniowej kwaran-
tannie, uczniowie już wrócili 
do stacjonarnej szkoły. Dalej 
jednak są przypadki, gdzie 
pojedynczy uczniowie pracu-
ją na odległość wskutek kon-
taktu z osobą zakażoną. Jak 
dowiadujemy się w szkole, w 
takich klasach prowadzone 

jest nauczanie hybrydowe. 
– Wygląda to tak, że 25 

uczniów uczestniczy w lek-
cjach stacjonarnie, w szkole, 
a kolejne 5 przebywających 
na kwarantannie, w domach, 
łączy się zdalnie – informuje 
Anna Olczak, nauczycielka 
historii i WOS-u w liceum. 
– To, jak lekcja przebiega za-
leży od sprawności internetu. 
W szkole nie ma niestety świa-
tłowodu i kiedy połączenie się 

rwie, pojawiają się problemy. 
Nie odbywają się też spraw-
dziany, kartkówki. Zaległo-
ści będziemy nadrabiać po 
powrocie uczniów do stacjo-
narnej pracy. Oby przerwy te 
nie trwały zbyt długo – mówi 
nauczycielka. 

Zapewnia, że nauczyciele 
nieustannie namawiają peł-
noletnich uczniów do szcze-
pień pro¡laktycznych przeciw 
Covid-19.   

Ponad 20 lat temu Bank 
Spółdzielczy wybudował 
dojście do swojej siedziby, 
które obecnie jest w złym 
stanie. Urzędnicy w ratuszu 
uważają, że powstało nie-
zgodnie ze sztuką budow-
laną.

Chodnik prowadzący do BS 
przy ulicy Reymonta wybudo-
wano w latach 90., jednocze-
śnie z parkingiem przy ban-
ku. Obie inwestycje powstały 
na działkach należących do 
miasta, ale przeprowadził i 
s¡nansował je bank. Obecnie 
jest problem, bo chodnik jest 
niebezpieczny dla przechod-
niów, którymi są głównie 
klienci BS.

– Chodniczek obudowano 
niskim murkiem z cegły klin-
kierowej i w kilku miejscach 
został podmyty przez wodę. 
Murek w niektórych miej-
scach wisi teraz po prostu w 
powietrzu – alarmuje nasz 
czytelnik (dane do wiad. re-
dakcji).

W banku nikt wcześniej 
nie zwrócił uwagi na problem. 
Początkowo słyszymy, pobu-

dowano je dawno, ale działka 
nie należy do banku i sprawą 
powinno zająć się miasto. Z 
kolei w ratuszu przekonywa-
li, że skoro chodnik zbudował 
bank, to „miasto nie jest wy-
rywne, żeby go teraz napra-
wiać”...

Po zwróceniu uwagi na 
problem przedstawiciele obu 
instytucji przeprowadzili wi-
zję lokalną i zmienili zdanie, 
poczuwając się do reakcji.

– Pomyślimy, co z tym zro-
bić, może też wystąpimy do 
miasta, żeby nikomu nie sta-
ła się krzywda – mówi Helena 
Nitkowska, prezes BS.

– Murek został zbudowany 
bardzo niechlujnie. Nie ulega 
jednak wątpliwości, że musi-
my to naprawić, ale będę się 
starał, żeby i bank poczuł się 
do naprawy tego, co kiedyś 
wykonał niezgodnie ze sztu-
ką budowlaną – zapowiada 
Zbigniew Zagawa, naczelnik 
wydziału dróg w UM.

Fragment chodnika, który 
osunął się spod murku, został 
już naprawiony. Murek nadal 
wisi.

burz

– Mój przyjaciel stracił przytomność 
na trawniku i gdyby w pobliskim 
urzędzie był wtedy dostępny defibry-
lator, uratowano by mu życie – wspo-
mina Tadeusz Grotkowski, wicesta-
rosta skierniewicki, inicjator zakupu 
defibrylatora AED iPAD, który kilka 
dni temu został umieszczony w holu 
starostwa.

 – Kupiliśmy go za 4,5 tysiąca zło-
tych ze środków starostwa na ochro-
nę zdrowia. De¡brylator daje nam 
poczucie bezpieczeństwa, użyć może 
go każdy bez żadnego przygotowania 
– wyjaśnia.

Sprzęt objęty jest pięcioletnią gwaran-
cją, ale gdyby zaszła potrzeba jego użycia 
– wymianie ulegają elektrody. Starosta 
podkreśla, że nawet gdyby de¡brylator 
nie był wykorzystany ani razu, taki sprzęt 
powinien znaleźć się w każdej publicznej 
placówce.

W 2016 roku w ramach budżetu oby-
watelskiego miasto kupiło 6 de¡brylato-
rów AED, które umieszczono w budynku 
ratusza, na dworcu kolejowym, w hali 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, pływalni 
Nawa, przy kąpielisku nad zalewem Za-

dębie oraz w strażnicy OSP na placu św. 
Floriana. Do tej pory są jedynie konser-
wowane i sprawdzane, bo nie było potrze-
by ich użycia.

– De¡brylator na kąpielisku jest je-
dynie w sezonie, obecnie po zdemonto-
waniu został przeniesiony do budynku 
pływalni. Są więc tam teraz dwa de¡bry-
latory, jeden w siłowni, drugi na górze 
przy basenie – mówi Tomasz Przybysz, 
prezes pływalni Nawa.

Kolejny umieszczono w strażnicy OSP, 
ale nie po to, by służył strażakom.

– Blisko jest miejskie targowisko, a więc 
duże skupisko ludzi – wyjaśnia Mateusz 
Wójcik, naczelnik OSP w Skierniewicach. – 
Nasz de¡brylator dostaliśmy w 2019 roku 
i też był kupiony w ramach budżetu oby-
watelskiego. Jest umieszczony w samocho-
dzie ratowniczo-gaśniczym. Na szczęście z 
żadnego z nich nie trzeba było jeszcze ko-
rzystać. Mamy też de¡brylator treningowy 
do szkolenia na fantomach – dodaje.

Jedno z kupionych 5 lat temu urzą-
dzeń wisi również w hali numer jeden 
OSiR przy ulicy Pomologicznej. W ośrod-
ku słyszymy, że dla bezpieczeństwa przy-
dałyby się kolejne, do hali numer dwa i 
trzy. Spółka nie jest jednak dochodowa i 
sama de¡brylatorów nie kupi. burz

De�brylator automatyczny AED iPAD może ob-
służyć osoba nieprzeszkolona, bo urządzenie 
wydaje polecenia głosowe, krok po kroku kierując 
akcją ratunkową i dostosowując tempo do prowa-
dzonych działań. Ma przełącznik wyboru osoby 
dorosłej lub dziecka, aby uzyskać instrukcje 
dotyczące resuscytacji krążeniowo-oddechowej 
(RKO), wystarczy wcisnąć przycisk informacji 
„i”. Jest stosowany przy pierwszej pomocy, re-
suscytacji krążeniowo-oddechowej, reanimacji, 
de�brylacji dzieci i dorosłych.

Miasto zmodernizuje 22 
przejścia dla pieszych, na co 
dostało dofinansowanie w 
łącznej wysokości ponad 1,1 
miliona złotych.

W ostatnich dniach miasto 
podpisało umowę na do¡nan-
sowanie przebudowy ośmiu 
przejść dla pieszych na uli-

cach: Armii Krajowej (przy 
skrzyżowaniu z ul. Orkana 
oraz przy kpt. Hali), Szarych 
Szeregów (przy skrzyżowaniu 
z ul. Nowobielańską), Nowo-
bielańskiej (przy skrzyżowa-
niu z ul. Szarych Szeregów), 
Północnej (przy skrzyżowa-
niu z ul. Nowobielańską), 
Rawskiej (w rejonie Szkoły 

Podstawowej nr 2 oraz przy 
skrzyżowaniu z ul. Koszaro-
wą), Zadębie (przy skrzyżo-
waniu z ul. Kaktusową).

Ponad 140 tysięcy złotych, 
czyli 70 proc. do¡nansowa-
nia,  pochodzi z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg, 
resztę wyłoży miasto. Inwe-
stycja obejmie montaż pro-

W Rodzinnym Ogrodzie 
Działkowym Konwalia na 
najbliższą niedzielę (31.10) 
zwołano nadzwyczajne 
walne zebranie, mające wy-
brać nowy zarząd. Stary po-
dał się do dymisji i Konwalii 
grozi zarząd komisaryczny.

Delegaci, wybrani przez 
działkowców w ROD Konwa-

lia, wysłali do ustępującego 
zarządu ogrodu wniosek o 
zwołanie nadzwyczajnego 
walnego zebrania delegatów. 
Wniosek podpisały 23 osoby 
spośród 48 delegatów.

– Od tego roku mamy wybra-
nych przedstawicieli czterech 
sektorów, którzy reprezentują 
działkowców. Zarząd jest zobo-
wiązany zwołać na ich wniosek 

zebranie i wszyscy delegaci zo-
stali już powiadomieni. Celem 
walnego będzie wybór nowego 
zarządu, żeby w Konwalii nie 
było zarządu komisarycznego 
– mówi Józef Manista, prezes 
ROD Konwalia.– Troszkę roz-
hulała się ta wojna z Łodzią. 
Okręg chce zarządu komisa-
rycznego, żeby mieć tu swo-
ich ludzi. Nasi delegaci mają 

Kolejne przejścia dla pieszych do przebudowy

W Konwalii nie chcą komisarza

Defibrylatory na wyciągnięcie ręki

Fot. Sławomir Burzyński 

Murek przy banku wisi 
w powietrzu
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geometrii pasa jezdni czy 
doświetlenie przejść wraz ze 
strefą oczekiwania. Przebu-
dowa rozpocznie się wiosną 
przyszłego roku.

To kolejne przejścia dla pie-
szych w Skierniewicach, na 
które miasto otrzymało do¡-
nansowanie – w lipcu z RFRD 
pozyskano blisko 750 tysięcy 
na modernizację 14 przejść. 

burz

jednak prawo wyboru nowych 
władz – wyjaśnia Manista.

Ustępujący prezes nie de-
klaruje chęci zgłoszenia swo-
jej kandydatury, ale też się od 
tego nie odżegnuje. Uważa, że 
spośród 48 delegatów znajdzie 
się wystarczająca liczba chęt-
nych. Jeśli jednak w niedzielę 
nie uda się powołać nowego 
zarządu, do ROD Konwalia 
wejdzie zarząd komisarycz-
ny wyznaczony przez Okręg 
Łódzki PZD. burz

COVID-19 w szkołach. Kilkuset uczniów na zdalnym nauczaniu
W skierniewickim 
Ekonomiku w 
zdalnych zaję-
ciach poza mura-
mi szkoły uczest-
niczy już około 
180 uczniów. 
Dodatkowo, na 
kwarantannie 
przebywa dwóch 
nauczycieli, którzy 
także mieli kon-
takt z osobą chorą 
na Covid-19.

Uczniowie sześciu klas w Zespole Szkół nr 3 oraz trzech star-
szych klas w Szkole Podstawowej nr 2 w Skierniewicach pracują 
zdalnie. W tych placówkach, zajęcia wyrównawcze, uzupełnia-
jące zaległości ze szkoły na odległość z ubiegłego roku, musiały 
zostać przerwane. 

Joanna Młynarczyk
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W pełni zaszczepieni na COVID-19
Gminy: Rawa Maz.– 40,1%, Sadkowice – 42%; Cielądz – 39,4%; Regnów – 41,9%; 
Biała Rawska – 43,5%; Głuchów – 44,3%; N. Kawęczyn – 47,5%; Kowiesy – 43,5%..

Na czym polega 
tlenoterapia 
hiperbaryczna?

Jest to metoda terapeutycz-
na, polegająca na dostarczeniu 
do organizmu  i jego poszcze-
gólnych komórek czystego tle-
nu w bezpieczny i łatwy sposób 
- poprzez zabieg w komorze 
hiperbarycznej. Dzięki zastoso-
waniu podwyższonego ciśnie-
nia, przyswajanie tlenu przez 
organizm jest wielokrotnie 
większe, ponieważ tlen w tych 
warunkach pozbawiony jest 
�zjologicznych barier przeni-
kania przez tkanki, dlatego też 
w bardzo łatwy i szybki sposób 
dociera do wszystkich komó-
rek. Zabieg m.in. wspiera pro-
dukcje komórek macierzystych 
przez co dochodzi do autorege-
neracji całego organizmu. Te-
rapia tlenem ma więc szerokie 
zastosowanie w wielu dziedzi-
nach medycyny , wzmacnia od-
porność, poprawia dotlenienie 
i uzupełnia leczenie.

Kto może skorzystać 
z terapii w komorze?

Tlenoterapię zaleca się 
w każdym wieku, od najmłod-
szych lat po wiek senioral-
ny. Coraz częściej na zabiegi 
w komorze kierują lekarze. 
Z zabiegu w komorze wyklu-
czone są osoby przeziębione, 
z zapaleniem ucha lub ner-
wu wzrokowego. Terapii nie 
poddaje się pacjentów pod-
czas leczenia chemioterapią 
i lekami z grupy cytostatyków 
jak również z wszczepionym 
rozrusznikiem serca starego 
typu. Przed rozpoczęciem 
zabiegów personel Gabinetu 
przeprowadza szczegółowy 
wywiad kwalifikujący do od-
bycia terapii.

Rehabilitacja 
po COVID-19

Osoby, które przeszły ko-
ronawirusa często mają po-
wikłania po-covidowe. Co 
dziesiąty ozdrowieniec zmaga 

się z problemami takimi jak: 
trudności z oddychaniem, 
chroniczne zmęczenie, bóle 
stawów, bóle w klatce piersio-
wej, tzw. mgła mózgowa, czyli 
problemy z koncentracją, za-
pamiętywaniem i dezorien-
tacja, problemy ze snem, cał-
kowita bądź częściowa utrata 
węchu i/lub smaku.

Skuteczność leczenia przy 
użyciu komory hiperbarycz-
nej potwierdziły badania 
w samym centrum epidemii 
w chińskiej prowincji Wuhan 
a także w USA i Hiszpanii. 
Badania udowadniają, że już 
5-10 sesji w komorze hiperba-
rycznej może odwrócić ciężką 
hipoksemię u pacjentów z po-
wikłaniami po COVID, a także 
zapobiec dalszym konsekwen-
cjom dla zdrowia. Efektem za-
biegów jest w  pierwszej kolej-
ności ustąpienie  zadyszki przy 
wejściu na schody czy też przy 
wykonywaniu codziennych 
czynności.

Tlenoterapia
- dla kogo?

Tlenoterapia w komorze 
hiperbarycznej poprawia wy-
dolność organizmu i kondycję 
psycho�zyczną. Pobudza krą-
żenie krwi i metabolizm, stany 
zapalne i obrzęki. Powoduje 
aż 8-krotny wzrost produkcji 
komórek macierzystych. Ma 
także działanie bakterio i wiru-

sobójcze. Odbudowuje system 
odpornościowy, tworzy nowe 
tkanki  i naczynia krwionośne.

Doskonale sprawdza się 
w leczeniu oparzeń, bo tera-
pia tlenowa przyspiesza pro-
ces gojenia się ran, owrzo-
dzeń i uszkodzeń skóry np.: 
u cukrzyków. Tlenoterapia daje 
szybkie efekty w wspomaganiu 
leczenia wielu chorób skóry 
tj: AZS, łuszczyca, trądzik ró-

żowaty. Regularne zabiegi są 
świetnym sposobem na sku-
teczne wyleczenie boreliozy. 
Tlenoterapia wygasza objawy 
menopauzy tj. uderzenia go-
rąca, uśmierza ból różnego 
pochodzenia i pomaga poko-
nywać silne migreny. Leczenie 
tlenem sprawdzą się też wspa-
niale u pacjentów z depresją, 
wypaleniem zawodowym oraz 
narażonych na silny stres.

Tlenoterapia hiperbaryczna- czyli leczenie tlenem
Od 2021 roku w Skierniewicach przy ul. Ogrodowej 28 funkcjonu-
je Gabinet Hiperbaryczny Tlenoterapia Skierniewice. Kuracje pro-
wadzone przy użyciu odpowiednio stężonego tlenu stanowią jedne 
z najskuteczniejszych form wspomagających leczenie wielu scho-
rzeń i chorób. Zabiegi w komorze hiperbarycznej są uznaną przez 
lekarzy metodą wspomagania leczenia i regeneracji organizmu, są 
też doskonałym sposobem na profilaktykę zdrowotną.

Gabinet Hiperbaryczny Tlenoterapia Skierniewice  Skierniewice  Ogrodowa 28  511 603 335 www.TlenoterapiaSkierniewice.pl

Zapewniamy: całodzienne wyżywienie uwzględniające dietę 
oraz całodobową opiekę wykwali�kowanego personelu pielęgniarek i opiekunek.
Na zlecenie lekarza zapewniamy podawanie leków oraz wszelkich iniekcji 
podskórnych, domięśniowych, dożylnych oraz płynoterapia we wlewach 
kroplowych; leczenie ran owrzodzenia, ran odleżynowych, naczyniowych specjali-
stycznymi opatrunkami; cewnikowanie i wymiana cewnika moczowego u  kobiet.

STACJONARNA DŁUGOTERMINOWA 
OPIEKA PIELĘGNIARSKO-OPIEKUŃCZA 
nad chorym już od grudnia w Skierniewicach

oraz całodobową opiekę wykwali�kowanego personelu pielęgniarek i opiekunek.
Na zlecenie lekarza zapewniamy podawanie leków oraz wszelkich iniekcji 
podskórnych, domięśniowych, dożylnych oraz płynoterapia we wlewach 
kroplowych; leczenie ran owrzodzenia, ran odleżynowych, naczyniowych specjali-
stycznymi opatrunkami; cewnikowanie i wymiana cewnika moczowego u  kobiet.

Nasza oferta polega na opiece na czas np. urlopu, 
choroby czy chęci odpoczynku opiekuna - rodziny. 

Pacjent nadal będzie pod opieką swojej rodzinnej przychodni.
Nie ma żadnej rejonizacji dla pacjenta i zapisy przyjmujemy 
bez skierowania,  więcej szczegółowych informacji 
można uzyskać pod  nr tel.: 507-551-016

REKLAMA

Od początku września w 
Skierniewicach ruszyła ak-
cja szczepień trzecią dawką 
przeciw Covid-19. W pierw-
szym tygodniu zaszczepiło 
się 5 osób, a do tej pory 
liczba ta wzrosła do 400. 

– Musi minąć pół roku od 
przyjęcia drugiej dawki, do-
piero wówczas można zapisać 
się na szczepienie trzecią daw-
ką – informuje Maria Stebel, 
lekarz z Przychodni Medycyny 
Rodzinnej „Widok”. – Należy 
się zaszczepić, bo to najlepsza 
ochrona przed zakażeniem się 
Covid-19 – rekomenduje.

Lekarz dodaje, że przecho-
rowanie nie zapewnia trwa-
łej ochrony. Szczepionki są 
znacznie lepszym orężem.

– Miałam przypadek 18-let-

niej dziewczyny, która nie była 
zaszczepiona, zachorowała na 
Covid-19 i po upływie pewne-
go czasu jeszcze raz dopadł ją 
koronawirus. Miała to szczę-
ście, że chorobę przeszła ła-
godnie – mówi lekarz.

– Do szczepienia trzecią 
dawką wykorzystujemy Pfi-
zera – mówi Judyta Kubiak, 
koordynator w punkcie szcze-
pień w Wojewódzkim Szpitalu 
Zespolonym w Skierniewicach. 

Chętni mogą przyjść do 
punktu z ulicy, jesteśmy 
czynni trzy dni w tygo-
dniu – wtorek, czwartek 
i piątek od godz. 14 do 
godz. 18. Można też za-
pisać się na szczepienie 
telefonicznie pod nu-
merem 885 775 800.

Już 400 osób 
zaszczepionych 
trzecią dawką

Zaszczepionych dwoma dawkami szczepionki na covid-19 w punkcie stacjonarnym 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach, znajdującym się przy ulicy Wita 
Stwosza jest już około 30 tysięcy osób. Kolejne niemal 1400 osób poddało się szczepieniu 
w specjalnym mobilnym szczepionkobusie.

– Jeździliśmy szczepionkobusem po różnych miejscowościach całego województwa łódz-
kiego – informuje Judyta Kubiak, koordynator w punkcie szczepień w Wojewódzkim Szpi-
talu Zespolonym w Skierniewicach. – Od 8 sierpnia do tej pory w akcji szczepionkobusa 
wzięły udział 1394 osoby.

Uwaga! Dane uzyskane przez punkt szczepień przy WSZ na wtorek, 26.10.

– Na chwilę obecną szcze-
pimy trzecią dawką około 50 
osób dziennie, ale jesteśmy w 
stanie szczepić jeszcze wię-
cej – mówi Judyta Kubiak. 
– Chętnych na trzecią dawkę 
jest sporo, głównie są to osoby 
medyczne. Brakuje natomiast 
osób na szczepienie pierwszą 
dawką – dodaje.

Jak słyszymy, zgłaszają 
się głównie osoby powyżej 50 
roku życia, seniorzy lub oso-
by medyczne – lekarze, pielę-
gniarki ze skierowaniem na 
szczepienie. 

– Są to osoby, którym 
minęło pół roku od przyję-
cia drugiej dawki, teraz do-
szczepiają się trzecią dawką 
– informuje Judyta Kubiak. – 
Wszystkie osoby przed szcze-
pieniem wypełniają ankietę, 
gdzie odpowiadają na pytania 
dotyczące m. in. krzepliwości 
krwi, przyjmowania leków, 
czy dotyczące obniżonej od-
porności. Z tą ankietą prze-
chodzą jeszcze konsultację 
lekarską, gdzie lekarz odpo-
wiada na wszystkie dodatko-
we pytania – zapewnia Judy-
ta Kubiak.

jm
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Czy wiesz, że dzięki testom można 
ocenić prawdopodobieństwo rozwinię-
cia się  nowotworów, a także uzyskać 
odpowiedź na wiele pytań dotyczących 
wyboru najlepszej ścieżki leczenia? 

Wykonanie profilaktycznych testów genetycznych pod 
kątem chorób nowotworowych odpowie nam na pytanie 
czy należymy do grupy objętej ryzykiem zachorowania 
na raka. Jeśli w rodzinie były przypadki zachorowania na 
nowotwór możemy zweryfikować  przypuszczenie czy 
wdrożyć działania zapobiegawcze gdy choroba jest w peł-
ni wyleczalna lub rozpocząć wczesne leczenie. W ten 
sposób zwiększamy szansę na wygranie z chorobą. 

Testy genetyczne mają duże znaczenie w nowocze-
snej opiece medycznej. W Polsce w dalszym ciągu nie-
stety zwiększa się zachorowalność na raka piersi u ko-
biet. Nie ma dwóch takich samych nowotworów. Każdy 
nowotwór jest inny, tak jak każda Pacjentka. Profil mo-
lekularny guza piersi u jednej Pacjentki, może być zu-
pełnie inny aniżeli u drugiej chorej. Zastosowanie tej 
samej terapii u różnych osób, może przynieść skrajnie 
różne odpowiedzi. Dzięki nowoczesnym badaniom 
genetycznym możliwe stało się szczegółowe określenie 
podtypu i profilu molekularnego danego raka piersi, 
zbadanie dynamiki oraz stopnia złośliwości zmian no-
wotworowych, a nawet określenie ryzyka wystąpienia 
przerzutów. 

Pacjentki we wczesnym stadium nowotworu pier-
si mają możliwość wykonania spersonalizowane-
go testu genetycznego - MammaPrint i BluePrint.  
Uzyskane informacje w połączeniu z innymi rutynowy-
mi badaniami mogą pomóc w podjęciu trafnej decyzji 
dotyczącej leczenia. 

Testy genetyczne MammaPrint i BluePrint w kie-
runku nowotworu piersi:

• badają profil genetyczny guza w oparciu o ocenę 150 
genów (MammaPrint 70 genów, BluePrint 80 genów);

• pomagają poznać indywidualny typ raka piersi 
(wskazują podtyp molekularny guza określając co na-
pędza wzrost guza);

• definiują stopień agresywności nowotworu;
• umożliwiają zaplanowanie spersonalizowanej tera-

pii onkologicznej;
• określają ryzyko wystąpienia przerzutów w przecią-

gu najbliższych 10 lat;
• mogą być wykonywane pacjentkom po operacji 

raka piersi z dodatnimi receptorami estrogenowymi 
i progesteronowymi HER2+ oraz ujemnym recepto-
rem HER2- ;

• posiadają certyfikat zgodności CE IVD, FDA.

Więcej informacji na temat testów genetycznych:
22 710 33 01, 695 396 014, ecz-otwock.pl
testy.genetyczne@ecz-otwock.pl

Testy genetyczne to dostępna, powszechna 
forma profilaktyki zdrowotnej

Aleksandra 
Sobka-Zubik 
- koordynator 

ds. testów 
genetycznych
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Choć zabrzmi to prze-
wrotnie – tu śniadanie sma-
kuje dobrze. Onkolodzy nie 
potra� ą ukryć rozbawienia, 
gdy wspominają reakcje pa-
cjentów zgłaszających się 
na pierwszą chemioterapię i 
otrzymujących informację – 
proszę wreszcie coś zjeść, bo 
brzuch wyraźnie domaga się 
wsparcia.

– Pamiętam pana, który nie 
mógł się nadziwić, gdy spyta-
łam, czy jadł już śniadanie. 
Pytał wiele razy, czy nie musi 
być na czczo, aż usłyszał – 
ma pan wystarczająco dużo 
problemów, proszę sobie nie 
odmawiać przyjemności. 
Śmialiśmy się razem – mówi  
dr n. med. Anna Waśko-Gra-
bowska, specjalista onkologii 
klinicznej. 

Statystyki zapadalności na 
choroby onkologiczne przera-
żają – liczby rosną z roku na 
rok. Czy można oswoić choro-
bę? Wielu trudność sprawia 
nawet rozmowa o niej. Przez 

gabinet dr Waśko-Grabow-
skiej  rocznie przewijają się 
setki pacjentów. – Wielu pa-
miętam. Ta choroba zawsze 
zaskakuje – mimo, że wiemy 
o niej coraz więcej i nie ma 
osoby, która w swoim otocze-
niu nie miałaby osoby z pro-
blemem onkologicznym, to 
na tę diagnozę nikt, nigdy nie 
będzie przygotowany. Żadna 
choroba nie przychodzi w porę 
– podkreśla lekarz. – Moim za-
daniem jest zrobić wszystko, 
by leczenie nie było gorsze od 
samej choroby. 

Wielu pacjentów podkre-
śla, że mimo diagnozy i wdro-
żonego leczenia chce dalej 
normalnie funkcjonować  w 
społeczeństwie. Nie chcą re-
zygnować z pracy. Czy jest to 
możliwe w leczeniu onkolo-
gicznym?

– Nie zawsze, ale w więk-
szości przypadków udaje się 
to. Dziś nawet jak układamy 
schematy chemioterapii, sta-
ramy się, by nie trwały 5-10 

dni, ale by pacjent mógł, o ile 
to możliwe, nocować  w domu.

Personalizacja leczenia 
onkologicznego stanowi jed-
no z największych osiągnięć 
współczesnej onkologii. Testy 
genetyczne, niestety – choć 
dostępne – to nie wszystkie  są 
refundowane przez NFZ. 

Jasnym jest, że choroba 
wywraca życie do góry no-
gami. Z pacjentami chorują 
osoby mu  bliskie, rodzina. 
Angażują się w proces lecze-
nia, logistykę – wyjazdy do le-
karza, badania, posiłki…

– Jeśli ktoś ma taką kon-
strukcję psychiczną, że musi 
pracować, powinien to robić. 
Jest mnóstwo osób z nowo-
tworami, którym choroba 
nie przerywa  kariery. Znam 
również sytuacje, gdy osoby, 
mimo dobrej kondycji, nie  
potra� ą wrócić do pracy za-
wodowej. Sama wizja stresu i 
presji  jest zbyt duża. Niestety, 
bywa i tak, że pacjenci rezy-
gnują z leczenia, nie wyrażają 

„Szef poszedł na szkolenie, 
jak rozmawiać o raku”
Wielu pacjentów podkreśla, że mimo diagnozy i wdrożonego le-
czenia chce dalej normalnie funkcjonować  w społeczeństwie. 
Nie chcą rezygnować z pracy. Czy jest to możliwe w leczeniu on-
kologicznym?

Anna Wójcik-Brzezińska

zgody na zabieg operacyjny, 
bo nie są w stanie zrezygno-
wać z pracy. To są bardzo in-
dywidualne wybory i sytuacje 
– mówi  zastępca ordynatora  
Oddziału Onkologii Klinicznej 
i Chemioterapii Europejskiego 
Centrum Zdrowia w Otwocku. 

Gdy pacjent z jakiegoś po-
wodu odmawia zaproponowa-
nego przez lekarza leczenia, 
onkolog szuka innego rozwią-
zania, choć – co podkreślają 
lekarze – wiedzą, że każde 
inne postępowanie nie będzie 
optymalne. 

Wciąż zdarza się również, 
że chorzy onkologicznie ukry-
wają chorobę przed otocze-
niem.

– Niestety mnóstwo pacjen-

tek i pacjentów odmawia wy-
pisania im zwolnienia, bo nie 
chcą, by koledzy w pracy, czy 
pracodawca dowiedzieli się, że 
chorują na raka. W ich ocenie 
choroba stygmatyzuje, oba-
wiają się o swoje miejsce pra-
cy, są przekonani, że komuni-
kat – mam raka dla przełożo-
nego będzie zapowiedzią jego 
problemów. Mam natomiast  
pacjentkę, której  szef prze-
szedł specjalny trening, by 
wiedzieć, jak rozmawiać o jej 
chorobie – opowiada onkolog.

Nie wszyscy w szkoleniach 
udział biorą, wszyscy zada-
ją natomiast pytanie – jak 
rozmawiać z przyjacielem, 
koleżanką leczącą się onko-
logicznie. Odpowiedź, którą 

uzyskaliśmy od pacjentów  
jest zaskakująco prosta – naj-
prościej, zapytaj o to zaintere-
sowanego.

Specjaliści powtarzają – 
rak to nie wyrok śmierci, choć 
najczęściej wiąże się  z począt-
kiem trudnego leczenia. War-
to jednak  pamiętać, że na 
wizytę onkologa nie potrzeba 
skierowania. Każdy pacjent, 
który podejrzewa u siebie no-
wotwór, może przyjść i popro-
sić o poradę onkologiczną.

 Skierowanie może być na-
tomiast wymagane w przy-
padku rejestracji do Porad-
ni Chirurgii Onkologicznej, 
Poradni Opieki Paliatywnej i 
Leczenia Bólu oraz Poradni 
Genetyki Onkologicznej.     
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Modernizacja stadionu i wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego. 

Ogromne dofinansowania dla Skierniewic!

W tym roku po raz kolejny 
1 listopada użytkownicy 
komunikacji miejskiej w 
Skierniewicach będą podró-
żowali za darmo. To ukłon 
w stronę pasażerów, którzy 
tego dnia chcą dotrzeć do 
lokalnych nekropolii. 

Ponadto 1 listopada Miejski 
Zakład Komunikacji urucho-
mi także pięć specjalnych linii, 
które połączą osiedla miesz-
kaniowe Widok i Makowska 
z dworcem PKP oraz skiernie-
wickimi cmentarzami. Podró-
żując tego dnia komunikacją 
miejską warto warto zapoznać 
się z rozkładem jazdy. Po-
szczególne linie będą jeździły 
w ramach zmody� kowanych 
planów podróży: 

Linia nr 1 - według roz-
kładu jak w dzień roboczy, 
w godz. od 08:15 do 15:00 i 
kurs o godz. 07:22 z ul. Ma-
zowieckiej do Pl. Jana Pawła II 
przez ul. 1-go Maja, Kozietul-
skiego, Poniatowskiego.  

Linia nr 3 - według świą-
tecznego rozkładu i dodatko-
wo kurs 7:17,8:41 z Mokrej 
Prawej, 10:55 z ul. Armii Kra-

jowej oraz 08:05, 09:20,11:30 
z ul. Strobowskiej.

Pozostałe linie będą kur-
sowały jak w niedziele i 
święta.

Linia nr 5 - od godz. 08:15 
do godz. 21:20 z ul. Halinów 
(14 kursów)                                              

Linia nr 6 - od godz. 13:40 
do godz. 18:55 z ul. Mszczo-
nowska/Cicha (12 kursów)

Linia nr 7 - od godz. 09:50 
do godz. 13:09 z Ludwikowa 
( 4 kursy)

Linia nr 8 - od godz. 09:59, 
14:45 z ul. Czerwonej i godz. 
10:40, 15:25 z ul. Makowskiej   
( 4 kursy )

Linia nr 10 - od godz. 
06:20 do godz. 14:00 z ul. 
Strobowskiej ( 8 kursów) 

Linie specjalne:
LINIA SI  Dworzec PKP 

– cmentarz św. Józefa ( ul. 
Łódzka ) Dwa autobusy kur-
sować będą od godz. 8:05 do 
godz. 17:35 z częstotliwością 
co 35 min.

LINIA SII  Dworzec PKP 
– Jagiellońska - Mszczonow-
ska/Pomologiczna - Koperni-
ka – Pl. Jana Pawła II - Cmen-

tarz Miejski. Dwa autobusy 
kursować będą od godz. 8:05 
do godz. 17:35 z częstotliwo-
ścią co 35 min.

LINIA SIII  Cmentarz św. 
Józefa ( ul. Łódzka ) – Cmen-
tarz Miejski ( ul. Strobowska 
) Autobus kursować będzie 
w systemie wahadłowym od 
godz. 9:15 do godz. 16:55 z 
częstotliwością co 50 min.

LINIA SIV  Osiedle Widok 
( Armii Kraj. – Nowobielań-
ska ) – Cmentarz św. Józefa 
– Cmentarz Miejski. Autobus 
kursować będzie od godz. 
8:30 do godz. 17:25 z często-
tliwością co 60 min.

LINIA SV   Osiedle Makow-
ska – Cmentarz św. Józefa – 
Cmentarz Miejski . Odjazd z 
pętli autobusowej przy ul. Ma-
kowskiej o godz. 10:00, 12:30, 
13:30.

W związku ze zmianą or-
ganizacji ruchu drogowego w 
ul. Kozietulskiego, Poniatow-
skiego, Strobowskiej od godz. 
22:00 dn. 31.10.2021r do 
godz. 22:00 dn. 01.11.2021r, 
autobusy komunikacji miej-
skiej będą kursowały objaz-
dami.

Modernizacja stadionu 
miejskiego oraz komplek-
sowa wymiana infrastruk-
tury oświetlenia ulicznego 
na osiedlu Widok to dwa 
projekty, na które Miasto 
Skierniewice pozyskało po-
nad 32 mln złotych.

Doskonałe informacje pły-
ną do Skierniewice z Łódzkie-
go Urzedu Wojewódzkiego. W 
poniedziałkowy poranek ogło-
szono wyniki pierwszego na-
boru w ramach Programu In-
westycji Strategicznych „Polski 
Ład”. Na liście projektów obję-
tych do� nansowaniem znala-
zły się dwie pozycje zgłoszone 
przez Miasto Skierniewice: 
modernizacja stadionu miej-
skiego oraz inwestycja polega-
jąca na kompleksowej wymia-
nie infrastruktury oświetlenia 
ulicznego na osiedlu Widok. 

Modernizacja i przebudowa 
stadionu miejskiego to zada-

nie, na które udało się pozy-
skać blisko 25,5 mln złotych. 
Kwota do� nansowania stano-
wi aż 90% kosztów inwestycji. 
W ramach zadania planowana 
jest m.in. przebudowa boiska 
głównego, boisk treningo-
wych, trybun, budynków klu-
bowych, kortów tenisowych 
oraz sieci infrastrukturalnej. 

Myślę, że te dobre infor-
macje dla wielu mieszkańców 
są w pewnym sensie spełnie-
niem inwestycyjnych marzeń. 
Wreszcie przy ulicy Pomolo-
gicznej będziemy mieli nowo-
czesny sportowy obiekt, któ-
remu będzie towarzyszyła peł-
na i profesjonalna infrastruk-
tura. Ogromnie istotny jest tu 
poziom do� nansowania. Dziś 
bardzo rzadko zdarzają się 
programy, w których można 
pozyskać 90% kosztów całej 
inwestycji. Nie bez znaczenia 
jest także fakt, że Skierniewi-
ce są w czołówce samorządów 

w naszym województwie, jeśli 
chodzi o wysokość pozyska-
nych środków - podsumowuje 
Prezydent Miasta Skierniewi-
ce Krzysztof Jażdżyk.

Druga do� nansowana in-
westycja dotyczy komplekso-
wej wymiany infrastruktury 
oświetlenia ulicznego na osie-
dlu Widok w Skierniewicach. 
W grę wchodzi nie tylko sama 
realizacja, ale także opraco-
wanie dokumentacji projek-
towej. W planach jest wymia-
na infrastruktury oświetlenia 
ulicznego na energooszczędną 
i przyjazną środowisku tech-
nologię LED. Za tym krokiem 
pójdzie także demontaż prze-
starzałych opraw oraz usu-
nięcie zniszczonych słupów 
oświetleniowych. Efektem 
realizacji ma być nie tylko 
podniesienie poziomu bez-
pieczeństwa mieszkańców, 
ale także ograniczenie emisji 
CO2. 

Kolejna inicjatywa Stre-
fy Świadomych Emocji z 
ogromnym zainteresowa-
niem mieszkańców Skier-
niewic. Mowa o Treningu 
Umiejętności Społecz-
nych, do którego rekru-
tacja zakończyła się w 
pierwszym tygodniu paź-
dziernika.

Trening Umiejętności 
Społecznych to grupowe 
zajęcia dla dzieci i mło-
dzieży, które pomagają w 
nawiązywaniu i utrzymy-
waniu relacji społecznych 
oraz regulowaniu emocji 
z tym związanych. Prowa-
dzone będą przez pedago-
ga i psychologa. Wsparcie 
będzie przybierać dwie for-
my. Pierwszą będą zajęcia 
warsztatowe skierowane do 
dzieci i młodzieży, kształ-
tujące rozwój emocjonalny 
i społeczny. Drugą z ofero-
wanych form pomocy jest 
indywidualne wsparcie 
psychologiczne dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. 

Ofer ta przygotowana 
przez Strefę Świadomych 
Emocji spotkała się z 
ogromnie pozytywną reak-
cją ze strony mieszkańców 
Miasta Skierniewice. W ra-
mach rekrutacji prowadzo-
nej w ostatnich tygodniach 
do ratusza wpłynęło ponad 
70 zgłoszeń. Pilotażowy pro-
gram, który będzie realizo-
wany w tym roku, pozwoli 
stworzyć dwie grupy oraz 

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie kompleksowej wymiany 
infrastruktury oświetlenia ulicznego na osiedlu Widok w Skierniewicach

Przewidywana wartoś ć  inwestycji: 4.600.000,00 zł
Kwota wnioskowanych środków: 4.140.000,00 zł

Przebudowa/remont stadionu miejskiego w Skierniewicach.
Przewidywana wartoś ć  inwestycji: 31.642.331,37 zł
Kwota wnioskowanych środków: 28.478.098,23 zł

   

Ogromne zainteresowanie Treningiem 
Umiejętności Społecznych

przeprowadzić indywidual-
ne wsparcie. 

- Ten pilotażowy nabór 
chętnych osób pokazał nam, 
jak wygląda zapotrzebowanie 
na tego typu działanie. Nasi 
specjaliści stworzyli dwie 
grupy, które składają się z 
ponad 20 osób. Uczestnicy 
zostali odpowiednio spro-
� lowani i dobrani, tak aby 
udało się jak najbardziej 
efektywnie przeprowadzić 
treningi - tłumaczy Anna 
Walczak Naczelnik Wydzia-
łu Rozwoju Gospodarczego, 
Sportu i Spraw Społecznych 
skierniewickiego magistratu. 

Ilość zgłoszeń do trenin-
gu po raz kolejny pokaza-
ła, jak ważną inicjatywą w 
Skierniewicach jest Strefa 
Świadomych Emocji. Jak 

zapowiadają przedstawiciele 
ratusza, jest ogromna szan-
sa, by w przyszłym roku 
powrócić do idei Treningu 
Umiejętności Społecznych. 

- Od lat realizujemy różne 
pro� laktyczne i prozdrowot-
ne programy, które � nanso-
wane są w ramach skiernie-
wickiego budżetu. Działanie 
Strefy Świadomych Emocji 
pokazało, że problemy zdro-
wia psychicznego i kondycji 
emocjonalnej są dziś ogrom-
nie ważne. Liczę na to, że w 
przyszłorocznym budżecie 
uda się znaleźć środki na 
kolejne takie zajęcia, by 
wsparciem objąć jeszcze 
większą grupę dzieci i mło-
dzieży - informuje Prezydent 
Miasta Skierniewice Krzysz-
tof Jażdżyk.

Uroczystość Wszystkich Świętych 
z bezpłatną komunikacją
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14 lutego 2019 r. PROMOCJA 9
INFORMACJE 
Z POWIATU 
SKIERNIEWICKIEGO

Strona redagowana w wydziale  
Oświaty Kultury Rozwoju i Promocji
Starostwa Powiatowego w Skierniewiach

Organizatorem zbiórki zużytego sprzę-
tu elektrycznego i elektronicznego na te-
renie Powiatu Skierniewickiego było Sta-
rostwo Powiatowe w Skierniewicach oraz 
AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu 
Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z 
siedzibą w Warszawie przy ul. Orzyckiej 
27. 

Akcja adresowana do mieszkań-
ców powiatu skierniewickiego spo-
tkała się z dużym zainteresowaniem 
i pozytywnym odbiorem przez mieszkańców. 
Wiele osób skorzystało z tej formy pozbycia 
się elektroodpadów oraz zgłaszało zapytania 
o kolejną tego typu akcję zbiórki elektro-
śmieci. Przedsięwzięcie polegało na zbiórce 
elektroodpadów, za które oddający otrzymy-
wali EKO-LISTKI. Zgromadzone EKO-LISTKI 
mogli wymienić na wybrane sadzonki roślin. 
Szczegółowe zasady dostępne były na stro-
nie internetowej Organizatora, w lokalnych 
mediach, innych kanałach informacyjnych 
oraz podczas trwania zbiórki. W sumie roz-

dano ponad tysiąc sadzonek roślin, w tym 
stare odmiany jabłoni i krzewy owocowe 
(311 sztuk), sadzonki kwitnących roślin (813 
sztuk). Zakup roślin został s� nansowany 
przez Powiat Skierniewicki. Dodatkowym 
efektem akcji było zwiększanie bioróżnorod-
ności w ogrodach i sadach. W ciągu całego 
cyklu zbiórek przeprowadzonych w dniach 
25 września, 2 października oraz 9 paździer-
nika zebrano w sumie 11,870 ton elektro-
odpadów. Wyniki zbiórki w poszczególnych 
gminach przedstawiają się następująco :
• Gmina Głuchów - 2,730 t.
• Gmina Godzianów - 0,830 t.
• Gmina Słupia - 0,950 t.
• Gmina Lipce Reymontowskie - 2,940 t.
• Gmina Bolimów - 1,020 t. 
• Gmina Maków - 0,850 t.
• Gmina Skierniewice „północ“ Mokra 

Lewa - 0,210 t.
• Gmina Kowiesy - 0,820 t.
• Gmina Nowy Kawęczyn - 0,610 t.
• Gmina Skierniewice „południe“ Żelazna 

- 0,960 t.

W dniu 14 października 2021 roku w budynku Starostwa Powiatowe-
go w Skierniewicach  nauczyciele i pracownicy oświaty z terenu Powiatu 
Skierniewickiego obchodzili Dzień Edukacji Narodowej.

Starosta Skierniewicki Mirosław Belina wraz z Wicestarostą Skierniewickim Tade-
uszem Grotkowskim podziękowali nauczycielom za ich codzienną pracę i zaangażo-
wanie, dzięki którym młodzież zdobywa wiedzę i umiejętności potrzebne w dorosłym 
życiu. Podczas uroczystości nagrodzono dyrektorów i pedagogów, którzy wykazali 
się zaangażowaniem szczególnie w okresie pandemii i osiągnęli znaczące sukcesy 
w pracy zawodowej. Uroczystość uświetnił występ Dziecięcego Zespołu Wokalnego 
„Niezapominajki” działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Słupi.

20 października 2021 w budynku Starostwa został 
zamontowany de� brylator AED, dzięki któremu w sytu-
acji zagrożenia życia możliwa jest szybka i zdecydowana 
reakcja, a szanse na uratowanie poszkodowanego znacz-
nie rosną. De� brylator automatyczny SP SERIES (iPAD) 
posiada przełącznik wyboru dorosły/pediatryczny, dzięki 
któremu można go stosować zarówno u dorosłych, jak 
i dzieci (tryb pediatryczny można włączyć także bez ko-
nieczności zmiany elektrod na pediatryczne co jest du-
żym atutem de� brylatora). IPAD to nowoczesne urządze-
nie spełniające najwyższe standardy i normy jakościowe. 
Urządzenie wydaje jasne polecenia głosowe, krok po kro-
ku prowadzi przez akcję ratunkową, dostosowując tempo 
do prowadzonych działań. Aby uzyskać instrukcje doty-
czące resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) wystar-

czy wcisnąć przycisk informacji („i”). W razie konieczności wykonania de� brylacji, naciśnięcie 
pomarańczowego przycisku wyzwoli impuls de� brylacyjny. Zawarte w elektrodach czujniki 
mierzą opór ciała pacjenta i dobierają odpowiednie parametry wyładowania.

Dzień Edukacji Narodowej

Podsumowanie akcji 
“ZMIENIAJMY OGRODY I SADY 
W ZAMIAN ZA ELEKTROODPADY”

Defi brylator AED w budynku Starostwa 
Powiatowego w Skierniewicach
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Pierwsze pochówki odbyły 
się tu w 1530 roku, jednak 
najstarszy z czytelnych na-
pisów, jaki dotrwał do dziś, 
pochodzi z 1842 roku. Znaj-
duje się na grobie Francisz-
ka Szyndlera, „dziedzica wsi 
Kamiona”, który jest jednym 
z około 360 zachowanych na-
grobków.

W 1720 r. prymas Stani-
sław Szembek na miejscu 
drewnianej świątyni ufun-
dował murowany, baroko-
wy kościół, który otrzymał 
wezwanie jego patrona – św. 
Stanisława biskupa. W la-
tach 1779-1918 przykościel-
ny cmentarz pełnił funkcję 
miejskiej nekropolii. O� cjalnie 
cmentarz zamknięto dopiero 
w 1945 roku. 

Przy ulicy Rawskiej spo-
czywa pierwszy prezydent 
Skierniewic, zmarły w 1892 
roku Zygmunt Pietrusieński, 
a przy głównej alejce zwraca 
uwagę okazały grobowiec ro-
dziny Bindrów – leży w nim 
m.in. zmarły w 1852 roku Jó-
zef Binder „obywatel tutejszy”, 
Rozalia z Bindrów Aufschlak, 

Wysoki element z kamienia 
przy ulicy Strobowskiej zwraca 
uwagę. To jednak nie wejście do 
lasu, co mogą sugerować gęste 
drzewa za bramą, lecz nieczyn-
ny cmentarz komunalny. 

Został założony na początku 
lat 60., pierwsze groby pochodzi-
ły z ekshumacji likwidowanego 
wtedy cmentarza ewangelicko-
-augsburskiego w centrum mia-

sta, na skwerze przy skrzyżowa-
niu ulic Sobieskiego i Reymonta. 
Jak wspominał nieżyjący prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Skier-
niewic, Tadeusz Zwierzchowski, 
grzebano tam również członków 
PZPR, stąd wśród skierniewi-
czan utrwaliło się przekonanie, 
że to cmentarz „komunistyczny”. 
Ze względu na wysoki poziom 
wód gruntowych cmentarz po 
kilku latach zamknięto.  burz

Był miejscem pochówku 
międzywojennych samo-
bójców, ludzi niezamoż-
nych, ale także żołnierzy – 
niemieckich i radzieckich. 
Położony na skraju lasu, 
przy ul. Strobowskiej, na 
peryferiach miasta, przez 
wiele lat był zapomniany, 
zarastał chaszczami. 

W pamięci skierniewiczan 
Strzelba funkcjonowała w 
okresie międzywojennym jako 
cmentarz samobójców.

– Sądząc po grobach, raczej 
nie ma to podstaw historycz-
nych – uważa Marzena Ra� ń-
ska z Muzeum Historycznego 
Skierniewic, wskazując naj-
pewniej na krzyże znaczące 
miejsca pochówku. Ale już 
zdaniem Piotra Paradowskie-
go z MHS jest bardzo prawdo-
podobne: – Kiedyś dostęp do 
broni był łatwiejszy – komen-
tuje.

Tylko część z zachowanych 
nagrobków pozwala zidenty� -
kować zmarłych, wielu tu spo-
czywających odeszło śmiercią 
nagłą.

Stanisław Pąśko lat 28 
„zginął śmiercią tragiczną” 
w 1940, zawodowy pluto-

nowy Stefan Stępień „zmarł 
tragicznie” w 1929 mając 25 
lat, zawodowy sierżant Ste-
fan Kopeć „zginął tragicznie” 
13 marca 1924 roku w wieku 
30 lat. Jest też mogiła o� ar 
mordu –  22-letnia Władysła-
wa Szymańska i 25-letni Jan 
Szymański zginęli z rąk hitle-
rowców w 1943 roku.

– Przed wojną mówiło się, 
że tam chowają grzeszników, 
ale na Strzelbie spoczywa-
ją nie tylko samobójcy, lecz 
również zabici w czasie oku-
pacji – mówi Kazimierz Figat, 
w czasie niemieckiej okupacji 
biorący udział w konspiracji 
harcerskiej w Skierniewicach.

Każda śmierć jest tragicz-
na, mimo pobudzonej histo-
riami wyobraźni, oznacza 
okoliczności nadzwyczajne, 
nie jest jednoznaczna z aktem 
samounicestwienia.

Początki cmentarza Strzel-
ba sięgają przełomu XIX i XX 
wieku, można tu znaleźć mo-
giły z okresu I wojny. Jedna 
z nich, z wyrytym krzyżem 
żelaznym i napisem „Schoer-
nig adjutant 1 res. Inf. rgt 229 
zm. 26.12.1914”, jest warta 
szczególnej uwagi. 

W 2014 roku Łukasz Ko-
nopacki ze Skierniewickiego 
Klubu Kolekcjonerów zaini-
cjował społeczną akcję od-
nowienia pomnika na mogile 
poległego Niemca. 

– Oprócz pochówków cywil-
nych na cmentarzu znajduje 
się grób trzech czołgistów ra-
dzieckich poległych 17 stycz-
nia 1945 r. w parku miejskim, 
grób dwóch członków ruchu 
oporu zastrzelonych w cza-
sie okupacji, zbiorowy grób 
31 mieszkańców miasta za-
strzelonych jako zakładnicy 
w 1944 r. i kwatera z pierw-
szej wojny około 200 żołnie-
rzy niemieckich zmarłych w 
lazaretach w Skierniewicach. 

Wspominamy tych, 
którzy odeszli

– 2020 – 
Listopad 

Zm. 1.11: Jerzy Paczkowski (77 l.). Zm. 2.11: Mirosław Bartosiewicz 
(68 l.), Aleksandra Oszczęka (95 l.), Lucyna Woźnicka (72 l.). Zm. 3.11:
Stefania Starzec (100 l.), Maria Wójcik-Wiśnik (75 l.). Zm. 4.11: Janina 
Aleksandrowicz (93 l.), Stanisław Meszka (92 l.), Daniela Stolarska (89 l.). 
Zm. 5.11: Jan Wójcik (88 l.), Stanisław Skorupiński (82 l.). Zm. 6.11: 
Dariusz Bysyngier (58 l.). Zm. 10.11: Józef Siwek (81 l.), Elżbieta Wa-
cławek (68 l.). Zm. 11.11: Marianna Przygodzińska (82 l.), Zygmunt 
Zbudniewek (88 l.), Witold Męcina (80 l.). Zm. 12.11: Jadwiga Karło (99 l.). 
Zm. 13.11: Andrzej Gawlik (69 l.), Marek Lewandowski (68 l.), 
Barbara Taut (79 l.), Henryk Wojda (89 l.). Zm. 14.11: Stanisław Pa-
nek (86 l.), Małgorzata Sawicka (59 l.). Zm. 15.11: Jan Jagodzki (84 
l.), Stanisław Kluczny (95 l.), Kazimiera Wielgo (83 l.). Zm. 16.11:
Leszek Kamiński (53 l.), Marian Walczak (69 l.), Krystyna Wilk (67 l.). 
Zm. 17.11:  Halina Hładuńska (68 l.). Zm. 18.11: Zdzisław Dziedzic 
(75 l.), Włodzimierz Melon (69 l.). Zm. 19.11: Regina Rumpel (87 l.). 
Zm. 20.11: Marta Walendzik (82 l.), Zo� a Rechcińska (78 l.), Hanna Gro-
chowska (62 l.), Krystyna Dędek (80 l.). Zm. 21.11: Irena Woźniak (85 l.), 
Zdzisław Niziołek (85 l.), Ryszard Kubś (74 l.), Waldemar Machaj (58 l.). 
Zm. 22.11: Włodzimierz Abramski (72 l.), Władysław Błędowski (81 l.), 
Michał Szymański (83 l.), Roman Wójcik (57 l.), Leszek Wiercioch (70 l.), 
Franciszek Rydzen (77 l.). Zm. 23.11: Stanisław Fot (79 l.), Stefan Firek (87 l.). 
Zm. 24.11: Alicja Nowak (72 l.). Zm. 25.11: Wanda Malingewicz (81 l.). 
Zm. 26.11: Anna Wojciechowska (79 l.). Zm. 27.11: Zbigniew Różycki (66 l.). 
Zm. 28.11: Waldemar Lipiński (69 l.), Małgorzata Skowrońska (66 l.), Stanisław 
Bartoniewicz (76 l.), Halina Dubel (91 l.). Zm. 29.11: Anna Wasilewska (74 l.), 
Henryka Kozłowska (68 l.). Zm. 30.11: Barbara Nowakowska (78 l.).

Grudzień 
Zm. 1.12: Henryk Karalus (77 l.), Stanisław Jaworski (81 l.), Henryk Karalus 
(77 l.), Janina Janus (85 l.). Zm. 3.12: Elżbieta Michałowska (78 l.), Andrzej 
Walędzik (74 l.), Stanisław Miler (73 l.). Zm. 4.12: Lech Dębowski (71 l.), 
Genowefa Gajewska (89 l.), Danuta Górska (78 l.), Krzysztof Lewandowski 
(62 l.). Zm. 5.12: Bożenna Sumińska (80 l.), Teresa Główka (90 l.), Zo� a 
Kopczyńska (63 l.). Zm. 6.12: Albina Caban-Bondarenko (92 l.), Cezary 
Skręta (80 l.). Zm. 7.12: Henryk Grala (73 l.), Teresa Jędrzejewska (82 l.), 
Marian Klimek (86 l.), Jolanta Zielińska (41 l.). Zm. 8.12: Grażyna Rosińska 
(70 l.), Zygmunt Senterz (75 l.). Zm. 10.12: Zbigniew Okrasa (66 l.),
Danuta Placek (84 l.), Krzysztof Kabziński (69 l.), Tadeusz Szkopiński 
(74 l.), Tomasz Wojski (55 l.). Zm. 11.12: Wanda Fronc (69 l.), Zdzisław 
Kulbat (91 l.), Ryszard Budzałek (86 l.). Zm. 12.12: Jerzy Bogulewski 
(70 l.), Paweł Reszka (57 l.), Anna Smolarek (65 l.). Zm. 13.12: Mał-
gorzata Bujnowicz (63 l.). Zm. 14.12:  Stanisław Dąbrowski (94 l.), Zbi-
gniew Strączyński (76 l.). Zm. 15.12: Jolanta Rapacka (73 l.). Zm. 16.12:
Magdalena Chabrowska (87 l.), Edward Topolski (77 l.),Karol Ulanowski (74 l.). 
Zm. 17.12: Rafał Gałecki (61 l.), Zygmunt Stefaniak (89 l.).
Zm. 18.12: Urszula Dybowska (64 l.), Marek Kwaśniewski (70 l.), Tadeusz 
Zalewski (83 l.). Zm. 19.12: Marianna Pąśko (70 l.), Romuald Soroka (73 
l.). Zm. 21.12:  Marianna Mularczyk (78 l.), Marian Michałowski (86 l.), Alfreda 
Rozpara (90 l.). Zm. 22.12: Teresa Drożdżewska (90 l.), Jerzy Konopczyński (63 
l.), Janina Kowalska (92 l.), Jerzy Konopczyński (63 l.), Janina Kowalska (92 l.),
Jarosław Pawelczak (63 l.), Krystyna Żórawska (70 l.). Zm. 23.12:
Marian Dąbrowski (82 l.), Jan Janik (71 l.), Stefania Sawicka (93 l.), Teresa 
Skierska (72 l.), Leszek Wasiak (56 l.). Zm. 25.12: Tadeusz Czerniak (73 
l.), Teresa Dybowska (84 l.), Eugeniusz Makowski (70 l.). Zm. 27.12: Ta-
deusz Lechowski (81 l.), Mikołaj Pień (81 l.). Zm. 28.12: Ewa Piotrowska 
(72 l.). Zm. 29.12: Barbara Muszyńska (83 l.), Elżbieta Bielecka (55 l.). 
Zm. 30.12: Ryszard Górski (80 l.), Marian Krupiński (71 l.), Zo� a Mironowicz 
(75 l.), Edward Wójcik (86 l.). Zm. 31.12: Tadeusz Brzozowski (67 l.).

Jak co roku publikujemy nazwiska 
mieszkańców Skierniewic, którzy zmarli 

w ostatnim roku (pomiędzy listopadem 
2020 a październikiem 2021 roku).

Krzyże w lesie

Cmentarz zwany Strzelbą O ile groby czołgistów i żołnie-
rzy AK są w miarę zadbane, 
to kwatera żołnierzy z I wojny 
wygląda tak, jakby jej nie było 
– wyjaśniał na stronie inter-
netowej.

Grupa pasjonatów umie-
ściła kamień nagrobny na 
betonowym fundamencie i 
odnowiła zatarty napis. Ko-
lekcjoner ustalił też, kim był 
spoczywający tu żołnierz.

– Według listy strat 229 re-
zerwowego pułku piechoty z 
lat 1914-1918, feldwebelleut-
nant Richard Schörnig, uro-
dzony we Wrocławiu 28 kwiet-
nia 1876 roku, pełnił funkcję 
adiutanta i 26 grudnia 1914 
został ciężko ranny w oko-
licach Rudy w bitwie nad 
Rawką. Najprawdopodobniej 
został przetransportowany do 
lazaretu w Skierniewicach, 
gdzie zmarł tego samego dnia 
– wyjaśnia.

Jednym z najnowszych 
pochówków na cmentarzu 
Strzelba jest grób Jasia Nie-
renberga z grudnia 1962 
roku.

W roku 2000 z inicjaty-
wy Towarzystwa Przyjaciół 
Skierniewic cmentarz zaczęto 
oczyszczać, a na odnowionej 
bramie umieszczono tablicę 
„Strzelba cmentarz wielowy-
znaniowy”. burz

Cmentarzyk w parku 
przy kościele biskupa i męczennika
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„Gdy gaśnie pamięć ludzka,
dalej mówią kamienie.”
Stefan Wyszyński

21. Kwesta Towarzystwa 
Przyjaciół Skierniewic 
30 wolontariuszy weźmie udział w dorocznej zbiórce funduszy na rzecz 
ratowania zabytkowych pomników na skierniewickich nekropoliach. Tra-
dycyjnie organizatorem kwesty jest  Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic. 
– Obecnie odnowiliśmy mniej grobów niż zamierzaliśmy, ponieważ dyspo-
nowaliśmy jedynie ubiegłoroczną dotacją z miasta w wysokości 10 tysięcy 
złotych i kilkuset złotymi z kwesty, która w 2020 roku odbyła się  jedynie w 
formie przelewów – mówi Jacek Stępowski, prezes TPS. – W tym roku kwesta 
będzie prowadzona w sposób tradycyjny, w sobotę, niedzielę i poniedziałek 1 
listopada. Puszki już są przygotowane – zapowiada.
Patronem kościoła przy ul. Rawskiej jest Święty Stanisław, cmentarza św. Roch. 
W 2002 roku kościół para� alny przy ul. Rawskiej w Skierniewicach, dekretem 
biskupa łowickiego, został ustanowiony Sanktuarium Świętego Stanisława.

Cmentarz przy ko-
ściele św. Stanisła-
wa, przy ulicy Raw-
skiej to najstarszy z 
istniejących cmen-
tarzy w Skierniewi-
cach i jedna z naj-
starszych nekropo-
lii w Polsce. 

Sławomir Burzyński

„obywatelka w wieku lat 58” 
zmarła w roku 1879 czy Fran-
ciszek Binder, zmarły w 1905 
roku „były podleśny, obywatel 
m. Skierniewice”.

Grobowiec stojący obok 
wieńczy zamyślony anio-
łek – inskrypcja głosi, że tu 
„spoczywają zwłoki” zmarłe-
go w 1886 roku 11-letniego 
Aleksandra Mackiewicza oraz 

żyjącej zaledwie trzy tygodnie 
Felicyi Mackiewicz, która ode-
szła 20 września 1877 roku.

Uwagę zwraca grób Ignace-
go Abramowicza (zm. w 1874 
r.), powstańca z 1830 r. „Ka-
pitana Gwardyi Artyleryi Kon-
nej”, grobowiec Viktora Ber-
narda Vacquereta (zm. w 1869 
r.), byłego o� cera wojsk Napo-
leona i kawalera Orderu Legii 

Honorowej, płyta nagrobna 
Mateusza Morawskiego, którą 
ufundował „swemu wiernemu 
słudze” feldmarszałek książę 
Aleksander Bariatyński czy 
żeliwny pomnik poświęcony 
Bolesławowi Janowi Bauma-
nowi (zm. w 1847 r.).

Pochówki przy ulicy Raw-
skiej zakończono w 1914 r., 
ponieważ w 1911 został zało-
żony nowy, funkcjonujący do 
dziś cmentarz pw. św. Józefa 
przy ulicy Kozietulskiego. 

W połowie lat 60. kosztem 
aż dwóch trzecich 2-hektaro-
wej powierzchni cmentarza 
utworzono rozległy skwer przy 
ulicy Rawskiej (potem przecię-
ty aleją Niepodległości oraz w 
części zajęty przez budynek, 
w którym obecnie mieści się 
szkoła i Miejski Ośrodek Po-
mocy Rodzinie), ale ekshu-
macje były wtedy prowadzone 
bardzo niestarannie i podczas 
niedawnej  budowy parkingu 
pod trawnikiem odkryto liczne 
ludzkie szczątki. Pochowano 
je w zbiorowej mogile na po-
bliskim cmentarzu.
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15 lutego zmarła Maria Anacka-Łyjak, 
skierniewiczanka, magister filozofii, 
historyk sztuki, harcerka Szarych 
Szeregów. Była starszym kustoszem 
Zamku Królewskiego w Warszawie, 
autorką m.in. monografii „Kościół 
św. Jakuba w Skierniewicach. Prze-
szłość i Teraźniejszość”. Współpra-
cowała z autorem studium dotyczą-
cego ogrodów rezydencji arcybisku-
pów gnieźnieńskich. Ukochała Skier-
niewice. 

Ukończyła Państwowe Liceum Żeń-
skie w Skierniewicach. Studiowała na 
Wydziale Historycznym Uniwersytetu 
Warszawskiego. Początkowo swoją karie-
rę zawodową związała z Muzeum w Ło-
wiczu, następnie pracowała w urzędach 
konserwatorskich we Wrocławiu i Rze-
szowie. Była miejskim konserwatorem 
zabytków w Rzeszowie, później kierow-
nikiem Biura Dokumentacji Zabytków 
w tym mieście. W Zarządzie Muzeów i 
Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultu-
ry pełniła początkowo funkcję starszego 
inspektora, potem starszego specjalisty. 
Była długoletnim kustoszem, kierowni-
kiem Działu Ekspozycji Wnętrz Zamku 

Królewskiego w Warszawie.
Znakomita znawczyni sztuki i kultu-

ry XVIII i XIX w. Nie do przecenienia jest 
jej wkład i zaangażowanie w organizację 
Muzeum Zamku Królewskiego w Warsza-
wie oraz powiększenie kolekcji instytucji. 

Opublikowała szereg prac w „Kronice 
Zamkowej” oraz kilka w różnych czaso-
pismach warszawskich i wydawnictwach 
zbiorowych (w tym pięć związanych ze 
Skierniewicami).

Jej niespełnionym marzeniem było 
przywrócenie właściwego kształtu i ko-

lorystyki herbowi Skierniewic, zgodnego 
z odciskiem pieczęci miejskiej na doku-
mencie z r. 1777, zachowanego w Archi-
wum Głównym Akt Dawnych w Warsza-
wie.

W ostatnich latach podjęła badania 
nad historią kościoła św. Stanisława. 
Zebrane przez Marię Anacką-Łyjak 
wiadomości znajdą się w przygotowy-
wanej publikacji poświęconej temu 
zabytkowi.

Wielka dama uczyła miłości do mia-
sta, szacunku do jego historii. Przez lata 
walczyła również o przywrócenie pamię-
ci o Janie Łukasiku, wybitnym archi-
tekcie ze Skierniewic. Mówiła: – Przez 
ćwierć wieku przypominałam kolejnym 
władzom, nawoływałam, próbowałam 
zainteresować postacią. Bezskutecznie. 
Nikt, żaden ze skierniewickich samorzą-
dowców nie uznał do dziś Jana Łukasi-
ka, za godnego tego, by pamiętać  o nim 
w Skierniewicach. To oburzające, że ci 
sami honorują tytułami ludzi, których 
faktycznie niewiele ze Skierniewicami 
łączyło – z żalem mówiła była kustosz 
Zamku Królewskiego w Warszawie, 
skierniewiczanka, żołnierz podziemia.

anw

4 listopada minionego roku  w wieku 
83 lat zmarł prof. nadzw. dr hab. Ta-
deusz Janusz, jeden z twórców i 
pierwszy rektor Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Skierniewicach 
(obecnie Państwowa Uczelnia im. 
Stefana Batorego).

Z inicjatywy ówczesnego wojewody 
łódzkiego Stefana Krajewskiego w 2005 
roku prof. Tadeusz Janusz podjął wysiłek 
utworzenia w Skierniewicach Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodowej. Został 

jej pierwszym rektorem, funkcję pełnił 
przez 10 lat. Dzięki staraniom profesora  
Janusza, PWSZ w Skierniewicach kształ-
ciła pod patronatem czterech uczelni – 
Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki 
Łódzkiej, Uniwersytetu Medycznego w 
Łodzi i Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie. PWSZ kształciła 
młodzież na 11. kierunkach, na dwu wy-
działach, tj. ekonomii i administracji oraz 
nauk przyrodniczych i technicznych. Za 
osiągnięcia organizacyjne w PWSZ w 
Skierniewicach Minister Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego przyznał profesorowi 
pięć nagród.

W 2012 roku profesor Janusz powoła-
ny został w skład Rady Rozwoju Gospo-
darczego przy Prezydencie Miasta Skier-
niewice. W latach 2004-2006 był wice-
przewodniczącym rady nadzorczej KGHM 
„Miedź Polska” S.A., był członkiem rady 
nadzorczej Elektrowni „Kozienice” (1999-
2001) oraz przewodniczącym rady nad-
zorczej w Zakładzie Energetycznym Łódź-
-Teren (2004-2006). W latach 2002-2005 

był członkiem Kolegium Najwyższej Izby 
Kontroli, powołany przez Marszałka Sej-
mu RP. 

W swoim dorobku dydaktycznym ma 
niemal pół tysiąca wypromowanych ma-
gistrów i licencjatów oraz dziewięcioro 
doktorów, przygotował 14 recenzji prac 
doktorskich. Był autorem kilkunastu 
prac o charakterze podręcznikowym. 
Profesor Janusz był wykładowcą Uni-
wersytetu Łódzkiego, Szkoły Wyższej im. 
P. Włodkowica w Płocku, w Szkole Mar-
ketingu i Biznesu w Łodzi, w Politechni-
ce Łódzkiej i Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej w Skierniewicach. 

Za osiągnięcia w pracy naukowej i or-
ganizacyjnej prof. Tadeusz Janusz był 
wielokrotnie odznaczany najwyższymi 
odznaczeniami państwowymi – Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 
(1984), Złotym Krzyżem Zasługi (1976), 
Brązowym Krzyżem Zasługi (1970).

Profesor Tadeusz Janusz był nie tylko 
świetnym ekonomistą, ale także cenio-
nym dydaktykiem.  anw

15 marca zmarł prof. dr hab. Edward Żu-
rawicz, pracownik naukowy skiernie-
wickiego Instytutu Ogrodnictwa. Ze 
Skierniewicami związał się w 1972 roku.

Absolwent Wydziału Ogrodniczego 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskie-
go w Warszawie, pracę w Instytucie Sa-
downictwa rozpoczął w połowie 1972 r., 
w Zakładzie Roślin Jagodowych. 

Prof. Żurawicz był wybitnym genety-
kiem i hodowcą roślin sadowniczych, 
cieszył się autorytetem zarówno w na-
uce krajowej, jak i międzynarodowej. 
Był autorem i współautorem ponad 60 
oryginalnych odmian wielu gatunków ro-
ślin sadowniczych oraz bardzo licznych 
publikacji naukowych i popularno-na-

ukowych. 
Prof. Żurawicz przez trzy kadencje 

był członkiem Komitetu Nauk Ogrod-
niczych Polskiej Akademii Nauk, zaś w 
latach 2007-2010 jego przewodniczą-
cym. Od roku 2016, na prośbę MRiRW, 
pełnił funkcję członka Rady Społecznej 
Doradztwa Rolniczego przy Łódzkim 
Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bra-
toszewicach.

Za swój wkład w osiągnięcia zarówno 
instytutu, jak i polskiego sadownictwa, 
został odznaczony Brązowym i Złotym 
Krzyżem Zasługi oraz dwukrotnie nagro-
dą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a 
także innymi odznaczeniami resortowy-
mi i stowarzyszeń naukowych. 

Jeszcze w 2016 roku wraz z zespołem 

pracował nad kolejną nową odmianą ja-
błek o nazwie Putinki.

Marzył, by wzdłuż ulic w Skierniewi-
cach posadzić drzewka jabłoni ozdob-
nych. Jego projekt nigdy nie został zre-
alizowany.

Edward Żurawicz, z instytutem i 
Skierniewicami związany był nieprzerwa-
nie przez 49 lat, zmarł 15 marca 2021 
roku, mając 74 lata.   burz
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Odeszła wielka dama. 
Ukochała Skierniewice

– 2021 –
Styczeń 

Zm. 1.01: Wiktoria Bielecka (84 l.), Bogdan Konarzewski (81 l.), Barbara Kozyra 
(79 l.), Krystyna Orłowska (77 l.), Zo� a Szczepaczewska (94 l.). Zm. 2.01: Aneta 
Iwańczyk (44 l.), Małgorzata Jędryka (89 l.). Zm. 3.01: Paweł Kuciński (58 l.).
Zm. 4.01: Roman Łopatka (73 l.), Zo� a Stasiak (93 l.). Zm. 5.01: Cecylia 

Stusińska (92 l.). Zm. 6.01: Jan Wójcik (80 l.), Andrzej Kazanowski (63 l.), 
Alicja Kopeć (75 l.), Henryk Mazurek (70 l.). Zm. 7.01: Bronisław Czerwiński 
(87 l.), Grzegorz Staniszewski (64 l.), Tadeusz Stefański (80 l.). Zm. 8.01: 
Helena Kowalczyk (82 l.), Wiesława Maćkowiak (68 l.), Kazimierz Olejnik (75 l.),
Bożysława Opolska (89 l.), Edward Waroński (89 l.). Zm. 11.01: Czesława 
Trębska (72 l.), Kazimierz Chmielnicki (74 l.). Zm. 13.01: Zo� a Badowska  (94 l.), 
Marek Gołębiewski (63 l.), Helena Grzywka (82 l.). Zm. 14.01: Krystyna Wię-
cek (67 l.), Tomasz Wojciechowski (37 l.). Zm. 15.01: Marek Gromek (46 l.), 
Eugenia Hryniuk (95 l.). Zm. 16.01: Wiesława Kraśniewska (74 l.). Zm. 17.01:
Mirosław Bartosik (69 l.), Małgorzata Organiściak (55 l.), Ewa Chycak (58 l.). 
Zm. 18.01: Teresa Ciesielska (71 l.), Maria Kotewicz (66 l.), Zo� a Mokrzycka 88 
l.), Kazimiera Pawlik (82 l.), Walentyna Szymczyk (78 l.). Zm. 19.01: Stanisława 
Żałoba (98 l.). Zm. 20.01: Wiesław Kowalczyk (83 l.), Stanisław Marszałek 
(83 l.). Zm. 21.01: Paweł  Barański (45 l.), Alicja Górska (78 l.). Zm. 22.01:
Halina Adamska  (81 l.), Zo� a Łukasik (91 l.). Zm. 23.01: Sabina Antosik (90 
l.), Halina Jassa (88 l.). Zm. 24.01: Bolesław Przybyłkowicz (70 l.). Zm. 25.01:
Tadeusz Kruk (65 l.), Franciszka Staniszewska (82 l.), Stanisław Stańczak (85 l.). 
Zm. 26.01: Cezary Gregorowicz (51 l.), Witold Gajda (60 l.), Stanisława Ko-
strzewska (83 l.). Zm. 27.01: Waldemar Nowakowski (79 l.), Jerzy Warchoł (67 l.), 
Maciej Lipiński (77 l.). Zm. 28.01: Elżbieta Adamiec  (68 l.). Zm. 29.01: Edward 
Marcinkowski (87 l.), Wanda Skrzypińska (80 l.). Zm. 30.01: Agata Chmielińska 
(53 l.), Halina Kawka (85 l.). Zm. 31.01: Krystyna Duch (81 l.).

Luty 
Zm. 1.02: Zygmunt Chmielak (63 l.). Zm. 2.02: Krystyna Skąpska (70 l.), Krystyna 
Skąpska (70 l.). Zm. 3.02: Leszek Bester  (62 l.), Krystyna Kania (74 l.). Zm. 4.02:
Krystyna Rutkowska (72 l.). Zm. 5.02: Czesław Dziuba (74 l.). Arkadiusz Stryczek 
(39 l.). Zm. 6.02: Anna Grzeczyńska (88 l.), Stanisław Niedźwiadek (74 l.). 
Zm. 8.02: Dariusz Nowak (51 l.). Zm. 9.02: Krzysztof Czarzasty  (65 l.), 
Jan Poborc (92 l.), Halina Przygodzińska (66 l.), Mieczysław Warda (74 l.). 
Zm. 10.02: Jan Majka (77 l.). Zm. 11.02: Ryszard Dudek (76 l.). Zm. 12.02:
Maria Hałucha (73 l.), Jerzy Kocęba (68 l.), Krystyna Kwaśniewska (75 l.), 
Barbara Pietrzkowska (78 l.). Zm. 17.02: Teresa Gałka (71 l.), Jan Kucharski 
(83 l.), Grażyna Włodarczyk (67 l.). Zm. 18.02: Wanda Karlińska-Chmiel (82 
l.), Helena Klemba (82 l.). Zm. 19.02: Cecylia Antosiak (86 l.). Zm. 20.02:
Genowefa Mikołajczyk (84 l.), Joanna Rozpędek (72 l.). Zm. 22.02: Hanna 
Bera (61 l.), Grażyna Wacławek (68 l.). Zm. 23.02: Danuta Korczak (74 l.). Zm. 
24.02: Bogusław Czerwiński (61 l.), Marianna Kocik (87 l.), Zenon Matyjek (89 
l.), Jadwiga Milczarek (85 l.), Kamila Pawlak (43 l.). Zm. 25.02: Maciej Barci-
kowski  (68 l.). Zm. 26.02: Jadwiga Kozłowska (83 l.), Stanisław Krynicki (63 l.). 
Zm. 27.02: Władysław Kozerski (72 l.).

Marzec 
Zm. 1.03: Agata Mozga (54 l.), Barbara Kamela (86 l.). Zm. 2.03: Zo� a Bitel (96 l.). 
Zm. 3.03: Elżbieta Orłowska (74 l.). Zm. 4.03: Marek Gołębiowski (67 l.), Krzysz-
tof Kozłowski (57 l.), Wacław Wojciechowski (87 l.), Teresa Skrzypińska (91 l.). 
Zm. 5.03: Marian Bednarek  (56 l.). Zm. 6.03: Halina Dećko (64 l.). Zm. 7.03:
Helena Filipek (83 l.), Leszek Więckowski (67 l.), Remigiusz Zieliński (42 l.). Zm. 
8.03: Stanisław Żurawski (87 l.). Zm. 9.03: Tadeusz Tartanus (69 l.), Jan Sekuła 
(77 l.). Zm. 11.03: Janina Pastucha (90 l.), Marek Skwarski (69 l.). Zm. 12.03:
Ryszard Stegienka (86 l.), Jerzy Bystroń  (65 l.), Stefan Szczepakowski (67 l.). 
Zm. 13.03: Janina Janasz (97 l.), Józef Kubik (77 l.), Cezary Maj (61 l.), Waldemar 
Walkiewicz (70 l.). Zm. 14.03:  Włodzimierz Hycak (74 l.). Zm. 15.03: Edward 
Żurawicz (74 l.). Zm. 16.03: Anna Błaszczyk (89 l.), Helena Kuran (91 l.). Zm. 
18.03: Jerzy Bil (79 l.), Grzegorz Kubik (69 l.). Zm. 19.03: Kazimierz Kuciński (79 
l.), Janina Stefaniak (82 l.), Włodzimierz Urbaniak (78 l.), Tadeusz Zalewicz (62 l.), 
Stanisław Jędrzejczyk (85 l.). Zm. 20.03: Marek Kuberski (64 l.), Joanna Pałaczanis 
(70 l.). Zm. 21.03: Henryk Bartosiewicz  (68 l.), Janina Karolczak (83 l.), Jan Ry-
marczyk (78 l.), Elżbieta Skręta (66 l.), Piotr Tomasik (51 l.), Zo� a Woroniak (91 l.). 
Zm. 22.03: Zo� a Brzezińska (85 l.), Jadwiga Caban (94 l.), Krzysztof Skręta (56 l.). 
Zm. 23.03: Teresa Kajak (80 l.), Natalia Marczak (62 l.), Andrzej Wójciak (74 l.). 
Zm. 24.03: Kazimierz Górski (85 l.), Wiesław Lichota (68 l.). Zm. 25.03: Antoni Jędrze-
jewski (90 l.), Józef Potoczny (91 l.). Zm. 26.03: Genowefa Murgrabia (98 l.). Zm. 28.03:
Krystyna Panasiuk (87 l.), Tadeusz Tworowski (67 l.), Jan Witczak (88 l.). Zm. 29.03:
Grzegorz Siejka (70 l.), Teresa Studniarek (81 l.), Władysław Benc  (83 l.), Stanisław 
Szymański (70 l.), Piotr Uszyński (55 l.). Zm. 30.03: Antoni Jackiewicz (86 l.). Zm. 31.03:
Marek Kupisz (69 l.), Teresa Maj (80 l.).

Kwiecień 
Zm. 1.04: Tomasz Badełek  (65 l.), Alina Pietrzyk (87 l.), Cezary Świtalski (50 l.), 
Marek Wojciechowski (65 l.). Zm. 3.04: Jerzy Truszkowski (80 l.). Zm. 5.04: Wło-
dzimierz Łazęcki (67 l.). Zm. 6.04: Janusz Skąpski (67 l.). Zm. 7.04: Marianna 
Stusińska (92 l.), Elżbieta Tkacz (76 l.). Zm. 9.04: Helena Dominiak (73 l.), Dariusz 
Sumiński (58 l.). Zm. 11.04: Bogumiła Bartosik  (68 l.), Irena Morawska (85 l.). 
Zm. 12.04: Daniela Pękala (91 l.), Marcin Szeliga (41 l.). Zm. 13.04: Maria Słowińska 
(84 l.). Zm. 15.04: Jadwiga Mirgos (71 l.), Stefan Nowakowski (69 l.), Wiesław Sasin 
(80 l.). Zm. 16.04: Tadeusz Szustakowski (80 l.), Jan Madany (68 l.), Waldemar 
Kowalski (61 l.), Zo� a Kuś (75 l.), Bożena Babska  (60 l.), Barbara Banasiak (90 l.). 
Zm. 18.04: Eugeniusz Himmel (80 l.), Jan Jędrzejewski (66 l.), Zdzisław Michalski 
(72 l.). Zm. 19.04: Stanisława Jasińska (95 l.), Jan Kocbuch (91 l.), Józef Nagu-
szewski (69 l.), Zygmunt Kwiatkowski (69 l.), Edward Leszczyński (83 l.). Zm. 20.04:
Marek Matuszewski (53 l.). Zm. 21.04: Genowefa Nagórka (87 l.), Jan Milczarek 
(66 l.). Zm. 22.04: Tadeusz Michalak (89 l.), Anna Kołakowska (83 l.), Stefania 
Pytkowska (95 l.). Zm. 23.04: Stanisława Sawicka (96 l.), Bolesław Caban (97 l.). 

Chciał, by w Skierniewicach zakwitło 
tysiąc rajskich jabłuszek
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Świetny ekonomista, dobry dydaktyk. 
Wypromował niemal 500 magistrów i licencjatów
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W styczniu zmarł Tadeusz Kruk, 
wieloletni działacz sportowy, kie-
rownik Delegatury Skierniewce 
Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. 
W maju pożegnaliśmy Janusza 
Urbańskiego, pedagoga, inicjatora 
powstania MKS Ósemka Skiernie-
wice. 

Pod koniec stycznia dotarła do nas 
smutna wiadomość. W wieku 65 lat 
zmarł Tadeusz Kruk, wieloletni dzia-
łacz sportowy, kierownik Delegatury 
Skierniewce Łódzkiego Związku Piłki 
Nożnej. Przez lata był wiceprezesem 
Okręgowego Związku Piłki Nożnej, od 
2019 roku kierownikiem skierniewic-
kiej delegatury Łódzkiego Związku Piłki 
Nożnej.

Był także jednym z założycieli Miej-
skiego Ludowego Klubu Sportowego 
Widok oraz Prezesem Rady Powiato-

wej Ludowych Zespołów Sportowych. 
W 2018 roku podczas Balu Sportowca 
został uhonorowany tytułem Zasłużo-
nego Działacza Sportowego. Był wielkim 
miłośnikiem sportu, zwłaszcza piłki noż-
nej. Człowiek-instytucja, serdeczny, rze-
telny – nigdy nie zdarzyło się, aby unikał 
mediów, nawet gdy przyszło mu odpo-
wiadać na trudne pytania – wspominają 
dziennikarze, z którymi współpracował.

–  Tadeusz był prezesem, wicepre-
zesem LZS. Był ciepłym, serdecznym, 
oddanym temu, co robił człowiekiem. 
Mimo, że upłynęło już kilka miesięcy od 
jego śmierci trudno mi o tym mówić. Na 
pewno będę podążał wytyczoną przez nie-
go ścieżką. Bardzo go brakuje, był bardzo 
bliską mi osobą – wspomina Sławomir 
Supera.

24 maja zmarła Małgorzata Odnoczko, 
w latach 90. związana ze skiernie-
wickim samorządem, a ostatnio 
członek rady nadzorczej Skiernie-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Miała 64 lata.

Małgorzata Odnoczko była radną RM 
Skierniewice drugiej kadencji w latach 

1994-1998, przez następne lata praco-
wała w skierniewickim ratuszu.

– To bardzo przykra wiadomość. Bar-
dzo miło wspominam nasz wspólny okres 
pracy w urzędzie, w wydziale kultury 
była jedną z osób odpowiedzialnych za 
organizację święta kwiatów – wspomi-
na Włodzimierz Binder, były prezydent 
Skierniewic. burz

Rezerwują kwatery na 
cmentarzach jeszcze za ży-
cia, bo chcą decydować o 
miejscu przyszłego spo-
czynku i finansowo odcią-
żyć pogrążoną w żałobie 
rodzinę.

– Jak mam już wykupio-
ny grób, to żyję spokojniej – 
mówi trzydziestolatek, który 
stał się właścicielem kwatery 
na skierniewickim cmentarzu 
komunalnym. 

Na nagrobki z wyrytym 
imieniem, nazwiskiem i 
rokiem urodzenia, ale bez 
daty śmierci, coraz czę-
ściej natra�amy na cmen-
tarzach. Zapobiegliwy 
skierniewiczanin wykupił 
miejsce na cmentarzu na 
cztery pochówki. Kwaterę 
ma opłaconą na najbliższe 
20 lat, wybrany projekt po-
mnika, a nawet kolor mar-
muru. – Jakby co, trzeba 

tylko otworzyć kryptę i już. 
To dla mnie, żony i rodziców 
– wyjaśnia.

Skierniewicki cmentarz 
przy ulicy Strobowskiej błysz-
czy w październikowym słoń-
cu blaskiem nowych pomni-
ków. Wokół większości krzą-
tając się krewni, czyszcząc i 
myjąc kamienne płyty przed 
dniem Wszystkich Świętych. 
Część z nich sprawia jednak 
wrażenie opuszczonych, choć 
wyglądają na nowe. Przy wy-
kutych nazwiskach brak jed-
nej z dwóch dat.

– Nie są to odosobnione 
przypadki, że ludzie kupują 
kwatery za swojego życia – 
mówi Jacek Staryga, prezes 
miejskiej spółki Ars, admini-
strującej cmentarzem komu-
nalnym.

Zainteresowani mogą wy-
kupić miejsce na grób trady-
cyjny murowany, albo na grób 
urnowy (też murowany), lub 

28 sierpnia, po ciężkiej 
chorobie, zmarła Marlena 
Mazurek, skierniewiczan-
ka, członkini Klubu Lite-
rackiego Sopel, autorka 
wierszy, malarka, wielka 
społeczniczka oddana lu-
dziom i zwierzętom. Miała 
61 lat. Spoczęła na cmenta-
rzu miejskim przy ulicy 
Strobowskiej.

– Wspaniała koleżanka i 
przyjaciółka, miłośniczka po-
ezji i sztuki. Ciepła, wrażliwa, 
kochająca ludzi i przyrodę – 
wspominają przyjaciele.

Jej poezja to twórczość z 
pogłębioną refleksją, a ry-
sunki, choć proste, wyrażały 
gamę różnych emocji. Jej pra-
ce nie poddawały się łatwym 
ocenom. 

Pochodziła ze Śląska. Z za-
wodu była oligofrenopedago-
giem. Przez ćwierć wieku pra-
cowała z dziećmi z de�cytami 
rozwojowymi. Była inicjatorem 

i prekursorem wprowadzenia 
w szkole komunikacji alter-
natywnej. Dzięki jej wiedzy 
i zaangażowaniu dzieci niemó-
wiące, mogły zacząć komuni-
kować się za pomocą symboli, 
piktogramów. Przygotowywała 
je do udziału w przeglądach 
teatralnych, w których wielo-
krotnie zdobywały nagrody.

Marlena Mazurek do Skier-
niewic przyprowadziła się 20 
lat temu. Tu szybko znalazła 
miejsce dla swoich talentów 
i pasji, jakimi były literatura 
i malarstwo. 

Pisała i publikowała wier-
sze, wystawiała prace malar-
skie na wystawach indywidu-
alnych i zbiorowych. Należała 
do Klubu Literatów Sopel, 
była członkiem pracowni ar-
tystycznej Plama, a także stu-
dentką Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku przy Centrum Kul-
tury i Sztuki. 

Marlena Mazurek odeszła 
niespodziewanie. jm

 Zabierzmy ze sobą tylko 
tyle gotówki, ile będzie nam 
potrzebne do kupienia zni-
czy, kwiatów czy wiązanki– 
radzą policjanci, a nie jest 
to jedyna praktyczna rada, 
jak dzień 1 listopada spędzić 
bezpiecznie i bez strat. 

O bezpieczeństwo na 
cmentarzu warto zadbać już 
wcześniej, gdy porządkujemy 
groby – nie spuszczajmy z oka 
torebek, płaszczy czy innych 
wartościowych przedmiotów. 

Policja radzi:
Dobrze jest, gdy ktoś bli-

ski lub znajomy może nam 
towarzyszyć na cmentarzu. 
Wtedy mamy większą możli-
wość przypilnowania naszych 
rzeczy osobistych. Będąc na 
cmentarzu, zwracajmy uwagę 
na osoby w naszym otoczeniu, 
które – jak się wydaje – prze-
bywają tam bez wyraźnego 
celu. Jeśli ich zachowanie jest 
podejrzane, poinformujmy o 

tym pracowników cmentarza 
lub policję. 

Pamiętajmy o tym, aby pie-
niądze, dokumenty czy telefon 
komórkowy, w miarę możliwo-
ści, trzymać w wewnętrznej kie-
szeni ubrania. Na pewno utrud-
nimy w ten sposób złodziejowi 
ewentualną próbę kradzieży.

Okres poprzedzający święto 
zmarłych to także wyjazdy sa-
mochodem, zarówno na miej-
scowe nekropolie, jak i w od-
ległe rejony kraju. Wyzwania, 
z którymi muszą zmierzyć się 
kierowcy, to duże natężenie 
ruchu i utrudnienia, wynika-
jące z wprowadzonych okre-
sowo rozwiązań organizacji 
ruchu drogowego. 

Wysiadając z samochodu 
przed cmentarzem, upew-
nijmy się, że go dokład-
nie zamknęliśmy (zamki w 
drzwiach, bagażnik, szyby). 
Nie zostawiajmy na widoku 
rzeczy wartościowych. 

burz

W tym roku skierniewicki 
sport poniósł wielkie straty 

4 maja zmarł Janusz Urbański,
wieloletni nauczyciel wychowania �-
zycznego w LO im. Bolesława Prusa. 
Był inicjatorem powstania Miejskiego 
Klubu Sportowego Ósemka Skiernie-
wice. Trenował koszykarzy.

Pełnił także funkcję prezesa sto-
warzyszenia. Po odejściu ze stowa-
rzyszenia pozostał przy sporcie. 
Przez lata działał aktywnie w struk-
turach Szkolnego Związku Sporto-
wego. Podczas Gali Mistrzów Sportu 
w 2019 roku Janusz Urbański z rąk 
prezydenta Krzysztofa Jażdżyka ode-
brał nagrodę dla zasłużonego dzia-
łacza.

– W pamięci nas uczniów, wycho-
wanków, podopiecznych zawsze pozo-
stanie jako człowiek stanowczy, zdecy-
dowany, oddany sportowi, jednocze-
śnie ciepły, miły i serdeczny, odszedł 
zdecydowanie za wcześnie – wspomina 
Radosław Korycki.

–  Wyłącznie ciepłe słowa cisną się 
do ust na wspomnienie o Januszu. 
Fachowiec, mentor, oddany temu, co 
robił, pasjonat sportu, wychował wie-
le pokoleń młodych ludzi, także obec-
nych nauczycieli –  wspomina Piotr 
Łysikowski. 

am

Groby „za życia”

też niszę urnową w kolumba-
rium.

Koszt brutto krypty na 
dwie trumny wynosi  na 
skierniewickim cmentarzu 4 
860 zł. Na kwotę składa się 
opłata za piwnicę, za udostęp-

nienie miejsca  i zezwolenie na 
postawienie nagrobka. 

Właściciel krypty przez 20 
lat nie ponosi żadnych dodat-
kowych kosztów za prawo do 
korzystania z wykupionego 
miejsca. burz

Swoją wrażliwością 
dzieliła się ze światem

Fo
t. 
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Wybierając się na cmentarz, nie 
zabierajmy ze sobą dużo pieniędzy
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Nie żyje skierniewicka 
radna drugiej kadencji

(1952-2021)

(1956-2021)
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Cmentarz parafialny w Starej Rawie 
co roku nawiedzają rodziny i bliscy 
zmarłych. Nekropolia jest miejscem 
spoczynku wielu bohaterów, Pola-
ków, którzy walczyli o niepodległość 
swojej ojczyzny. Właśnie powstała 
publikacja opatrzona znamiennym 
tytułem: „Zapomniani bohatero-
wie”.  Oby ten pozostał tylko prowo-
kacją autorów.

– Zapominamy o ich szerszym zaan-
gażowaniu, jakim była Polska. W Starej 
Rawie znajdują się mogiły rodzin szla-

checkich, żołnierzy I i II wojny światowej, 
żołnierzy Armii Krajowej, społeczników, 
nauczycieli, artystów ludowych – wyjaśnia 
Anna Szerszeń, prezes stowarzyszenia 
„Wspólna pamięć”, działającego na terenie 
gminy Nowy Kawęczyn.

Dlatego członkowie wspomnianego sto-
warzyszenia postanowili stworzyć specjalne 
mapy dla mieszkańców, ale także dla od-
wiedzających nekropolię. Mapa będzie ogól-
nodostępna w formie małej broszury. W wy-
danej ulotce znajdziemy mapy cmentarza, a 
także proponowane trzy ścieżki zwiedzania 
obiektu. Będzie można wybrać ścieżkę: woj-
skową, społeczną bądź też kulturalną.

– Na cmentarzu pochowany jest m.in. 
Edward Malinowski, ale na nagrobku nie 

jest nigdzie zaznaczone, że był on żołnie-
rzem AK. My chcemy przybliżyć tę wiedzę 
– tłumaczy Anna Szerszeń.

Mapa „Zapomnianych bohaterów” bę-
dzie dostępna jeszcze przed 1 listopada. 
Warto odwiedzając 1 listopada groby naj-
bliższych, zapalić również lampkę w miej-
scu spoczynku Polaków, którzy walczyli o 
niepodległość naszej ojczyzny.

– Dziś w większości leżą na tym sa-
mym cmentarzu pośród sąsiadów i zna-
jomych lub zostali zapomniani, a byli 
ważni dla społeczności lokalnej i spoczy-
wają w innych miejscach Polski i świata, 
dla przykładu zamordowani w obozach 
koncentracyjnych – kończy Anna Szer-
szeń. bn

Stuletni krzyż w Sierakowi-
cach Lewych przeszedł kapi-
talny remont. Prace pod nad-
zorem łódzkiego konserwa-
tora zabytków sami wykonali 
od początku do samego końca 
mieszkańcy. 

Bartosz Nowakowski

– Przechodzę koło tego krzyża co-
dziennie i pewnego razu bardzo mocno 
zastanowiła mnie jego kondycja. Może 
na pierwszy rzut oka nie wydawał się aż 
tak bardzo zniszczony, jednak z bliska 
naprawdę nie wyglądało to dobrze – tłu-
maczy Wacław Wojenka, rodowity miesz-
kaniec Sierakowic Lewych, który posta-
nowił podjąć działania naprawcze krzyża. 

Wszystko tak się akurat złożyło, że 
krzyż w tym roku obchodził swoje stu-
lecie. I to w zasadzie jedyna informacja, 
jaką wie lokalna społeczność. Na trzonie 
wyryta była prawdopodobnie data po-
wstania – 28.08.1921. 

– Niestety, ale nikt nie zna genezy po-
wstania tego krzyża. Nie wiadomo, z jakiej 
przyczyny powstał i dlaczego akurat w tej 
części wsi. To też wydaje się ciekawe, po-
nieważ zazwyczaj podobne krzyże powsta-
wały na początku albo na końcu miejsco-
wości – tłumaczy Wacław Wojenka. 

Ponad 10-metrowy krzyż wykonany z 
dębu i wszystko wskazuje na to, że został 
ociosany z jednego elementu. W tej części 
gminy nie ma drugiego, podobnego krzy-
ża tej wysokości.

Początkowo grupa mieszkańców 
chciała dokonać odnowienia na obcho-
dy stulecia. Przeszkodą okazała się ko-
nieczność uzyskania zgody od łódzkie-
go konserwatora zabytków. W czerwcu 
mieszkańcy wysłali wniosek, w którym 
przedstawili swój cały zamysł, a także 
kwestie projektowe. Po miesiącu przyszła 
akceptacja, ale już wtedy było wiadomo, 
że prac nie uda się wykonać z końcem 
sierpnia.

– Przyznam szczerze, że jak wzięliśmy 
się za pracę to miałem moment pewnego 
zwątpienia. Na zewnątrz nie było widać 

tych ubytków, ale po wyciągnięciu z zie-
mi zobaczyliśmy jakie to są straty. To na-
prawdę fenomen, że przetrwał tyle czasu, 
choć wydaje się, że jego dni mogły być 
policzone – przyznaje Zbigniew Lipiński, 
mieszkaniec Sierakowic Lewych.

Grupa nie miała jednak zamiaru się 
poddawać i wzięła się do pracy. Od po-
czątku do końca była to praca społeczna.

– Do lepszej konserwacji został użyty 
lakier do felg samochodowych, który ma 
bardzo dobre właściwości i jest odporny 
na różne aury pogodowe – przyznaje Ali-
cja Przybyszewska.

Krzyż na nowo postawiono na począt-
ku września. – Miejmy nadzieję, że postoi 
z kolejne sto lat – kończy grupa miesz-
kańców.

Do niedawna wszystkie źródła poda-
wały, że na bolimowskim kirkucie zo-
stały dwie, może trzy macewy. Po 
uporządkowaniu terenu zaniedbanej 
nekropolii okazało się, że jest ich 
znacznie więcej. 

– Odkryłem 58 macew żydowskich, o któ-
rych istnieniu nie mieliśmy pojęcia. Zasło-
nięte były przez co najmniej 50 lat – mówi 
Zbigniew Skroński. Społecznik w zeszłym 
roku zainicjował akcję uporządkowania bo-
limowskiego kirkutu. – Płyty nagrobne znik-
nęły w dzikiej roślinności, teren był gęsto 
zarośnięty tarniną, kolczastym krzewem. 
Nie łatwo było je usunąć. Zaniedbania były 
ogromne, ale przy oczyszczaniu cmentarza 
pracowało ze mną ponad 50 osób. 

Kirkut w Bolimowie znajduje się w po-
łudniowo-wschodniej części wsi, przy ul. 
Cmentarnej, około 600 metrów od staro-
miejskiego rynku. 

Cmentarz żydowski zajmuje działkę o 
powierzchni ponad trzech tysięcy metrów 
kwadratowych.

W 1946 r. ocaleni z Shoah, pochodzą-
cy z Bolimowa Żydzi pochowali zgodnie ze 
swoją  tradycją zwłoki 21 osób. Wszyscy 
po odkryciu ich przez Niemców w kryjów-
kach zostali zamordowani. Szczątki zło-
żono we wspólnym grobie na cmentarzu 
żydowskim. Przez lata kirkut uległ daleko 
posuniętej dewastacji. Do 2020 r. teren był 
porośnięty trawą i krzewami. Granice były 
częściowo czytelne dzięki reliktom ziem-
nego obwałowania. W lipcu 2020 r. na 
cmentarzu rozpoczęły się prace porządko-
we. Akcję zainicjował Zbigniew Skroński 
ze Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych 
„Zróbmy To”. Teren został uporządkowany, 
wykarczowano dziką roślinność. Odsło-
nięto 58 nagrobków, tablice są w różnym 
stanie zachowania. Ustawiony został znak 
wskazujący drogę do cmentarza. 

Warto dodać, że Żydzi, którzy polegli 
we wrześniu 1939 r. walcząc w szeregach 
Wojska Polskiego: strz. Pinkus Pesersz-
tajn i strz. Hersz Podemski spoczęli na 
cmentarzu rzymsko-katolickim w Boli-
mowie.  Fragmenty macew z Bolimowa 
znajdują się także na cmentarzu żołnie-
rzy niemieckich z czasów I wojny świato-
wej w Bolimowskiej Wsi.   bp

Zm. 24.04:  Ireneusz Bełc (51 l.), Leokadia Kalińska (81 l.). Zm. 25.04: Irena 
Czupryńska (91 l.). Zm. 27.04: Kazimierz Wójcicki (79 l.). Zm. 28.04: Mirosław 
Bobrowski (76 l.), Maria Kowalska (87 l.), Zygmunt Dudek (78 l.), Kazimierz 
Syndoman (75 l.). Zm. 29.04: Zbigniew Gruczalski (67 l.), Zuzanna Juraś (71 l.), 
Danuta Kosiacka (74 l.). Zm. 30.04: Halina Madej (84 l.).

Maj 
Zm. 3.05: Zbigniew Durczyński (88 l.). Zm. 4.05: Mirosław Marzyjan (68 l.), Ja-
nusz Urbański (69 l.). Zm. 5.05: Kazimiera Płoszańska (92 l.). Zm. 7.05: Danuta 
Andrzejczak (71 l.). Zm. 8.05: Leszek Wolski (70 l.). Zm. 9.05: Jan Baca (75 l.). 
Zm. 11.05: Karolina Lesiak (34 l.). Zm. 12.05: Marian Mularczyk (85 l.), Maria 
Nalberczyńska (96 l.), Andrzej Biernat (71 l.), Kazimierz Jacak (80 l.), Janusz Tarka 
(63 l.). Zm. 13.05: Anna Tomaszewska (70 l.), Dariusz Skopiński (59 l.), Stanisław 
Karchier (70 l.). Zm. 14.05: Elżbieta Bednarek (73 l.), Aneta Cegiełka (38 l.). 
Zm. 15.05: Tadeusz Dawidziuk (65 l.),Władysława Dąbrowska (81 l.). Zm. 16.05:
Maria Płocharczyk (84 l.), Bogdan Sołtys (74 l.). Zm. 17.05: Stefan Sierhej (94 l.). 
Zm. 20.05: Witold Aleksandrow (84 l.), Czesław Baryła (84 l.), Artur Karkuciński 
(22 l.), Ryszard Karwat (79 l.), Kazimierz Przybylski (91 l.), Stanisława Sulikowska 
(74 l.). Zm. 21.05: Irena Synowiec (78 l.), Mieczysław Wilk (78 l.). Zm. 22.05:
Marianna Bednarek (77 l.), Jerzy Stolarski (91 l.). Zm. 24.05: Helena Gralewska 
(83 l.), Małgorzata Odnoczko (64 l.). Zm. 26.05: Maria Kobierska (82 l.), Jacek 
Szpiczak (55 l.). Zm. 27.05: Teresa Milczarek (68 l.). Zm. 28.05: Józef Derkowski 
(75 l.). Zm. 29.05: Józef Blus (91 l.), Jan Boguszewski (88 l.), Adam Januszkiewicz 
(70 l.). Zm. 31.05: Edward Polewski (85 l.).

Czerwiec 
Zm. 3.06: Krystyna Marchewka (86 l.), Piotr Szymanowski (65 l.). Zm. 4.06:
Antoni Gradowski (90 l.), Kazimierz Pustelnik (59 l.), Zbigniew Kłopotow-
ski (71 l.). Zm. 5.06: Krystyna Janicka (91 l.), Joanna Werkowska (71 l.). 
Zm. 6.06: Zo¡ a Błaszczyk (71 l.). Zm. 7.06: Zo¡ a Juraś (87 l.). Zm. 8.06: 
Roman Skoczylas (83 l.). Zm. 9.06: Halina Cieśla (77 l.). Zm. 10.06: Emilia 
Stegenka (73 l.). Zm. 13.06: Henryk Dargiewicz (89 l.), Stefania Gula (83 l.). 
Zm. 14.06: Wiesława Ćwiklak (85 l.). Zm. 15.06: Piotr Baran (50 l.), Helena 
Lesiak (87 l.). Zm. 16.06: Cecylia Piątkowska (84 l.), Monika Dembowska (93 l.). 
Zm. 18.06: Jan Duch (87 l.), Marianna Tomczyk (79 l.), Janina Wojtyra (86 l.). 
Zm. 19.06: Alicja Wieczorek (84 l.). Zm. 20.06: Anna Sołwińska (66 l.). Zm. 21.06: 
Rafał Murgrabia (40 l.). Zm. 22.06: Lucyna Biernacik (80 l.). Zm. 23.06: Eugenia 
Kołodziejczyk (92 l.). Zm. 24.06: Wiesław Krupa (85 l.), Wiesława Romanowska-
-Maj (72 l.). Zm. 26.06: Bogusław Bąba (63 l.). Zm. 28.06: Krzysztof Kozłowski 
(66 l.), Włodzimierz Walczyński (71 l.). Zm. 29.06: Jolanta Kozłowska (59 l.). 
Zm. 30.06: Ewa Kwaśniewska (68 l.).

Lipiec 
Zm. 1.07: Alicja Kurzec (92 l.). Zm. 2.07: Anna Kozłowska (83 l.). Zm. 3.07: Wanda 
Jachimek (83 l.), Ryszard Reszka (83 l.), Stanisław Rutkowski (59 l.). Zm. 6.07:
Włodzimierz Iskierka (76 l.). Zm. 7.07: Krzysztof Rojek (56 l.). Zm. 8.07: Halina 
Dymkowska (77 l.). Zm. 10.07: Danuta Kwapisz (62 l.). Zm. 12.07: Józef Lipski (87 
l.). Zm. 13.07: Wacława Machowska (98 l.), Stefania Górska (88 l.). Zm. 14.07:
Edward Gajewski (73 l.). Zm. 15.07: Konrad Markowicz (84 l.), Czesław Kiełkiewicz 
(87 l.), Grzegorz Kozłowski (41 l.). Zm. 16.07: Grzegorz Dudek (60 l.). Zm. 17.07:
Henryk Żaczek (76 l.), Lucyna Karalus (62 l.). Zm. 18.07: Ludwika Jańczyk (86 l.), 
Elżbieta Satory-Wąsik (72 l.), Ludwika Jańczyk (86 l.). Zm. 20.07: Teresa Czyżewska 
(88 l.). Zm. 23.07: Helena Świniarska (76 l.). Zm. 24.07: Marian Sumiński (86 l.), 
Feliks Dudek (88 l.). Zm. 25.07: Maria Pogorzelska (100 l, Teresa Tokarek (73 l.). 
Zm. 27.07: Ludwika Szewczyk (89 l.). Zm. 29.07: Wiesław Małyszko (67 l.), Halina 
Rzadkiewicz (79 l.), Piotr Stankiewicz (86 l.). Zm. 31.07: Danuta Jaworska (72 l.), 
Ryszard Pasik (83 l.).

Sierpień 
Zm. 1.08: Helena Fabjańczyk (88 l.), Irena Janus (76 l.), Wanda Smoliło (80 l.). 
Zm. 2.08: Dariusz Olborski (57 l.). Zm. 3.08: Lucyna Kozyra (65 l.). Zm. 4.08:
Wojciech Hajdys (76 l.), Dariusz Jaroszewski (46 l.). Zm. 5.08: Irena Jacak (74 l.). 
Zm. 6.08: Zdzisław Bera (63 l.), Jan Ciesielski (71 l.). Zm. 8.08: Anna Kwiatkowska 
(73 l.), Zbigniew Mokrzycki (52 l.), Jadwiga Pietras (66 l.). Zm. 9.08: Czesława Sie-
kiera (92 l.), Karol Waćkowski (79 l.). Zm. 10.08: Jerzy Burzyński (78 l.),. Zm. 11.08:
Jolanta Kordasińska (62 l.). Zm. 12.08: Lyudvig Garayan (74 l.), Roman Wójcik (84 l.). 
Zm. 13.08: Andrzej Krzyżanowski (68 l.). Zm. 14.08: Ryszard Gutowski (74 l.), 
Bronisława Jodź (98 l.). Zm. 16.08: Marek Łańcucki (75 l.). Zm. 17.08: Krzysztof 
Michalak (72 l.). Zm. 18.08: Józef Goźliński (80 l.), Jan Gruchała (93 l.), Agnieszka 
Latek (48 l.). Zm. 20.08: Leszek Grzejszczak (69 l.). Zm. 22.08: Anna Białkowska 
(78 l.), Marian Łyżeń (72 l.). Zm. 23.08: Tadeusz Chachuła (87 l.), Cecylia Wieprz-
kowicz (95 l.). Zm. 24.08: Ewa Kamińska (63 l.), Mieczysław Caban (87 l.), Janusz 
Kosmatka (62 l.). Zm. 25.08: Jacek Połeć (58 l.). Zm. 26.08: Albin Skoczek (61 l.), 
Marianna Dziuda (89 l.). Zm. 27.08: Jan Poniatowski (86 l.). Zm. 28.08: Jan Sałajczyk 
(86 l.). Zm. 30.08: Janusz Kłopocki (85 l.). Zm. 31.08: Urszula Sierocińska (85 l.).

Wrzesień 
Zm. 1.09: Edward Zasępa (91 l.), Czesława Biernat (90 l.). Zm. 7.09: Tadeusz 
Dębski (68 l.), Barbara Harbauer (68 l.). Zm. 8.09: Jan Kuropatwa (80 l.), Jan 
Stefanowski (75 l.). Zm. 9.09:  Janina Seliga (92 l.). Zm. 11.09:  Wanda Bachura 
(70 l.), Danuta Tręboszka (70 l.), Anna Jączak (51 l.), Ryszard Korczak (86 l.). 
Zm. 12.09: Tadeusz Petrynowski (91 l.). Zm. 13.09: Irena Masny (84 l.). Zm. 14.09:
Ireneusz Michalski (70 l.), Henryka Misztal (60 l.). Zm. 15.09: Bogdan Iwanek (64 
l.), Marianna Kamińska (59 l.), Zbigniew Łada (67 l.), Jadwiga Szczepaniec (82 l.). 
Zm. 16.09: Tomasz Gadomski (78 l.). Zm. 18.09: Maria Godos (76 l.), Mirosław 
Pilarz (87 l.). Zm. 19.09: Stanisław Kopytek (86 l.). Zm. 20.09: Stanisław Dwurznik 
(87 l.), Tadeusz Hunger (77 l.). Zm. 21.09: Janina Łukasik (88 l.). Zm. 24.09: Krzysz-
tof Kaczorowski (56 l.). Zm. 26.09: Apoloniusz Pruszkowski (76 l.), Piotr Trębacz 
(47 l.). Zm. 27.09: Witold Czyżewski (81 l.). Zm. 29.09: Jadwiga Majewska (71 l.).

Październik
Zm. 1.10: Stanisław Górecki (96 l.). Zm. 2.10: Jan Caban (76 l.). Zm. 5.10:
Jacek Tarczyński (69 l.), Maria Bromirska (64 l.), Jadwiga Placek (73 l.). 
Zm. 6.10: Szczepan Tyjewski (72 l.). Zm. 7.10: Krystyna Majcher (64 l.). 
Zm. 9.10: Józef Cebula (73 l.). Zm. 10.10: Eufemia Wiśniewska (85 l.). 
Zm. 12.10: Marek Broniarek (59 l.). Zm. 13.10: Teresa Troszczyńska (68 l.). 
Zm. 14.10: Ryszard Tomaszewski (73 l.), Lucyna Starczyk (74 l.), Wanda 
Jaśniewska (66 l.). Zm. 15.10: Teodozja Skarżyńska (104 l.). Zm. 16.10:
Janina Szyba (77 l.), Janina Gwardecka (71 l.). Zm. 17.10: Janina Caban (96 l.). 
Zm. 18.10: Marianna Paradowska (82 l.). Zm. 19.10: Jadwiga Majewska (71 l.). 
Zm. 19.10: Krzysztof Przybył (34 l.), Piotr Zieliński (82 l.). Zm. 20.10: Marian Bazel 
(96 l.), Zbigniew Kamiński (67 l.). Zm. 22.10: Andrzej Dyszkowski (63 l.), Lucyna 
Warulik (93 l.).

(Nie) zapomniani 
bohaterowie

Pamięci sąsiadów. Społecznicy 
uporządkowali bolimowski kirkut

Sami odnowili stuletni krzyż
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Początki osadnictwa żydowskiego w Bolimowie sięgają 1773 roku. W latach 1793-1794 w miasteczku odnotowano 33 starozakonnych, którzy stanowili 9,5 proc. 
wszystkich mieszkańców. Napływ Żydów na tereny ówczesnego województwa rawskiego, w tym prawdopodobnie do Bolimowa, związany był z pogromami po 
powstaniu Chmielnickiego i wypędzeniami Żydów m.in. z Wiednia i pogranicznych miast ukraińskich. 
W 1827 r. mieszkało w Bolimowie 233 wyznawców judaizmu (24 proc.), w 1857 co trzeci mieszkaniec Bolimowa (tj. 339 osób) był pochodzenia żydowskiego. 
W 1878 r. w całej gminie bolimowskiej żyło 505 Żydów, a w 1897 r. – 339 Żydów.
W okresie międzywojennym większość Żydów utrzymywała się z handlu i rzemiosła. W 1925 r. Żydzi prowadzili 16 sklepów i 12 warsztatów rzemieślniczych. 
W wyborach do rady gminnej w 1928 r. najwięcej głosów spośród wszystkich kandydatów uzyskał krawiec Luzer Mordka Man. 
W marcu 1941 r., jak wynika z informacji Instytutu Yad Vashem, wszyscy Żydzi z Bolimowa zostali popędzeni do getta warszawskiego. Prawie wszyscy zginęli. 
To samo źródło wskazuje, że po akcji likwidacyjnej w mieście zostało 11 Żydów, których Niemcy rozstrzelali w Lasach Bolimowskich.
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W Makowie odbyła się akcja 
krwiodawcza na rzecz 5-let-
niego Antosia Grzelki z Krężc. 
Zgłosiło się 86 osób, krew mo-
gły oddać 53 osoby. W sumie 
udało się zebrać 23,5 litra 
krwi. To bardzo dobry wynik, 
o którym najbliżsi chłopca na-
wet nie marzyli. Podczas akcji 
krwiodawcom towarzyszyli tata, 

babcia oraz dziadek Antosia.
– Wszystko zaczęło się od 

złamanej podczas zabawy rącz-
ki – opowiada babcia Cecylia. – 
Trzeba było Antosia zawieźć do 
Łodzi, tam rączka została złożo-
na, ale okazało się, że potrzebna 
jest operacja, bo rączkę trzeba 
nastawić od nowa. Pobiegłam 
do kościoła. Modliłam się długo. 

Kolejna zbiórka drużyny 
harcerskiej Czarna Trzy-
nastka była niezwykła, bo 
harcerze świętowali 16. 
urodziny swojej drużyny. 

Podczas zbiórki odbył się 
turnieju w trakcie, którego to-
warzyszyli harcerzom rodzice 
i inni zaproszeni goście. Kon-
kurs był sprawdzianem wiedzy 
harcerskiej i ogólnej. Był także 
tor przeszkód, a także ćwicze-
nia komunikacyjne i spraw-
dzające re�eks. Po skończonej 
zabawie przyszedł czas na 

Tym razem będzie ciasto i 
gorąca herbata. To kolej-
na odsłona charytatyw-
nych działań lokalnej 
społeczności, aby zebrać 
pieniądze na szkolny 
sztandar.

Już w najbliższą niedzie-
lę (31.10) przed kościołem 
parafialnym w Pszczonowie 
odbędzie się charytatywny 
kiermasz ciast przygotowany 
przez rodziców uczniów szkoły 
podstawowej w Pszczonowie. 
Natomiast przed para�alnym 

cmentarzem będzie się moż-
na napić gorącej kawy lub 
herbaty od Czarnej 13. Cał-
kowity dochód z kiermaszu 
ma zostać przeznaczony na 
zakup sztandaru dla szkoły. 
Kiermasz rozpocznie się wraz 
z poranną mszą niedzielną i 

potrwa aż do ostatniego sprze-
danego kawałka ciasta. 

Szkoła w Pszczonowie obec-
nie nie ma sztandaru, a ponad 
dwustuletnia historia szkol-
nictwa w Pszczonowie zasłu-
guje na uhonorowanie.

bp  

Trwa gruntowny remont 
stacji uzdatniania wody w 
Dąbrowicach. Najstarsza 
stacja w gminie wymaga 
kompleksowej moderni-
zacji. 

Dzięki tej inwestycji ko-
lejny kawałek gminy Maków 
będzie zaopatrywany w wy-
sokiej jakości wodę. Trwają 
prace budowlane w ramach 
realizacji zadania „Budowy 
i przebudowy Stacji Uzdat-
niania Wody w Dąbrowi-
cach”.

– Stacja w Dąbrowicach jest 
najstarszą pracującą jeszcze 
stacją uzdatniania wody w 
gminie – mówi wójt Jerzy 
Stankiewicz. – Chociaż miesz-
kańcy nie narzekają na jakość 

wody nie chcemy czekać, aż 
coś się tam w końcu posypie. 

Oprócz nowej stacji uzdat-
niania wody w tym samym 
postępowaniu przetargowym 
wyłoniono także wykonawcę 
małej oczyszczalni ścieków 
przy szkole w Dąbrowicach. 
Gmina pozyskała na ten cel 
blisko milion złotych do�nan-
sowania. Całkowita wartość 
inwestycji to blisko 1,8 mln zł. 
Część istniejących obiektów 
przy stacji uzdatniania wody 
została już rozebrana, a w ich 
miejsce powstały nowoczesne 
technologicznie obiekty oraz 
naziemny zbiornik na wodę o 
pojemności 150 metrów sze-
ściennych. Sieć wodociągowa 
w Dąbrowicach zostanie włą-
czona do gminnej sieci. bp

 W ciągu 45 dni firma ma 
wybudować boisko do 
siatkówki przy szkole w 
Woli Makowskiej. To już 
kolejny etap urządzania 
terenu wokół szkoły. 

Po urządzeniu placu zabaw 
dla dzieci i wybudowaniu ogól-
nodostępnej altany teraz pora 
na szkolne boisko. Gmina 
Maków otrzymała 70 tysięcy 
złotych dotacji celowej z Łódz-
kiego Urzędu Wojewódzkiego 
w ramach programu „Infra-
struktura sportowa Plus” na 
realizację ogólnodostępnego 
boiska w stre�e aktywności. 

– Podpisaliśmy już umowę 
z wykonawcą. Będzie to bo-
isko do siatkówki, z którego 
będą mogli korzystać także 
mieszkańcy sołectwa – mówi 
wójt Jerzy Stankiewicz. – Do 
przetargu zgłosiło się aż sześć 
�rm, więc nie było problemu z 
wybraniem wykonawcy. 

Najtańszą ofertę złożyła 
�rma Nakal z Nowego Miasta 
nad Pilicą – 154 730 złotych. 
W Woli ma powstać boisko do 
piłki siatkowej z nawierzchnią 
syntetyczną o wymiarach pły-
ty 9 m x 18 m ze strefą wybie-
gu wokół płyty.  

bp

Zakończenie inwestycji 
w przyszłym roku

Siatkarze z Woli 
czekają na boisko

Charytatywny kiermasz ciast po raz drugi

Urodziny Czarnej Trzynastki

wspominki z byłą drużynową 
Anią. Nie obyło się bez wzru-
szeń i śmiechów. Potem było 
tradycyjne sto lat i przepyszny 

tort. Podczas uroczystego ape-
lu druhna Wiktoria dostała w 
nagrodę czarno-pomarańczo-
wą chustę drużyny, a druhna 

Lena została wybrana „Harce-
rzem roku 2020/21”. 

Apel przyniósł jeszcze jedną 
wspaniałą informację. Druh-
na Daria została oficjalnie 
przyboczną Czarnej 13. 

113 Drużyna Harcerska 
Czarna 13 działa przy szkole 
podstawowej w Pszczonowie. 
Skupia dzieci i młodzież, orga-
nizuje zbirki, biwaki i wspólne 
wyjazdy. Drużyna często anga-
żuje się w akcje charytatywne 
i pomocowe, jest opiekunem 
mogił żołnierskich na para�al-
nym cmentarzu i innych miejsc 
pamięci, między innymi tablicy 
upamiętniającej o�asry II woj-
ny światowej. bp
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Potrzebna krew dla małego Antka

Okazało się, że operacja będzie 
niepotrzebna. Wszyscy myśleli-
śmy, że to już koniec kłopotów. 
Niestety, za kilka dni Antoś za-
czął bardzo wymiotować. Po-
nownie potrzebna była wizyta w 
Łodzi. Syn i synowa pojechali z 
małym, a my zostaliśmy z Laur-
ką jego starszą siostrą. Nie przy-
puszczaliśmy, że to dopiero po-
czątek walki o zdrowie wnuczka.

W Łodzi okazało się, że są 
kłopoty z jelitami chłopca. 
Niedrożność wymusiła zabieg, 
który miał spowodować udroż-
nienie. Niestety, metoda niein-
wazyjna nie dała długotrwałego 
skutku, bo Antoś znów zaczął 
wymiotować. W trybie pilnym 
tra�ł więc na stół operacyjny. 

Lekarze wycieli mu kawałek 
jelita, wyrostek robaczkowy i 
uchyłek przy pępku. Antoś wró-
cił po operacji do domu. Rodzi-
ną wstrząsnął telefon z Łodzi. 

– Synowa odebrała telefon ze 
szpitala i usłyszała, że natych-
miast ma się stawić w gabinecie 
lekarskim – wspomina ze łzami 
w oczach pani Cecylia. – Tam 
poznała diagnozę i możliwości 
leczenia. Antoś 7 październi-
ka tra�ł do szpitala i od tamtej 
pory trwa jego leczenie. Jestem 
wierząca, więc swoje pierwsze 
kroki skierowałam znów do 
kościoła. Są wokół mnie osoby, 
które równie mocno modlą się 
o zdrowie wnuczka. Niektórzy z 
nich poszczą dla niego, są tyl-

ko o chlebie i wodzie. Wszyst-
kie w intencji powrotu Antosia 
do zdrowia. Byliśmy w zeszłą 
niedzielę z mężem u niego. Nie-
stety, nie mogliśmy wejść, syn 
pokazał nam go tylko przez 
okno. Zapytał się czy mamy dla 
niego prezenty. Poprosił o świe-
cące bransoletki. Proszę siobie 
wyobrazić, że on te bransoletki 
daje innym dzieciom, bo mówi, 
że „są takie smutne”. 

Walka o zdrowie malucha 
trwa. Chłopiec jest bardzo 
dzielny, odważnie znosi wszyst-
kie badania, choć od niedawna 
zaczął się bać pobierania krwi.

– Jest bardzo dzielny – mówi 
powstrzymując łzy Szymon 
Grzelka, tata chłopca. – Nawet 

rezonans zniósł bardzo dobrze, 
lekarz podkreślał, że nawet do-
rośli mają problem, żeby przez 
tak długi czas się nie poruszać. 
Antoś grzecznie leżał i nie było 
potrzeby, żeby go usypiać. Boi 
się pobierania krwi, bo było 
kilka prób, gdzie z wkłuciem 
był problem. Teraz ma założo-
ne centralne dojście. Są chwile, 
że człowiek przestaje być silny. 
Kiedyś zapytał się, dlaczego to 
on zachorował, a nie jego sio-
stra Laurka. Nie wiadomo co 
odpowiedzieć na takie pytanie.

Z Antosiem w szpitalu cały 
czas jest mama Natalia, któ-
ra troszczy się o synka i robi 
wszystko, żeby chłopiec był 
szczęśliwy.   

– Będzie dobrze, ja to wiem – mówi babcia 
Antosia. Chłopiec od 7 października nie 
opuszcza szpitala. Obecnie poddawany jest 
chemioterapii. Krew jest niezbędna, żeby An-
toś miał siłę na walkę z chorobą. 

Beata Pierzchała

Antoś Grzelka jest cudownym 5-latkiem. 
Do niedawna wiódł beztroskie, szczęśliwe 
dzieciństwo. Na początku października lekarze 
zdiagnozowali u chłopca chłoniaka Burkitta w 
3 stadium. Życie całej rodziny toczy się teraz 
na oddziale onkologii, gdzie Antoś otrzymał już 
agresywną chemię. Na chwilę obecną czuje się 
dobrze i dzielnie walczy z chorobą. Teraz dziecku 
potrzebna jest dobra opieka, dużo spokoju i krew, 
która jest niezbędna w trakcie dalszego leczenia.  

Tata, babcia i dziadek Antosia 
serdecznie dziękują wszystkim za 
oddanie krwi.

Paulina oddaje krew po raz pierwszy, przyjechała z Łowicza specjalnie dla Antosia. 
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W latach 80-tych w 
przeglądzie poezji 
śpiewanej, która 
organizowana była 
przez Polskie Radio 
przegrał tylko z 
Majką Jeżowską. 
Dziś jego marze-
niem jest przedsta-
wienie utworu Edy-
cie Górniak, który 
stworzył specjalnie 
dla niej.

Bartosz Nowakowski

Tata pracował  przy gospo-
darstwie i nie było czasu, ale 
przede wszystkim kasy, aby 
rozwijać swoje pasję. To wią-
załoby się przede wszystkim z 
wyjazdem do większego mia-
sta. Wtedy to nie wchodziło 
w grę – mówi Krzysztof Kac-
przyk, od urodzenia mieszka-
jący w Głuchowie.

Talent, jak twierdzi, odzie-
dziczył po ojcu.

– Występował w naszym 
kościelnym chórze, miał także 
niesamowity dar do tego, po-
nieważ wielu twierdziło, że ma 
słuch absolutny. Potra�ł grać 
także na trąbce – opowiada.

Muzyczna przygoda miesz-
kańca rozpoczęła się wraz z 
otrzymaniem pierwszej gitary. 
Był to prezent od wujka. 

– To była rosyjska gitara i 
była jednym z najpiękniej-
szych prezentów w moim życiu 
– przyznaje muzyk.

Występował w duecie z bra-
tem, Józefem. Niestety ten, z 
którym dzielił pasję, zginął 
śmiercią tragiczną. 

Tworzenie muzyki 
działa na mnie jak 
paliwo na życie. 

Dziś, kiedy mam więcej 
czasu mogę poświęcać 
się w końcu mojej pasji. 
Chciałbym także stwo-
rzyć kwartet w 
Głuchowie.

Krzysztof Kacprzyk

Na początku lat 80-tych 
duet braci z Głuchowa wziął 
udział w konkursie przeglądu 
piosenki, który organizowany 
był przez Program Drugi Pol-
skiego Radia. 

– Zajęliśmy drugie miejsce, 
a przegraliśmy tylko z Majką 
Jeżowską, która po tym kon-
kursie rozpoczęła swoją mu-

zyczną karierę. My wtedy wy-
stąpiliśmy z piosenką „Droga”. 
Za tekst odpowiadał Józef, a 
ja skomponowałem muzykę – 
wspomina.

W późniejszych latach sa-
mouk założył kilka zespołów, 
takie jak: Be�s, Legato. Wie-
le lat mieszkaniec poświęcił 
także na grę w głuchowskim 
kościele. 

– Tak się akurat dobrze 
złożyło, że przez wiele lat pro-
boszczem w naszej para�i był 
ksiądz Mieczysław Głowacki, 
który po prostu miał niesamo-
wity dar do tworzenia tekstów. 
Razem stworzyliśmy z dobre 
pięćdziesiąt piosenek – wspo-
mina Krzysztof Kacprzyk. 

Niemal tradycją były wy-
stąpienia w kościele podczas 
różnych uroczystości. Wielkim 
zainteresowaniem cieszyły się 

śpiewy przy grobie pańskim w 
Wielką Sobotę.

– Dziś tego nie ma, ponie-
waż nowy proboszcz uważa, 
że te pieśni nie są liturgiczne 
– dodaje krótko.

Obecnie Krzysztof Kac-
przyk jest na emeryturze i już 
w pełni może oddać się swojej 
pasji. Jak sam podlicza przez 
cały ten czas skomponował 
około dwustu piosenek. Dziś 
wielkie możliwości daje prze-
strzeń internetowa. Na kana-
le YouTube zamieszcza swoje 
nowe utwory. 

– Słyszę, jak mi ta melo-
dia gra gdzieś w głowie. Teraz 
moim marzeniem jest skom-
ponowanie piosenki i osobiste 
przedstawienie jej Edycie Gór-
niak – kończy muzyk, grając 
na gitarze świeżo przygotowa-
ny utwór.   

W sobotę (30.10) w remizie 
OSP Głuchów odbędzie się 
„Potańcówka przy muzyce 
ludowej”. Start od godziny 18.

Na samym początku od-
będzie się krótka prelekcja, 
przeprowadzona przez łódzkie 
muzeum etnogra�czne, które 
przedstawi kulturę łowicką. 
Następnie młodzi mieszkańcy 
z Zespołu Ludowego Pieśni i 
Tańca „Głuchowiacy” przed-
stawią swój repertuar. 

– Przewidujemy także spe-
cjalny moduł dla wszystkich 
chętnych, którzy będą chcieli 
skorzystać z nauki ludowego 
tańca – mówi Jacek Malczew-
ski, organizator imprezy.

W imprezie wezmą także 
udział Koła Gospodyń Wiej-
skich, które także pokażą 
swoje ludowe stroje oraz kom-
pozycje.

Czas trwania imprezy prze-
widziany jest do trzech godzin.

bn

Wciąż pobierane są próby 
z ujęć wodociągowych w 
Głuchowie. Spółka Cewo-
kan ciągle monitoruje stę-
żenie bakterii E.Coli w wo-
dzie. Stale obowiązują 
także restrykcje, które 
mówią jasno, że przed 
spożyciem wodę trzeba 
koniecznie przegotować.

Badania przeprowadzono w 
zeszłym tygodniu, ale z zapo-
wiedzi wynika, że będą prze-
prowadzane także i w najbliż-
szych dniach. Liczba bakterii 
jest coraz mniejsza, ale musi 
być bez przerwy monitorowana.

– Czekamy na kolejne od-
czyty i stale monitorujemy tę 
sprawę. Nie zmienia się zale-
cenie, które jasno mówi, że 
przed skorzystaniem z wody 
trzeba ją pierw przegotować – 
mówi Jan Słodki, wójt gminy 
Głuchów. 

Przypomnijmy, że pierwszy 
komunikat ukazał się w poło-
wie września. Powiatowy In-
spektorat Sanitarny w Skier-
niewicach poinformował, że 
po badaniach jakości wody z 
wodociągu publicznego w Głu-
chowie, zapatrującego miesz-
kańców w miejscowościach 
Głuchów oraz Miłochniewice 
stwierdzono obecność bakte-
rii E.Coli. W próbce z hydro-
forni potwierdzono obecność 
bakterii grupy coli w ilości 25 
jednostek tworzących kolonię 
w 100 ml. Tym samym pod-
kreślono, że woda nie nadaje 
się do spożywania.

– Do dziś wszyscy zastana-
wiamy się, dlaczego pojawiła 
się ta bakteria, którą wyka-
zano w badaniach na ujęciu 
wody. Miejmy nadzieję, że nie-
bawem poznamy odpowiedź – 
kończy samorządowiec.

bn

Po raz kolejny wypełniono 
serduszko mieszczące się 
przed budynkiem urzędu 
gminy. Nie zmienia się 
także cel zbiórki. Nakrętki 
powędrowały do Zosi Bi-
gos.

– Zgodnie postanowiliśmy, 
że do momentu zakończenia 
zbiórki wypełnione serduszko 
będziemy przekazywać na po-
moc dla Zosi Bigos – potwier-
dza Jan Słodki, wójt gminy 
Głuchów.

Przypomnijmy, że w ostat-
nim czasie w gminie zorga-
nizowano więcej akcji w tym 
samym celu. Ponad 40 tys. 
złotych udało się zebrać pod-
czas pikniku w Głuchowie Pie-
niądze udało się zebrać głów-
nie za sprawą licytacji, które 
były przeprowadzane podczas 
trwania pikniku. 

Zosia choruje na SMA. 
Rzadka choroba wymaga spe-
cjalistycznego leczenia, które 
kosztuje blisko 10 milionów 
złotych. bn

Pierwsze miejsca zajęła 
męska i żeńska drużyna 
uczniów ze Szkoły Podsta-
wowej im. Janusza Kor-
czaka w Michowicach 
podczas Igrzysk Dzieci  i 
Igrzysk Młodzieży Szkol-
nej. To wielki sukces mło-
dych mieszkańców.

Do rywalizacji zgłosiły się 
drużyny z dziewięciu szkół z 

terenu powiatu skierniewic-
kiego. W kategorii Igrzysk 
Dzieci (kl. IV – VI) przystąpiło 
sześć zespołów chłopców i pięć 
drużyn dziewcząt. Zaś w kate-
gorii Igrzysk Młodzieży Szkol-
nej (kl. VII – VIII) rywalizowało 
osiem drużyn chłopców i  sie-
dem drużyn dziewcząt. 

Zespoły zarówno dziew-
cząt, jak i chłopców  w kate-
gorii igrzysk dzieci okazały 

się najlepszymi drużynami 
turnieju zajmując pierwsze 
miejsc. Zwycięstwo pozwoliło 
na awans do 1/2 �nału woje-
wództwa łódzkiego. 

W starszej kategorii (Igrzy-
ska Młodzieży Szkolnej) żeń-
ska drużyna wywalczyła dru-
gie miejsce i także uzyskały 
awans do rozgrywek pół�nału 
województwa łódzkiego. Mło-
dzi zawodnicy zajęli ostatecz-

nie trzecie miejsce. 
– Cała społeczność szkolna 

jest dumna z sukcesów na-
szych tenisistów. Gratulujemy 
złotym, srebrnym i brązowym 
medalistom oraz życzymy dal-
szych sukcesów. Już nie może-
my doczekać się kolejnego, tym 
razem wojewódzkiego etapu – 
przyznaje Beata Filutowska, 
dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Michowicach. bn

Nie ryzykuj,
przegotuj wodę

Nakrętki dla Zosi

Szykuje się 
potańcówka 
w Głuchowie

Tenisowy sukces uczniów W młodszej kategorii wiekowej 
Szkołę Podstawową w Micho-
wicach reprezentowali: Gabrie-
la Dyrała, Natalia Pąśko oraz 
Stanisław Brewiński i Kacper 
Wiosna. 

W kategorii Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej do rywalizacji stanęli: 
Michalina Pąśko, Milena Krocz 
i Zuzanna Dyrała (zawodniczka 
rezerwowa) oraz zespół chłop-
ców w składzie: Jakub Lach, 
Krystian Biskupski i Filip Grala 
(zawodnik rezerwowy).  

Talent muzyczny 
pozostawił na wsi

Krzysztof Kacprzyk, oprócz talentu muzycznego jest także autorem dwóch patentów, które 
zostały wykorzystane w mięsnych zakładach w Rawie Mazowieckiej.
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Do kin wchodzi �lm Irene-
usza Skruczaja „Obłoki śmier-
ci – Bolimów 1915”. Plakaty 
promujące produkcję zapra-
szają do obejrzenia go w wielu 
kinach w Polsce, między in-
nymi w Łowiczu, gdzie będzie 
wyświetlany 5 listopada i w 
Skierniewicach, gdzie będzie 
można go zobaczyć 7 listopa-
da. Plakat jest jedną z form 
promocji, ale próżno szukać 
na nim herbu gminy Bolimów. 
Na wcześniejszych wersjach 
plakatu logo było.

– Nawet nie zauważyłem, 
że nie ma tam logo Bolimo-
wa. Gmina jest przyjacielem 
produkcji, można uznać, 
że partnerem zaczęła być w 
trakcie produkcji. To, że nie 
ma ich na plakacie to nic nie 
znaczy – przekonuje Ireneusz 
Skruczaj. – Plakaty wypro-
dukował dystrybutor i górę 
wzięły względy techniczne. Po 
prostu, nie można było umi-
eścić więcej logotypów. Szc-
zerze powiem, że nawet nie 
zwróciłem na to uwagi, mam 
bardzo wiele zajęć, a logotypy 
na plakacie nie są najważniej-
sze.

Wójt gminy Bolimów Stani-
sław Linart nie uważa, że brak 

gminnych logotypów może w 
jakiś sposób umniejszyć pro-
mocji gminy.

– Lepszej promocji chyba 
nie ma niż zawarcie w tytule 
�lmu nazwy gminy – mówi. – 
Nikogo bardziej ten �lm nie 
promuje, jak ziemię bolimow-
ską i myślę, że bardzo pomoże 
nam w realizacji celów. Za-
powiadaliśmy, że bardzo leży 
nam na sercu budowa parku 
kulturowego „Pole bitwy nad 
Rawką 1914-1915, w hołdzie 
o�arom wojny”. Elementem 
przedsięwzięcia będzie utwo-
rzenie kompleksu muzealnego 
w Bolimowie.

Celem projektu jest wszech-
stronne ukazanie walk, które 
miały miejsce na ziemiach 
bolimowskich w latach 1914-
1915, w kontekście bogatej hi-
storii Bolimowa i pozostałych 
w okolicach historycznych 
obiektów. Park kulturowy 
oraz kompleks muzealny ma 
być obrazem tragizmu I wojny 
światowej oraz dramatu zwią-
zanego z pierwszymi atakami 
gazowymi. 

– To byłoby pierwsze w Pol-
sce muzeum upamiętniające 
I wojnę światową – wyjaśnia 
wójt. – Po doprowadzeniu do 

Wszystkie gminy w po-
wiecie skierniewickim 
znalazły się na liście dofi-
nansowań udzielonych w 
ramach rządowego fundu-
szu Polski Ład. Na liście 
znalazła się też gmina Bo-
limów, której dwa wnioski 
zyskały akceptację.

Pierwszy wniosek dotyczy 
modernizacji sieci wodociągo-
wej na terenie gminy o war-
tości 5 015 138 zł. Inwestycja 
obejmuje budowę sieci wodo-
ciągowej o długości 5,63 km 
w Kolonii Wola Szydłowiec-

ka oraz Joachimowie-Mogiły. 
Jednym z zadań jest moderni-
zacja stacji uzdatniania wody 
w Kolonii Wola Szydłowiecka 
i Bolimowie, a także wymiana 
250 hydrantów i 98 zasuw sie-
ciowych, zakup i montaż 1 935 
wodomierzy z możliwością 
zdalnego odczytywania wraz 
z zestawem do odczytu oraz 
zakup i montaż 15 sieciowych 
wodomierzy ultradźwiękowych. 
Oddzielnym zadaniem jest tak-
że opracowanie dokumentacji 
oraz utworzenie miejsca pracy 
konserwatora usług zdalnych. 
Całkowity koszt to ponad 5,7 

Koło Gospodyń Wiejskich w 
Bolimowie nie tylko goto-
waniem żyje. Panie mają 
wiele innych zainteresowań 
i zachęcają innych do anga-
żowania się w życie gminy. 
Do aktywności zachęcają 
teraz fotografów amatorów. 

KGW ogłosiło konkurs foto-
gra�czny „Bolimów w obiekty-
wie – architektura, rzemiosło, 
przyroda, piękno naszego re-
gionu” dla mieszkańców gmi-
ny. Zadaniem konkursu jest 
nie tylko promowanie walorów 
przyrodniczych i kulturowych 
ziemi bolimowskiej, ale także 
rozbudzanie zainteresowań 
fotograficznych i rozwijanie 

wrażliwości artystycznej wśród 
dorosłych mieszkańców. 

Konkurs przeznaczony 
jest dla dorosłych mieszkań-
ców gminy. Organizatorem 
konkursu jest koło gospodyń 
we współpracy z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury. Na skła-
danie prac w siedzibie GOK 
jest czas do 5 listopada. Każ-
dy uczestnik może dostarczyć 
maksymalnie trzy zdjęcia w 
formacie 21/15 lub w formie 
elektronicznej na adres mailo-
wy kgwbolimow@wp.pl 

Zdjęcia powinny przedsta-
wiać osobliwości przyrodnicze, 
architektoniczne, krajobraz, 
prace rzemieślnicze charak-
terystyczne dla regionu. Do 

Mieszkanki gminy Boli-
mów po raz kolejny mogą 
skorzystać z bezpłatnych 
badań profilaktycznych. 
Mammografię powinno 
się wykonać co dwa lata. 

10 listopada (środa) przy 
budynku OSP w Bolimowie 
stanie mammobus, w którym 
mieszkanki gminy Bolimów 
będą mogły wykonać bezpłat-
ne badanie mammogra�czne. 

Program profilaktyczny 
skierowany jest do kobiet w 
wieku od 50 do 69 lat, wyko-
nujących badania profilak-
tyczne raz na 24 miesiące, ale 
także dla tych, które otrzyma-
ły pisemne wskazanie do wy-
konania ponownego badania 
mammogra�cznego, a także 
dla kobiet, które do tej pory 
nie wykonały takiego bada-
nia.

Celem programu jest nie 

tylko wykonywanie badania, 
ale także podniesienie pozio-
mu wiedzy na temat pro�lak-
tyki piersi. Udział w programie 
nie wymaga skierowania.

Na badanie można się 
wcześniej zapisać, do dyspo-
zycji pacjentek są dwa nume-
ry telefonów: stacjonarny (42) 
254 64 10 oraz komórkowy 
517 544 004. Przy rejestracji 
jest potrzebny numer PESEL.

bp

Bezpłatna mammografia co 2 lata

W obiektywie mieszkańców ponumerowanych i umiesz-
czonych w kopercie zdjęć nale-
ży dołączyć metryczkę z imie-
niem i nazwiskiem autora, 
numerem telefonu, tytułem 
zdjęcia oraz wskazanie sfoto-
grafowanego miejsca. 

Wręczenie nagród autorom 
najlepszych zdjęć odbędzie 
się 11 listopada podczas Bie-
gu Niepodległości. Zwycięzcy 
otrzymają nagrody, a wszyscy 
uczestnicy pamiątkowe dyplo-
my. Zdjęcia zostaną umiesz-
czone na wystawie pokonkur-
sowej w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Bolimowie, na fa-
cebooku KGW w Bolimowie, 
natomiast zwycięskie prace 
zostaną przedrukowane na 
płótnie i posłużą do dekoracji 
siedziby KGW i OSP w Bolimo-
wie. bp

Bolimów ma otrzymać 
7,5 miliona złotych 

Niemal 2,5 mln złotych dota-
cji ma pozwolić na rozbudo-
wę szkoły w Kęszycach.  

mln złotych. W tym przypad-
ku do�nansowanie wynosi 95 
proc.

Drugi zaakceptowany wnio-
sek to rozbudowa i przebudo-
wa budynku szkoły w Kęszy-
cach na kwotę 2 434 273 zł, 
zakłada dofinansowanie na 
poziomie 85 procent. Całko-
wity koszt inwestycji szacuje 
się na 2,863 mln zł. W ramach 
zadania planuje się wybudo-
wanie oddzielnego budynku, 
który będzie ze szkołą połą-
czony łącznikiem. W budyn-
ku ma być sala gimnastyczna 
o wymiarach 12,44 m/24,26 
m i wysokości 6 m, będą też 
szatnie dla dziewczynek i 
chłopców wraz z sanitariatami 
oraz magazynek sportowy. Na 
piętrze powstanie sala lekcyj-
na z zapleczem.

Teraz samorządowcy czeka-
ją na podpisanie umów, które 
będą przepustką do realizacji 
kolejnych etapów inwestycji.

bp

fo
t. 

Be
at

a 
Pi

er
zc

ha
ła

Film ma przekonać ministra kultury 
o wielkiej wartości historycznej Bolimowa
– Wybieramy się do ministra kultury, żeby go 
przekonać o potrzebie wsparcia finansowego 
budowy parku kulturowego na naszym terenie 
– mówi wójt Bolimowa. – Promocja jaką zysku-
jemy dzięki filmowi z pewnością będzie moc-
nym argumentem – dodaje Stanisław Linart. 

Beata Pierzchała

realizacji naszych planów 
i promocji przedsięwzięcia 
w kraju i zagranicą, możliwy 
będzie dalszy rozwój inicjaty-
wy, na przykład utworzenie 
tras turystycznych wiodących 
przez naszą gminę, a także 
towarzyszącej infrastruktu-
ry. Film Ireneusza Skruczaja 
jest dla nas milowym krokiem 
w promowaniu idei utworze-
nia historycznego zagłębia I 
wojny światowej.

Kolejnym krokiem mają 
być rekonstrukcje historycz-
ne ataków gazowych i bitwy 
pod Bolimowem z roku 1915, 

które zostały zapoczątkowane 
przez grupę fascynatów histo-
rii Bolimowa pod przewodnic-
twem Jarosława Lińskiego.  
– Do rekonstrukcji wracamy 
już od przyszłego roku w ra-
mach dwudniowych Dni Boli-
mów – mówi Patryk Kołosow-
ski, zastępca wójta gminy Bo-
limów. – Od 2022 roku będą 
one odbywały się już cyklicz-
nie i będą stałym elementem 
naszej promocji. 

Tymczasem Gminny Ośro-
dek Kultury organizuje wyjaz-
dy do łowickiego i skierniewic-
kiego kina na projekcje �lmu 

„Obłoki śmierci – Bolimów 
1915”. Koszt wyjazdu to 25 zł. 
W cenę wyjazdu wchodzi za-
kup biletu, przejazd, ubezpie-
czenie. Zapisy przyjmowane 
są w GOK tel. 508 603 286. 
Ale ośrodek nie ogranicza się 
tylko i wyłącznie do organiza-
cji wyjazdów. 

– Film będzie także skiero-
wany do uczniów, więc posta-
nowiliśmy w kooperacji z Best 
Filmem, dystrybutorem „Ob-
łoków śmierci”, stworzyć sce-
nariusz lekcji historii – mówi 
Karolina Przyżycka, dyrektor 
GOK Bolimów. – Obecnie roz-

syłamy go do wojewódzkich 
kuratoriów oświaty w całym 
kraju i czekamy na opinię w 
tej sprawie. 

Ireneusz Skruczaj pocho-
dzi z Bolimowa. Historia po-
wstania �lmu „Obłoki śmierci 
– Bolimów 1915” ściśle zwią-
zana jest z Bolimowem. To 
tutaj młody reżyser pozyskał 
pierwsze wsparcie mentalne i 
�nansowe, aby �lm powstał. 
Choć Bolimów nie wyłożył na 
ten cel wielkich pieniędzy, to 
dał Skruczajowi wszelką moż-
liwą pomoc „oraz przyjaźń” – 
dodaje reżyser.    

Ten �lm trzeba zobaczyć. Skierniewicka premiera „Obłoków śmierci” 

Kadry z ataku gazowego na polu bitwy były nagrywane kilkaset metrów od Bolimowa.

Filmowa rekonstrukcja wydarzeń z 1915 roku 
pod Bolimowem, gdzie doszło do pierwszego 
w historii masowego ataku bronią chemiczną 
ujrzała światło dzienne. Fabularyzowany do-
kument Ireneusza Skruczaja tra�ł na ekrany 
kin. W poniedziałek (25.10) miała miejsce 
skierniewicka premiera �lmu, do repertuaru 
tra� on 5 listopada.

Ireneusz Skruszaj, bolimowianin, reżyser �lmu „Ob-
łoki śmierci – Bolimów 1915” otworzył skierniewicką 
premierę swojego dokumentu. Film na dużym ekranie 
obejrzała młodzież ze Skierniewic i Bolimowa. 
– Chciałbym, żeby mój �lm wzbudził re�eksję, był lek-
cją pokory – mówił reżyser. – Opowiedziałem o tym, 
jak sto lat temu narodziła się broń masowego rażenia 
w bolimowskich lasach. Później były obozy zagłady. 

Wiem, że dziś, w czasach pandemii ciężko patrzy się 
na śmierć, ból. Chciałbym, by ten �lm spowodował, by-
śmy spojrzeli szerzej na świat, by otworzyła się nasza 
świadomość i mądrość ludzka – podkreślił.
Inspiracją do nagrania �lmu – jak twierdzi reżyser, było 
opowiadanie ojca, który jest fascynatem historii.
Film nagrywany był w bolimowskiej puszczy, na ekra-
nie zobaczyć można aktorów amatorów ze Skierniewic 
i okolicy oraz mszczonowskiej grupy rekonstrukcyjnej.
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Pamięć o zmarłych buduje naszą 
tożsamość. Posprzątaliśmy groby 
bohaterów, dawnych mieszkańców

Tradycyjnie przed uroczystością 
Wszystkich Świętych porządkujemy 
cmentarze. W tym roku ponownie w ini-
cjatywę włączyli się również producenci 
chryzantem z terenu naszej gminy. 

Waldemar Oręziak, prowadzący gospo-
darstwo ogrodnicze w Strobowie oraz To-
masz Lichman, właściciel gospodarstwa 
w Mokrej Prawej  nieodpłatnie przekażą 
chryzantemy z własnej produkcji. Kwia-
tami udekorujemy cmentarze z okresu 
I wojny światowej w Budach Grabskich 
oraz nekropolię w Samicach.

„Jesień z kulturą” to nowy cykl spotkań 
z autorami, który właśnie zainicjowano 
w Kuźni Kultury w Dębowej Górze. Orga-
nizatorzy chcą kontynuować inicjatywę i 
mają już pomysły na kolejne spotkania. 

– To pierwsze spotkanie było skierowane za-
pewne do odpowiedniej grupy osób, która jest 
zainteresowana problematyką społeczno-religij-
ną. To nie są proste tematy, dlatego cieszę się, że 
odbyła się także merytoryczna dyskusja – mówi 
Czesław Pytlewski, wójt gminy Skierniewice.

Samo spotkanie przebiegało w dwóch czę-
ściach. Na początku odbyło się wyświetlenie �l-
mu pt. „Święci z Doliny Niniwy”, a następnie od-
była się wspomniana merytoryczna dyskusja.

Tej jesieni planowane są kolejne spotkania, 
a następne ma odbyć się już w listopadzie.

– Mogę potwierdzić, że mamy już kolejną osobę 
ze świata kultury, którą chcemy zaprosić. Dziś jed-
nak nie chcę zdradzać więcej szczegółów, ponieważ 
obserwujemy sytuacje w przestrzeni publicznej. 
Przede wszystkim zwiększa się liczba chorych na 
covid-19 – kończy wójt gminy Skierniewice.

Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki to w Polsce czas zadumy i wyciszenia. Moment, 
który poświęcamy pamięci naszych bliskich. W tygodniach poprzedzających te ważne 
dla Polaków dni druhowie z gminnych jednostek OSP z Miedniewic, Samic i Borowin oraz 
wójt Czesław Pytlewski sprzątali miejsca pamięci na terenie gminy.

Dzień Kukurydzy w Sierakowicach Prawych 
W niedzielę 24 października po raz 
pierwszy w naszej gminie świętowali-
śmy Dzień Kukurydzy. Organizatorem 
i gospodarzem imprezy był jeden z 
naszych rolników z Sierakowic Pra-
wych.

Warto wspomnieć, że kukurydza została 
okrzyknięta ziarnem przyszłości i na stałe 
wpisała się w strukturę uprawy naszych pól 
jako podstawa roślin paszowych wykorzysty-
wana w żywieniu bydła. Święto cieszyło się 
dużym zainteresowaniem wśród naszych rol-
ników.

Goście mogli zapoznać się z odmianami 
kukurydzy. Tego dnia kluczowym elementem 
były pokazy pracy innowacyjnych maszyn 
uprawowych. 

W imprezie udział wzięli wicestarosta 
powiatu Tadeusz Grotkowski oraz wójt Cze-
sław Pytlewski. Panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich zadbały, by z imprezy nikt nie wyszedł 
głodny.

Jesień z kulturą w Dębowej Górze. 
Na początek spotkanie z Witoldem Gadowskim

Komisarz wyborczy w ostat-
niej chwili wniósł skargę kasa-
cyjną do Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego w sprawie re-
ferendum, w gminie Skiernie-
wice. – Po długich analizach 
złożyliśmy skargę do NSA. 
Pragnę uściślić, że z racji wy-
konywanego zawodu kasację 
złożył radca prawny. Przejrze-
liśmy kilka wyroków w podob-
nych sprawach i zazwyczaj sąd 
skłaniał się do podobnej oceny 
jak nasza – tłumaczy Leszek 
Steć (na zdj.), komisarz wy-
borczy w Skierniewicach.

Bartosz Nowakowski

Do urzędu gminy regularnie 
spływają skargi mieszkań-
ców na stan drogi gminnej 
w Mokrej Prawej. Asfalt zo-
stał niemal zryty przez sa-
mochody ciężarowe. 

Najlepszym rozwiązaniem 
jest położenie nowej na-
wierzchni i gmina chętnie jak 
najszybciej rozwiązałby ten 
problem. Konieczne będą jed-
nak pieniądze z do�nansowa-
nia. I w tym miejscu pojawia 
się pewien problem.

– Otóż okazuje się że ta 

droga do tej pory nie miała 
nadanego numeru. Musimy 
zmienić jej status prawny i to 
pewnie zadzieje się już nieba-
wem – mówi Czesław Pytlew-
ski, wójt gminy Skierniewice. 

Zdziwienia całą sprawą nie 
ukrywali także radni podczas 
jednej z komisji, na której po-
jawił się temat. 

Sprawa statusu prawnego 
w najbliższym czasie zapewne 
zostanie rozwiązana. Pozosta-
nie jednak kwestia naprawy 
drogi, która nadal jest w fatal-
nym stanie. bn

Hala sportowa w Sierako-
wicach Prawych miała zo-
stać oddana wraz z po-
czątkiem roku szkolnego. 
Z dwumiesięcznym opóź-
nieniem obiekt zostanie 
oddany do użytku.

W tym tygodniu mają zostać 
zakończone wszystkie odbiory.

– Byłem na ostatnim od-
biorze i jestem zadowolony z 
efektów końcowych. Pogra-
tulowałem wykonawcy. Nie-
którzy twierdzą, że jestem 
wymagający. Cóż, taki mam 
charakter, a moim zadaniem 
jest dokładne sprawdzenie, 
aby nie było żadnych uwag – 
mówi Czesław Pytlewski, wójt 
gminy Skierniewice. 

Opóźnienia były spowodowa-
ne w głównej mierze z osusza-
niem podłóg w obiekcie, gdzie 
wymagana była bardzo niska 
wilgotność. Niewykluczone, że w 
listopadzie odbędzie się o�cjalne 
otwarcie hali, ale wszystko zale-
ży od sytuacji pandemicznej.bn

Wykonaniem inwestycji zajmuje się 
Grupa Ekoenergia. Hala sportowa 
jest budowana w systemie pasyw-
nym i została do�nansowana przez 
urząd marszałkowski. Całkowita 
wartość projektu wynosi blisko 
8,5 miliona złotych. Powierzchnia 
zabudowy - 1194 metrów kwadra-
towych, powierzchnia całkowita – 
1580 metrów kwadratowych.

Ostatnie odbiory hali

Ta droga gminna 
nie ma numeru

Kasacja złożona 
za pięć dwunasta

Do ostatniej chwili komisarz wyborczy 
zwlekał z decyzją, czy zostanie złożona 
kasacja w sprawie wyroku Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. 
Czas na złożenie mijał o godzinie 23.59 w 
czwartek (21.10). W piątek, w godzinach 
porannych na stronie skierniewickiej de-
legatury Krajowego Biura Wyborczego 
pojawiła się następująca informacja. 

W dniu 21 października 2021 r. Ko-
misarz Wyborczy w Skierniewicach I 
złożył skargę kasacyjną od wyroku 
Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Łodzi z dnia 27 września 2021 
r. sygn. akt III SA/Łd  741/21  do Na-
czelnego Sądu Administracyjnego za 
pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Łodzi.

Do sprawy odniósł się także jeden z 
inicjatorów grupy, która złożyła wniosek 
o referendum w sprawie odwołania wójta. 

– Nie sądziłem, że ta sprawa sięgnie aż 
takich skomplikowanych rozgrywek. Po-
wtórzę jeszcze raz, że my jesteśmy zwy-
kłymi mieszkańcami, którzy chcą wyra-
zić własne zdanie. Komisarz postanowił 

skorzystać z takiej możliwości i ma takie 
prawo jak to ma miejsce w demokratycz-
nym kraju – mówi Mariusz Niemiec. 

Skarga kasacyjne przedłuży cały pro-
ces. Na odpowiedź Naczelny Sąd Admini-
stracyjny ma 30 dni.

– Jeśli zostanie podtrzymana inicjaty-
wa referendum to zakładam, że wszyst-
ko wydłuży się o jakieś trzy, może cztery 
miesiące – dodaje Mariusz Niemiec.

Nowych wątków w sprawie referendum 
nie chciał szeroko komentować wójt gmi-
ny Skierniewice.

– Całe życie powtarzałem, że prawo 
powinno stać ponad wszystkim i powin-
no być przestrzegane. Robie swoje, a co 
będzie dalej to czas pokaże – kończy Cze-
sław Pytlewski.   

Leszek Steć, 
komisarz 
wyborczy w 
Skierniewi-
cach.
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Wszystko wskazuje na to, 
że od nowego roku najmłodsi 
mieszkańcy gminy Lipce Rey-
montowskie będą mogli korzy-
stać z nowego przedszkola. 

– Na razie dmuchamy na 
zimne, ale bardzo chcieliby-
śmy, aby po Nowym Roku 
przedszkole było już dostępne – 
mówi Marek Sałek, wójt gminy.

Samorządowiec nie wyklu-
cza, że inwestycje udałoby się 
zamknąć wcześniej, jednak 
głównym powodem jest brak 
towaru w magazynach.

– Na początku tego tygo-
dnia otrzymałem informację, 
że mają pojawić się elementy, 
które zostaną zainstalowane w 
szatni – dodaje Marek Sałek.

Kadra nauczycielska w 
gminnym przedszkolu przy-
gotowuje się także do logi-
stycznej przeprawy i przenie-
sienia wyposażenia ze starego 
budynku. Do tego ma zostać 
wykorzystana przerwa świą-
teczna. Skoro jesteśmy już 
przy kwestii starego budynku 
to na razie nie zostały podję-

te decyzje, co dalej się z nim 
stanie.

– Myślę, że na takie decyzje 
przyjdzie jeszcze czas, na razie 
priorytetem jest zakończenie 
nowego obiektu – ocenia krót-
ko wójt. 

Samorządowiec zaprzecza 
także, aby głównym powodem 
przedłużania się oddania in-
westycji był problem wody i ko-
nieczność osuszania gruntów, 
na których zlokalizowany jest 
budynek. Takie pytania pojawiły 
się na ostatniej sesji rady gminy.

Gmina może już korzystać 
z nowego auta do przewo-
zu osób niepełnospraw-
nych. Pieniądze na samo-
chód udało się pozyskać z 
Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych (PFRON).

– Ten samochód pomo-
że nam w rozwiązaniu kilku 
kwestii, jeśli chodzi o przewóz 
potrzebujących osób – mówi 
Marek Sałek, wójt gminy Lipce 
Reymontowskie. 

Przypomnijmy, że w ze-
szłym roku, w podobnym 
projekcie pieniądze udało się 
pozyskać gminie Głuchów. 
Ze względów na pandemię 

koronawirusa powstał pro-
blem z zamówieniem auta o 
odpowiednich parametrach. 
Rzutem na taśmę, tuż przed 
końcem roku samochód poja-
wił się w Głuchowie.

Jednak gmina Lipce Rey-
montowskie nie odnotowała 
podobnych problemów i po 
przyznaniu pieniędzy minął 
miesiąc od nabycia samocho-
du. Pojazd kosztował blisko 
177 tys. złotych, a do�nan-
sowanie wyniosło 105 tys. 
złotych.

Pieniądze na auto dla nie-
pełnosprawnych udało się 
pozyskać z programu wyrów-
nywania różnic pomiędzy re-
gionami. bn

Elżbieta Draczyńską od-
wiedziła Lipce Reymon-
towskie. Współautorką 
książki „Śmiech przez łzy. 
Opowieść o Adolfie Dym-
szy, Dodku” chętnie od-
powiadała na pytania 
mieszkańców. Spotkanie 
odbyło się w ramach dzia-
łań Uniwersytetu Każdego 
Wieku.

– Z małymi perturbacjami, 
ale udało nam się przeprowa-
dzić spotkanie z zaproszoną 
autorką. Świec nie musieliśmy 
zapalać, ale mimo wszystko 
można powiedzieć, że brak 
światła nadał nawet pewien 
klimat – przyznaje Edyta 
Pintara, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury, Sportu i 
Rekreacji w Lipcach Reymon-
towskich. 

Akurat tego dnia przez re-
gion przechodziła fala silnych 
wiatrów, co spowodowało awa-
rię prądu w wielu strefach w 
tym w gminie Lipce Reymon-
towskie.

Podczas spotkania Elżbie-
ta Draczyńska opowiadała o 
swojej twórczości, a w następ-
nej części odpowiadała na py-
tania mieszkańców. 

Dobiegły końca prace 
związane z budową try-
bun na Gminnym Stadio-
nie w Lipcach Reymon-
towskich.

– Prace udało się wykonać 
zgodnie z harmonogramem, 
nie było żadnych przeszkód – 
mówi Sławomir Supera, admi-

nistrator obiektu.
Budowa trybun w głównej 

mierze miała podnieść stan-
dardy stadionu, ale chodziło 
także poprawę bezpieczeń-
stwa. 

Gmina na cel mogła prze-
znaczyć 175 tys. złotych. 
Przypomnijmy, że w tym celu 
udało się pozyskać do�nanso-

wanie z urzędu marszałkow-
skiego.

Szkółka piłkarska rów-
nież nie ukrywa zadowolenia 
z poprawy stanu obiektu. Za 
chwilę pojawi się także ciągnik 
wielofunkcyjny, który za głów-
ne zadanie będzie miał także 
utrzymywanie odpowiedniej 
kondycji murawy.

Ponad trzy miliony zło-
tych otrzymała gmina 
Lipce Reymontowskie w 
ramach pierwszego nabo-
ru programu inwestycji 
strategicznych „Polski 
Ład”. 

Nie udało się pozyskać pie-
niędzy na rozbudowę sieci ka-
nalizacyjnej, a także budowę 
hali sportowej.

– Nie ukrywamy, że celowa-
liśmy w te projekty, ponieważ 
były one najwyżej oceniane. 
Marzy nam się elektryczny 
autobus, ale zobaczymy, jakie 
będą możliwości – mówi Ma-

rek Sałek, wójt gminy Lipce 
Reymontowskie. 

Jeśli uda się zakupić pojazd 
to będzie to prawdopodobnie 
drugi po gminie Godzianów. 

Gmina Lipce Reymontow-
skie składała trzy wnioski, 
które łącznie opiewały na kwo-
tę blisko 80 milionów złotych. 
Oprócz wspomnianej dotacji 
na projekty elektromobilne 
urząd chciał kontynuować 
rozbudowę sieci kanalizacyj-
nej, między innymi w miejsco-
wości Siciska. Trzecim z pla-
nów była budowa nowej hali 
sportowej wyceniana na około 
20 milionów złotych. bn

Trybuny na stadionie już gotowe I właśnie w kwestii samej 
murawy szkółka nie ukrywa, 
że marzy jej się jeszcze jedna 
rzecz.

– Ten problem przerabiali-
śmy wiosną tego roku, kiedy 
przed wegetacją murawa była 
w fatalnej kondycji. Dlate-
go najlepszym rozwiązaniem 
byłoby dodatkowe boisko o 
sztucznej nawierzchni – mówi 
Sławomir Supera.

bn

Tylko projekty 
elektromobilności 
za pieniądze 
z Polskiego Ładu

Bus już dojechał do gminy

Brakuje mebli, 
nie mogą 
wyposażyć 
przedszkola

Co ze żłobkiem?
W najbliższym czasie mają także rozwiązać się 
kwestie związane ze żłobkiem w Lipcach Rey-
montowskich. Wszystko uzależnione jest od 
otrzymanego do�nansowania z projektu „Maluch 
plus”, który pozwoli na dalsze prace w kwestii 
powstania żłobka. 

Wniosek opiewa na kwotę ok. 600 tys. złotych i jeśli 
uda się pozyskać pieniądze to zostanie przeznaczo-
ny na modernizacje oraz dostosowanie pomieszczeń. 
Lokalizacja żłobka ma mieścić się w budynku Szkoły 
Podstawowej w Lipcach Reymontowskich.
– Sami czekamy z niecierpliwością na wyniki naboru. 
Na razie nic więcej nie jesteśmy w stanie powiedzieć 
w tej kwestii – mówi Ilona Pietrowska, dyrektor Zespo-

łu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty. 
Jedno jest pewne, wraz z opóźnionymi wynikami przy-
znanych dotacji przesunie się data otwarcia nowo po-
wstałego żłobka, które już teraz planowane jest pod 
koniec pierwszej połowy 2022 roku.
Na chwilę obecną planowane jest utworzenie dwóch 
grup po 8 maluchów.

 Problemem wydłużania oddania inwestycji są braki magazynowe mebli 
oraz sprzętu, które uniemożliwiają wykończenie obiektu. 
Gmina z niecierpliwością czeka także na wyniki naboru „Maluch 
plus”, który pozwoli na otwarcie żłobka. 

Bartosz Nowakowski

– Nie mamy problemu stric-
te związanego z wodą, ale pro-
szę też wziąć pod uwagę, jak 
wyglądała sytuacja z opadami 
w tym roku, które były rekor-
dowe – przekonuje Marek Sa-
łek.

Super sprawą byłaby 
sytuacja, w której 
wszystko dostępne 

jest na półkach. Nieste-
ty, mamy do czynienia z 
dużymi przestojami 
magazynowymi i na 
elementy do wykończe-
nia musimy czekać.

Marek Sałek, wójt gminy Lipce 
Reymontowskie

Spotkanie (prawie) 
przy świecach

Gminny ośrodek kultury 
nie wyklucza, że w najbliż-
szych tygodniach odbędą się 
kolejne spotkania autorskie. 

– Spotkania cieszą się du-
żym zainteresowaniem, dla-
tego nie wykluczamy takich 
możliwości. Z drugiej strony 
obserwujemy także sytuację 
pandemiczną, która w najbliż-
szym czasie znów może oka-
zać się dynamiczna – kończy 
Edyta Pintara.

bn
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– To prawda otrzymałem 
anonimowe zgłoszenie o nie-
prawidłowościach do jakich 
ma dochodzić w naszej szko-
le – potwierdza Włodzimierz 
Ciok, wójt gminy Nowy Kawę-
czyn. 

W treści pisma możemy 
przeczytać m.in., że restryk-
cje sanitarne nie zostały za-
chowane podczas zebrań z ro-
dzicami. Do ich łamania miało 
także dojść podczas oglądania 
seansu w ramach akcji kina 
objazdowego. Autor twierdzi, 
że podczas seansu dzieci nie 
miały założonych maseczek 
i były skupione w zbyt dużej 
grupie w jednym pomieszcze-
niu.

Samorządowiec poprosił 
o wyjaśnienia w tej sprawie 

Magdalenę Kubisztal, dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w 
Trzciannie.

Kilkakrotnie próbowaliśmy 
się skontaktować z zarządza-
jącą placówką. Bezskutecznie. 

Kontrole prowa-
dzone w szkołach 
przez sanepid nie 

są związane z donosami 
dotyczącymi braku za-
chowanych restrykcji 
sanitarnych. To rutyno-
we audyty, które odby-
wają się cyklicznie.

Włodzimierz Ciok, wójt 

W placówkach oświato-
wych na terenie gminy ruty-

nowe kontrole przeprowadził 
Powiatowy Inspektorat Sani-
tarny w Skierniewicach.Kon-
trole zostały przeprowadzone 
już w Szkole Podstawowej w 
Trzciannie, a także w Nowym 
Dworze. Zapewne w najbliż-
szym czasie inspektorzy zajrzą 
do Strzybogi. 

Ze wstępnych ustaleń wyni-
ka, że w skontrolowanych do 
tej pory szkołach sanepid nie 
stwierdził dużych uchybień.

– Zalecenia zapewne jakieś 
się pojawią, ale nie spodziewa-
my się, aby była to długa lista 
– dodaje Włodzimierz Ciok.

Kontroli jeszcze nie prze-
prowadzono w sąsiedniej gmi-
nie Kowiesy. Ale bez większych 
obaw podchodzi do audytu 
Marek Adamczyk, dyrektor 

Szkoły Podstawowej w Kowie-
sach.

– Wszelkich restrykcji prze-
strzegamy. Mamy zachowaną 
odpowiednią liczbę płynów 
dezynfekujących, a także ma-
seczek. Dbamy o zachowanie 
dystansu społecznego, proszę 
jednak pamiętać – podkre-
śla dyrektor – że wymagamy 
dyscypliny uciążliwej dla do-
rosłych, od małych dzieci. Eg-
zekwowanie w tym wypadku 
zasad nie jest łatwe – podkre-
śla dyrektor placówki w Ko-
wiesach.

Zarządzający dmucha na 
zimne, ale wcale nie wyklucza, 
że w najbliższym czasie szkoła 
wróci do nauczania hybrydo-
wego.  

Fenomenalny debiut w 
Tomaszowie Mazowiec-
kim odnotowało Koło Go-
spodyń Wiejskich z Fran-
ciszkan. Panie zaprezen-
towały spektakl, który po-
zwolił im na zajęcie pierw-
szego miejsca w Regional-
nym Turnieju Kół Gospo-
dyń Wiejskich. – To był 
nasz debiut na scenie i jak 
widać sprzyjało nam 
szczęście nowicjusza – 
żartują medalistki z Fran-
ciszkan. 

– Przyznam szczerze, że ja 
do tej pory czasem nie wierzę, 
że udało nam się wygrać. To 
była naprawdę fantastyczna 
przygoda – mówi Ewa Micha-
lak, członkini KGW.

W piątej edycji Regional-
nego Konkursu KGW już tra-
dycyjnie przewidziano sześć 
kategorii. Gospodynie z Fran-
ciszkan postanowiły rywalizo-
wać w części artystycznej.   

– Jak widać nasz występ 
przypadł do gustu jury, ale 
także publice – dodaje Anna 
Paćkowska, prezes KGW Fran-
ciszkany.

Ponad sześć milionów do-
finansowania otrzymała 
gmina Kowiesy w ramach 
pierwszego naboru pro-
gramu inwestycji strate-
gicznych „Polski Ład”. 
Podobną kwotę otrzymała 
gmina Nowy Kawęczyn. 
Urzędnicy nie ukrywają 
zadowolenia, ale także mi-
łego zaskoczenia.

Trzy wnioski zostały pozy-
tywnie zaopiniowane. Gmina 
ubiegała się o pieniądze dla 
inwestycji remontu wiaduktu 
kolejowego w Michowicach, 
rozbudowę drogi gminnej na 
odcinku Lisna – Chrzonowi-
ce, a także remontu urzędu 
gminy. 

– Jesteśmy mile zaskoczeni, 

ponieważ różne były sygnały 
jeszcze przed ogłoszeniem wy-
ników. Czas przejść do realiza-
cji, a więc niebawem zapewne 
rozpoczniemy serię przetar-
gów – mówi Jarosław Pepka, 
wójt gminy Kowiesy. 

Gmina Nowy Kawęczyn za 
otrzymane pieniądze skupi się 
na wymianie oraz rozbudowie 
sieci wodociągowej. 

– Cieszą otrzymane pie-
niądze, jednak podchodzę do 
sprawy na chłodno. Pewne 
działania pokażą pierwsze 
przetargi jak będą plasowały 
się ceny i czy w ogóle na ryn-
ku będą �rmy, które zrobią in-
westycje w określonym czasie 
– przyznaje Włodzimierz Ciok, 
wójt gminy Nowy Kawęczyn.

bn

Przedszkolaki ze Szkoły 
Podstawowej  w Nowym 
Dworze odwiedziły  Wio-
skę Mchu i Paproci. Głów-
ną atrakcją były warsztaty 
w stolarni, gdzie powsta-
wały drewniane domki na 
klucze. 

– Dzieci szlifowały papierem 
ściernym, przybijały, kleiły, 
wierciły i ozdabiały swoje pra-
ce  z wielkim zaangażowaniem 
– mówi Aldona Zdun-Ozimow-
ska, nauczycielka przedszkola 
w Nowym Dworze.

Przedszkolaki również z 
dużą uwagą słuchały ciekawo-
stek o drewnie, oraz oglądały 
w małym kinie zabawną bajkę 
„Sąsiedzi”. 

Drugą częścią wycieczki był 
spacer po lesie, gdzie uczest-
nicy wzięli udział w grze te-
renowej. Dzieci przemierzały 
ścieżki, poruszając się po 
szlaku czerwonym i szuka-

Właśnie zakończyła się in-
westycja przebudowy ko-
tłowni w Szkole Podstawo-
wej w Strzybodze. Szkolna 
społeczność nie ukrywa 
zadowolenia. W placówce 
zainstalowano system 
ogrzewania gazowego.

– Cieszymy się, że wszystko 
udało się wykonać zgodnie z 
planem. Z pewnością ułatwi to 
życie i funkcjonowanie naszej 
placówki – przyznaje Karolina 
Hanuszkiewicz, dyrektor Szko-
ły Podstawowej w Strzybodze.

Całość inwestycji kosztowa-
ła blisko 160 tys. złotych i w 
tej kwocie całkowicie wymie-
niono instalację, a także ko-
nieczne moduły. Lada chwila 
szkoła chce zacząć korzystać 
z nowego systemu ogrzewania.

– Właśnie jesteśmy na eta-
pie podłączenia. Niestety, to 
wszystko trwa, ale odpowied-
nie dokumenty już zostały 
złożone. Musimy cierpliwie 
poczekać – dodaje dyrektor.

Zarządzająca regularnie 
śledzi prognozy pogody i wie-
rzy, że sprawę uda się dopiąć 

UWAGA, NASZA INTERWENCJA

Donosy do wójta: W szkołach ignorują covid!
Rodzice skarżą się do kuratorium na wójta. Alarmują, że w Szkole Podstawowej w 
Trzciannie nie jest przestrzegany reżim sanitarny związany z pandemią covid-19. 
Gmina zapewnia – sprawę wyjaśnimy.

Bartosz Nowakowski

Stowarzyszenie otrzymało 
wiele nagród, a w tym miejscu 
warto wymienić jedną, któ-
ra jest szczególnie cenna dla 
uczestników tomaszowskiego 
turnieju.

– Od drugiej edycji kon-
kursu powstała tradycja, że 
ubiegłoroczny wygrany prze-
kazuje nagrodę aktualnym 
zwycięzcom w postaci… ko-
guta – przyznaje z uśmiechem 
Katarzyna Kwiecień. 

Kogut po przybyciu do 
Franciszkan znalazł dom u 

sołtysa. 
– Nadaliśmy mu też imię. 

To kogut Tomek, przecież w 
końcu przyjechał z nami z 
Tomaszowa Mazowieckiego – 
opowiadają rozbawione panie.

Za rok KGW Franciszkany 
też będzie zobligowane prze-
kazać nagrodę. Na razie nie 
wiadomo, co to będzie. 

– Być może gęś, a może… 
kaczka zastanawiają się.

Koło nie miało do tej pory 
poza konkursem pokazania 
swoich artystycznych umie-

jętności. Dużo pomysłów wy-
hamowała pandemia, dlatego 
nie było możliwości realizacji.

– Trzeba podkreślić, że je-
steśmy młodym kołem, ponie-
waż działamy od dwóch lat. 
Kiedy rozpoczynaliśmy dzia-
łalność to akurat na nieszczę-
ście wybuchła pandemia. Ale 
mamy nadzieję, że teraz roz-
winiemy skrzydła i jeszcze re-
gion usłyszy on nas niejedno-
krotnie – kończy z uśmiechem 
Ewa Paćkowska.

bn

Będzie ciepło. Strzyboga 
czeka na podłączenie

Karolina Hanuszkiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Strzybodze prezentuję nowo wyremontowaną kotłownię. 
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W nagrodę przywiozły koguta Tomasza

Uczestniczki 5. Regionalnego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich: Monika Dębska (oprawa muzyczna), Krystyna Bro-
niarek (pokaz mody), Emilia Safaryn (narrator), Ewa Michalak (aktorka), Anna Paćkowska (aktorka), Katarzyna Kwie-
cień (aktorka), Henryka Milczarek (śpiewaczka), Janina Milczarek (aktorka), Maria Maciak (aktorka), Anna Michalak.
W przygotowaniach pomagała: Judyta Dąbrowska, Halina Dąbrowska oraz Martyna Kalisiak.

w najbliższych dniach.
– Cała instalacja jest z pew-

nością ułatwieniem w utrzy-
maniu, ale założeniem była 
także oszczędność. Jednak 
przy zauważalnych wzro-

stach cen za paliwo grzewcze, 
a mowa tutaj akurat o gazie 
czas pokaże jak wypadnie ta 
inwestycja – mówi Włodzi-
mierz Ciok, wójt gminy Nowy 
Kawęczyn. bn

Popłynęły pieniądze 
z Polskiego Ładu

Wycieczka, że dech zapiera
ły oznaczonych tabliczkami 
drzew z cyframi od 1 do 10. 
Każda cyfra kryła zagadkę. 
Odgadnięte hasło wpisywane 
było do krzyżówki. 

– Zmęczeni, ale szczęśliwi i 
uśmiechnięci wycieczkowicze 
wrócili bezpiecznie do szkoły 
– kończy Aldona Zdun-Ozi-
mowska.

bn
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Andrzej Mozga, wójt gmi-
ny Godzianów, wręczył trzem 
parom medale „Za Długolet-
nie Pożycie Małżeńskie” przy-
znawane przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. W 
zaszczytnym gronie Dostoj-

nych Jubilatów, uhonorowa-
nych odznaczeniem znaleźli 
się: Anna i Józef Kowara, 
Jadwiga i Andrzej Kozłowscy, 
Irena i Edward Białkowscy, 
Mirosława i Marian Jagiełło. 
Niestety, stan zdrowia nie po-

zwolił wszystkim jubilatom 
na przybycie, w uroczystości 
udział wzięły trzy pary mał-
żeńskie.

– Jesteście wzorem dają-
cym piękny przykład młodym 
pokoleniom wstępującym w 

związek małżeński – mówił 
wójt Andrzej Mozga. – Drodzy 
jubilaci gratulujemy tak dłu-
giego, zgodnego i szczęśliwego 
życia małżeńskiego i życzymy 
wszelkiej pomyślności i jesz-
cze wielu wspólnie spędzo-

nych lat w zdrowiu, szczęściu 
oraz wzajemnej miłości w oto-
czeniu najbliższych.

Spotkanie z jubilatami od-
było się w pełnej wzruszeń 
atmosferze. Oprawę muzycz-
no-artystyczną uroczystości 

zapewniły dzieci z przedszko-
la w Godzianowie. Jubilatom 
towarzyszyły najbliższe rodzi-
ny, które po o�cjalnych życze-
nia i uroczystym odznaczeniu 
świętowały razem z nimi.

  

Starania właściciela sieci spożywczej Dino wskazują na 
to, że firmie bardzo zależy na wybudowaniu sklepu w 
Godzianowie. Pierwsza rozważana lokalizacja wymaga-
łaby potężnych nakładów na infrastrukturę. Sieciówka 
nie zdecydowała się wówczas na budowę.  

Gmina pozyskała dofinan-
sowania na termomoder-
nizację siedziby Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Godzianowie. 

Na przetarg ogłoszony przez 
gminę wpłynęła tylko jedna 
oferta, złożyła ją �rma Rawos-
-Bud z Rawy Mazowieckiej. 
Rawska firma zaoferowała 
wykonanie inwestycji za po-
nad 478 tys. złotych. Gmina 
przeznaczyła na ten cel pomad 
490 tys. złotych.       

W planach jest komplek-
sowa termomodernizacja 
budynku. Gmina pozyskała 
na ten cel do�nansowanie z 

Regionalnego Programu Wo-
jewództwa Łódzkiego, który 
na podobne inwestycje prze-
znaczył w tym roku ponad 
153 mln złotych. Godzianów 
otrzymał na termomoderniza-
cję budynku GOPS blisko 438 
tys. złotych. Za te pieniądze 
zostaną ocieplone i pomalo-
wane ściany na zewnątrz bu-
dynku, wymieniona zostanie 
także stolarka okienna, dach 
oraz drzwi wejściowe. 

Inwestycja ma zostać zreali-
zowana do połowy listopada, 
a Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej przejdzie całkowitą 
przemianę wizualną.

bp  

Program nauki pływania 
jest realizowany w gminie 
Słupia kolejny rok. Bierze 
w nim udział 45 dzieci z 
klas I-III z terenu gminy. 
Dzięki niemu najmłodsi 
zyskują kolejne umiejęt-
ności.

Zajęcia to 20 godzin nauki 
pływania, bezpłatne lekcje re-
alizowane są raz w tygodniu. 
W związku z tym, że są to za-
jęcia pozaszkolne, obowiązek 
przyprowadzenia dziecka na 

zajęcia i jego odebrania spo-
czywa na rodzicach, mimo 
to chętnych, jak co roku jest 
dużo.

Projekt współ�nansowany 
jest przez Ministerstwo Kultu-
ry Dziedzictwa Narodowego i 
Sportu, Województwo łódzkie, 
Gminę Słupia, Gminny Ośro-
dek Kultury i Sportu w Słupi 
oraz Wojewódzkie Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły Sportowe. 
Łączny koszt projektu to 15 
075 zł. 

bp

Uczniowie szkoły podsta-
wowej w Lniśnie uczcili 
wprowadzony uchwałą 
Sejmu RP rok Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego. 
Szkoła przyłączyła się do 
konkursu pięknego czyta-
nia „Książka mówi”.

Zadaniem uczestników było 
głośne przeczytanie wybranych 
utworów poety. W konkursie 
wzięli udział uczniowie klas VII 
i VIII. Zwycięzcami szkolnego 
etapu konkursu zostali Dawid 
Tuka z klasy VIII, Zuzanna Ko-
złowska również z klasy VIII 
oraz Patryk Petryna z  klasy VII.

Celem konkursu jest roz-
wijanie czytelnictwa poprzez 
poznanie i upowszechnianie 
ponadczasowego, pełnego uni-
wersalnych wartości dorobku 
twórczego Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego i Cypriana Kamila 
Norwida – pisarzy uhonorowa-
nych przez sejm tytułem Patro-
na 2021 roku „w uznaniu zasług 
dla polskiej sztuki, dla polskiej 
niepodległości i polskiej kultury” 
oraz pogłębienie zainteresowań 
artystycznych uczestników i ich 
wrażliwości na dziedzictwo kul-
turalne i patriotyczne. Konkurs 
trwa do 30 listopada i podzielony 
jest na trzy etapy – szkolny, rejo-
nowy oraz wojewódzki. bp

Świętowali 
Złote Gody 
21 października w Godzianowie odbyła się 
podniosła uroczystość. Tego dnia pary 
małżeńskie z 50-letni stażem świętowały 
ten wyjątkowy jubileusz. 

Beata Pierzchała

Dino zmienia lokalizację. 
Trwa przygotowanie dokumentacji

Rozczarowania nie kryli 
mieszkańcy i samorządowcy 
z gminy. Podkreślano, że Dino 
to nie tylko dodatkowy sklep, 
ale także wpływ podatków do 
budżetu czy ogólnodostępny 
parking. Klienci oczekują, że 
sklep będzie blisko nich, więc 
praktycznie w każdej gminie 
powiatu skierniewickiego po-
wstał lub powstaje taki mar-
ket. 

– Mieszkańcy często dopy-
tywali, czy będzie u nas duży 
sklep. Kiedyś była mowa na-
wet o Biedronce – mówi An-
drzej Mozga, wójt gminy Go-
dzianów. – Muszę przyznać, 
że kiedy dowiedziałem się, że 
u nas nie będzie marketu, to 
byłem zawiedziony. Starostwo 
powiatowe w Skierniewicach 
nie wyraziło zgody na poru-
szanie się samochodów cięża-

rowych po drogach należących 
do powiatu. Szczególnie cho-
dzi o dwa mosty, które prze-
biegają w ciągu tych dróg.

Przedstawiciel �rmy Dino 
spotkał się nawet w tej spra-
wie ze starostą. – Podczas roz-
mowy postawiliśmy warunki, 
które �rma miała spełnić – in-
formuje Mirosław Belina, sta-
rosta powiatu skierniewickie-
go. – Między innymi na własny 
koszt mieli wykonać eksperty-
zę dwóch obiektów mostowych 
– w Godzianowie i w Zapadach 
oraz dołożyć do ewentualnego 
remontu. 

Po kilku miesiącach sprawa 
budowy Dino wraca. Inwestor 
znalazł nową lokalizację, po 
drugiej stronie mostu. Obec-
nie trwa przygotowanie do-
kumentacji. Budowa sklepu 
ruszy w przyszłym roku.   bp

Na zaniedbanej obecnie działce przy ulicy Kościuszki ma 
powstać kolejny w powiecie skierniewickim sklep sieci Dino.
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Konkurs pięknego czytania
„Książka mówi”

Rozpoczęła się termomodernizacja 
siedziby GOPS

Ruszył projekt powszechnej nauki 
pływania „Umiem pływać”
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Plebiscyt podzielono na 
dwie kategorie: dla uczniów 
klas I-III oraz dla klas IV-VIII. 
Najsympatyczniejszą nauczy-
cielką w klasach młodszych 
została Monika Wilkowska, 
wychowawczyni klasy IIIb. 
Kiedy zapytaliśmy dzieci za 
co lubią swoją panią jedna z 
dziewczynek poważnie odpo-
wiedziała: – Bo ma fajne, kre-
atywne pomysły. Inne dzieci 
zgodnie powtarzały, że „jest 
fajna”. Jak się okazuje pani 
Monika po prostu słucha dzie-
ci i lubi z nimi pracować.

– Pracuję w szkole od 8 lat, 
wcześniej pracowałam też w 

przedszkolu. Uważam, że trze-
ba indywidulanie podchodzić 
do każdego dziecka – mówi, 
wyróżniona tytułem najsym-
patyczniejszej, nauczycielka. 
– Słucham czego potrzebują, 
dużo rozmawiamy i wypra-
cowujemy wspólne rozwią-
zania. Był czas, kiedy dzieci 
ewidentnie potrzebowały wy-
ciszenia. Padł pomysł, żeby 
zaopiekować się zwierzakiem. 
Mamy teraz w klasie chomika, 
który dostał na imię Tuptuś, 
wszyscy zgodnie się nim opie-
kują, a kiedy wypada w szko-
le dłuższa przerwa to nie ma 
problemu, żeby Tuptuś tra�ł 

pod domową opiekę któregoś 
z dzieci. Jestem bardzo mile 
zaskoczona tym tytułem, to 
bardzo nobilitujące wyróż-
nienie, szczególnie, że zostało 
przyznane przez dzieci.

Zaskoczenia tą wspaniałą 
nagrodą nie kryje też druga 
nauczycielka, którą zastaje-
my podczas lekcji historii w 
klasie VIIc.

– Jestem zaskoczona, że 
zdobyłam ten tytuł, to duże 
wyróżnienie – mówi Anna 
Grzegorczyk, nauczycielka 
historii i języka niemieckiego. 
– Cieszę się tym bardziej, że 
uczę tylko w klasach VII-VIII, 

Trwa kolejne wyzwanie dla 
Zosi Bigos. 5-miesięczna 
dziewczynka pilnie po-
trzebuje najdroższego 
leku świata. 

Na koncie Zosi, która cho-
ruje na SMA typu 1, czyli 
rdzeniowy zanik mięśni, za-
łożonym na portalu Siepoma-
ga.pl jest 8,5 mln złotych. To 
ogromna kwota, ale wciąż bra-
kuje jeszcze 800 tys. złotych 
na terapię genową dla dziew-
czynki. To bezbronne maleń-
stwo otworzyło serca wielu 
osób, którzy nawzajem mo-
bilizują się, żeby zebrać bra-
kujące pieniądze. Tym razem 
chodzi o wyzwanie polegające 
na wykonaniu rysunków dla 

Zosieńki. W akcji wzięła udział 
Ochotnicza Straż Pożarna z 
Jeżowa, której pomogły dzieci 
z pobliskiej szkoły. 

Dzięki narysowały piękne 
rysunki kredą na placu przed 
OSP, bo challenge polega na 
rysowaniu kredkami lub kre-
dą i zbiórce pieniędzy dla Zosi 
Bigos. Na wykonanie zadania 
jest 48 godzin. Rysujemy i 
wpłacamy co najmniej 20 zł 
na konto Zosi. Nominowani, 
którzy nie wykonają zadania 
zasilają konto o 30 zł. 

Strażacy z Jeżowa nomino-
wali gminę Jeżów, Roksana-
dance Roksany Kierner oraz 
Gminny Ośrodek Kultury 
Sportu i Rekreacji w Jeżowie, 
czekamy na odzew. bp

Będzie 15 hotspotów, 
a z darmowego internetu 
będzie można korzystać 
między innymi na dzie-
dzińcu przed urzędem 
gminy, w ośrodku kultury 
i szkole.

Projekt „Publiczny internet 
w gminie Jeżów” zyskał z pro-
gramu Polska Cyfrowa 64 tys. 
złotych do�nansowania. Gmi-
na ma za zadanie s�nansować 
zakup infrastruktury towarzy-
szącej za około 3 tys. złotych.

– Dzięki temu projektowi zy-

skujemy nowe możliwości dla na-
szych mieszkańców niemal cał-
kowicie bez kosztowo – mówi wójt 
Mariusz Guzicki. – Uruchomimy 
15 zewnętrznych publicznych 
punktów dostępu do internetu, 
dzięki czemu ułatwimy miesz-
kańcom korzystanie z sieci. 

To bardzo ważne przedsię-
wzięcie, bo na terenie gmi-
ny Jeżów ciągle jest jeszcze 
mnóstwo białych plam, gdzie 
mieszkańcy mają problem z 
zasięgiem telefonii komórko-
wych i połączeniem interneto-
wym. bp     

Został założony w XVII 
wieku i jest jednym z naj-
starszych cmentarzy w 
regionie. Na jego terenie 
znajduje się pochodzący z 
tego samego okresu, 
wniesiony przez benedyk-
tynów,  kościół św. Le-
onarda.

Pierwsze pochówki na je-
żowskim cmentarzu odbyły się 
już na początku XVII wieku. 
Wcześniej zmarłych grzebano 
przy kościele św. Andrzeja. 
Dziś świątynia stanowi bocz-
ną kaplicę potężnego, neogo-
tyckiego kościoła.

Cmentarz para�alny został 
założony na wzgórzu przy po-
łudniowo-wschodniej granicy 
miasta, na tzw. surowym ko-
rzeniu, czyli miejscu wcześniej 
niezagospodarowanym. W 
połowie XVII w. na cmentarzu 
wzniesiono drewniany kościół 

p.w. św. Leonarda, wokoło 
którego grzebano zmarłych. 
Z czasem cmentarz został po-
większony, w kierunku połu-
dniowym i wschodnim, oraz 
otoczony niewysokim kamien-
nym murem. 

Na przełomie XIX i XX wie-
ku powierzchnia cmentarza 
jeszcze wzrosła. W okresie 
międzywojennym wybudowa-
na została istniejąca obecnie 
murowana brama cmentarna. 
W latach 60. ubiegłego wieku, 
od strony wsi, cmentarz ogro-
dzono zachowanym do dziś 
kamiennym murem. 

W pobliżu cmentarnego 
kościółka znajdują się groby 
znanych właścicieli ziemskich 
Krukowieckich i Sulikowskich.  
Spoczywa tu generał Jan Kru-
kowiecki, kawaler Krzyża Or-
deru Virtuti Militari, Orderu 
Obojga Sycylii, Orderu Świę-
tego Włodzimierza 3 klasy, 

Komandor Legii Honorowej. 
Odznaczony orderem Świętego 
Stanisława II klasy z nadania 
Aleksandra I Romanowa. W ro-
dzinnym grobowcu pochowani 
są córka generała Helena i syn 
Aleksander jeden z najzdolniej-
szych partyzantów w powsta-
niu styczniowym. Spoczywa tu 
także Karol Sulikowski, dyrek-
tor Kolei Warszawsko-Wiedeń-
skiej i Warszawsko-Bydgoskiej. 
Na cmentarzu pochowane 
są szczątki generała-majora 
wojsk carskich Konstantego 
Rozwadowskiego i jego rodziny 
przeniesione w 1923 r. z ka-
plicy rodowej znajdującej się 
na cmentarzu wojennym. Na 
tutejszym cmentarzu spoczy-
wa też Wincenty Lewinowicz, 
powstaniec styczniowy z 1863 
r., który walczył pod Rogowem 
i Babskiem. Pośród najstar-
szych mogił znajduje się grób 
młodej łączniczki poległej pod-

Lubią gdy nauczyciel słucha. 
Uczniowie oceniali mistrzów
To pierwsze takie 
głosowanie w historii 
szkoły podstawowej 
w Jeżowie. Plebiscyt 
„Najsympatyczniej-
szy nauczyciel” to 
inicjatywa samorzą-
du uczniowskiego. 
Taki tytuł ma szcze-
gólną wartość.

Beata Pierzchała
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więc nie widuję się ze wszyst-
kimi uczniami podczas lekcji. 
Myślę, że dobrze, że uczniowie 
mogą wyrażać swoje preferen-
cje, to jest też wskazówką dla 
nas nauczycieli.

Młodzież pytana dlaczego 
w głosowaniu wybrali panią 
Grzegorczyk chóralnie odpo-
wiedziała, że jest fajna. – Pani 
Grzegorczyk jest bardzo fajna 
i nie zadaje pracy domowej, 
wszystko w szkole robimy – 
podkreślił Adrian. Zuzia za-
uważyła: – Bardzo dobrze się 
z panią Grzegorczyk dogadu-
jemy. Jej koleżanka z ławki 
Patrycja dodała: – Jest bardzo 
miła.

Anna Grzegorczyk pracuje 
w jeżowskiej szkole od począt-
ku istnienia gimnazjum, czyli 
od 1999 roku, a to już 22 lata 
praca w jednej placówce. Na-
uczycielka wychowuje więc ko-
lejne pokolenie uczniów, mimo 
to nie straciła zapału do pracy 
i jej sposób edukacji został 
przez uczniów bardzo wysoko 
oceniony.           

 Obie nauczycielki jeżow-
skiej szkoły mogą z dumą no-
sić tytuł „Najsympatyczniej-
szy nauczyciel” z pewnością, 
że dogadują się z uczniami, a 
to w pracy pedagogicznej jest 
bardzo ważne.   

Bezpłatne WiFi dla mieszkańców

Strażackie wyzwanie, pomogli Zosi

Monika Wilkowska ze swoją klasą IIIb.

Anna Grzegorczyk z klasą VIIc. 

HISTORIA

Najstarszy cmentarz w regionie
czas powstania styczniowego. 
W grobowcu ufundowanym 
przez swych wychowanków 
spoczywa profesor Konstanty 
Obidowski, który prowadził 
tajne nauczanie podczas II 
wojny światowej. 

Na początku XIX w., na 
niewielkim wzniesieniu w po-
bliżu cmentarza para�alne-
go chowano o�ary epidemii 
cholery, która przywleczona 
przez żołnierzy rosyjskich, po 
raz pierwszy nawiedziła Jeżów 
w maju 1831 r. Ostatnie po-
chówki o�ar cholery dokony-

wane były jeszcze na początku 
XX w. Dzisiaj zmarłych upa-
miętniają nieliczne metalowe 
krzyże. W następstwie rozra-
stania się cmentarza para-
�alnego, cmentarz choleryny 
stanowi jego integralną część 
i od południa graniczy z cmen-
tarzem żołnierzy niemieckich 
z okresu l wojny światowej. 

Kościół cmentarny św. Le-
onarda wybudowany został 
przez benedyktyna z  Lubinia 
Ojca Jakuba Azarycza. Mo-
drzewiowa świątynia już w 
1757 r. była gruntownie odre-

staurowana. Prace renowacyj-
ne prowadzono równie w la-
tach 1946, 1978 i 2003. Jed-
nonawowy kościół wzniesiony 
został na planie prostokąta. 
Na belce tęczowej umieszczo-
ny jest późnobarokowy kru-
cy�ks z drugiej połowy XVIII 
w. Wczesnobarokowy ołtarz 
z XVII wieku z obrazem św. 
Leonarda, patrona  więźniów, 
jeńców, chorych i zagrożonych 
napadem lub kradzieżą, zdo-
bią rzeźby św. Hieronima, św. 
Antoniego i koronacji Matki 
Bożej.  oprac. bp
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WIEŚCI Z PUSZCZY MARIAŃSKIEJ
REKLAMA

Dotacja - azbest!

PUSZCZA MARIAŃSKA

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Puszczy Mariańskiej włą-
czyli się w akcję ratowania środowiska naturalnego. W tym 
celu na terenie szkoły odbył się Piknik Klimatyczny. To nie-
zwykle istotne by zagrożenia związane z zanieczyszczeniem 
środowiska naturalnego stały się także znane dzieciom. Dzieci 
zasadziły ponad 1000 roślin. Zmiany klimatyczne jakie za-
chodzą budzą we wszystkich niepokój, bo dotyczą przyszłości 
również kolejnych pokoleń. Spotkanie to też wykłady, wszyst-
ko w przyjemnej, rodzinnej atmosferze, dopełnieniem był 
wegański grill. Piknik edukacyjny to wspólne dzieło: Urzędu 
Gminy w Puszczy Mariańskiej, Krajowego Instytutu Gospo-
darki Senioralnej oraz Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Piknik 
odbył się w ramach projektu #klimaSENIORE – aktywizacja 
seniorów na rzecz klimatu.

Grupa U Nas ma szczęście do ciekawych wystaw, artystów, którzy chcą się dzielić swoimi talentami właśnie tutaj. 
Teraz do dorosłych artystów dołączają dzieci, które biorą udział w zajęciach plastycznych. Jak podkreśla instruktorka 
zajęć plastycznych, najmłodsi doskonale radzą sobie z przelewaniem obrazów z wyobraźni na papier. Dzieci pod okiem 
profesjonalistów uczą się sztuki malarstwa i bardzo to lubią, o czym świadczy frekwencja na warsztatach. Najmłodsi 
mają wiele ciekawych pomysłów, to bardzo energiczni, pełni pasji młodzi ludzie. Każdy może dołączyć do grupy i 
poczuć magię sztuki.

Ciekawe zajęcia w Grupie U Nas
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Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej informuje, iż w 2021 
roku otrzymał dotację w wysokości 29.999,00 złotych z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie na odbiór, transport i utylizację wyrobów 
zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie 
Gminy Puszcza Mariańska (www.wfosigw.pl).

Uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej 
w Puszczy Mariańskiej 
na rzecz klimatu

Prowadzenie własnej � rmy to duże wy-
zwanie- każdego dnia trzeba mierzyć 
się z wysokimi oczekiwaniami klientów, 
które niestety nie zawsze idą w parze z 
terminowym regulowaniem należności. 
Zdecydowana większość moich klien-
tów- przedsiębiorców chociaż raz zlecała 
przygotowanie wezwania do zapłaty lub 
pozwu o zapłatę nieuregulowanej faktury. 
Warto wiedzieć, że można ułatwić sobie 
dochodzenie należności, o czym w dal-
szej części artykułu. 

W sprawach, których przedmiotem są 
roszczenia pieniężne, sąd może wydać na 
posiedzeniu niejawnym (a więc bez w yzna-
czania rozprawy) nakaz zapłaty, w którym 
nakazuje pozwanemu, by w terminie dwóch 
tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspo-
koił roszczenie w całości wraz z kosztami 
albo wniósł środek zaskarżenia. Jeżeli od 
nakazu zapłaty nie zostanie złożony środek 
zaskarżenia, wówczas ma on skutki prawo-
mocnego wyroku. 

Nakaz zapłaty najczęściej jest wydawa-
ny w postępowaniu upominawczym. Proce-
dura cywilna przewiduje jednak także mniej 
popularny, za to korzystniejszy dla powoda 
nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. 
Korzyści dla powoda dotyczą w szczególno-
ści wysokości opłaty sądowej, która jest czte-
rokrotnie niższa niż w przypadku zwykłego 
trybu. Co ciekawe, pozostałe ¾ opłaty uisz-
cza pozwany wnosząc zarzuty od nakazu 
zapłaty. Taki podział kosztów sądowych 
zniechęca do zaskarżania nakazu zapłaty, 
a w konsekwencji zwiększa szanse na jego 
szybkie uprawomocnienie. 

Co zatem należy zrobić, żeby zapewnić 
sobie możliwość skorzystania z tego trybu 
dochodzenia roszczeń? 

Zgodnie z Kodeksem postępowania 
cywilnego, nakaz zapłaty w postępowaniu 

Prawnik radzi

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

Joanna 
Chrostowska,
radca prawny

Jak się zabezpieczyć
przed nieopłaconą fakturą? 

nakazowym może zostać wydany m.in. wów-
czas,   jeżeli fakty uzasadniające dochodzone 
roszczenie są udowodnione dołączonym do 
pozwu  dokumentem urzędowym,  zaakcep-
towanym przez dłużnika rachunkiem lub 
 wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym 
oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu. 

Pod pojęciem rachunku, należy rozumieć 
dokument rozliczeniowy stanowiący dowód 
zobowiązania, czyli najczęściej fakturę. Żeby 
zabezpieczyć jej opłacenie należy uzyskać 
na niej podpis kontrahenta bez zastrzeżeń. 
Będzie to potwierdzenie, że dłużnik nie kwe-
stionuje faktury ani co do zasady ani co do 
wysokości. Innym sposobem będzie wezwa-
nie dłużnika do zapłaty i uzyskanie od niego 
pisemnego oświadczenia o uznaniu długu. 
Do uznania roszczenia dojdzie w każdym 
wypadku wyraźnego oświadczenia woli lub 
innego zachowania dłużnika, z którego bę-
dzie wynikać, że dłużnik uważa roszczenie 
za istniejące.   

Żeby mieć możliwość uzyskania nakazu 
zapłaty w postępowaniu nakazowym należy 
także pamiętać, żeby złożyć stosowny wnio-
sek w pozwie- bez którego sąd nie wyda na-
kazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.  

Jak wynika z powyższego, dochodzenie 
należności na podstawie przepisów o naka-
zanie zapłaty w postępowaniu nakazowym 
stanowi oszczędność czasu (brak koniecz-
ności wyznaczania rozprawy znacznie przy-
spiesza rozpoznanie sprawy przez sąd), 
pieniędzy (płacimy ¼ opłaty, a pozostałą 
część będzie musiał zapłacić pozwany przy 
zaskarżeniu nakazu) i stresu, z którym dla 
wielu osób wiąże się wizyta w sądzie. 

Policjanci z naszego regionu 
coraz częściej są informowani 
o próbach wyłudzania wraż-
liwych danych lub pieniędzy. 
Zgłaszający sygnalizują, że 
dzwonią do nich rzekomi pra-
cownicy banków lub przed-
stawiciele urzędów. Podobny 
telefon odebrała A. (dane do 
wiadomości redakcji). 

– Po tej rozmowie uważam, 
że oszuści działają według 
schematu, który rozpisał do-
bry psycholog – mówi. – Wie-
dzą, jak poprowadzić rozmo-
wę, by uśpić naszą czujność. 
Już to, że na wyświetlaczu w 
telefonie pojawił się numer in-
folinii banku, w którym mam 
konto, sugerował, że faktycz-
nie dzwoni pracownik.

Oszust zadzwonił do A. 
tuż po godzinie 16.00. Można 
przypuszczać, że czas nie zo-
stał wybrany przypadkowo. To 
moment, gdy właśnie wycho-
dzimy z pracy, wchodzimy do 
sklepu, robimy zakupy. Jeste-
śmy mniej czujni.

– Do mnie oszust zadzwonił 

właśnie po 16.00. Mówił płyn-
nie po polsku, ale ze wschod-
nim akcentem – relacjonuje ko-
bieta. – Znał moje imię i nazwi-
sko. Powiedział z jakiego banku 
dzwoni. Oznajmił, że ktoś pró-
bował wykonać duże przelewy z 
mojego konta na inne. Miał też 
złożyć jakieś wnioski pożyczko-
we. Zapytał, czy to ja wydałam 
takie dyspozycje. 

A. przekonuje, że prawie 
natychmiast zorientowała się, 
że rozmawia z oszustem. Nie 
przerwała jednak połączenia.

– Byłam ciekawa, jak po-
toczy się rozmowa – przyzna-

je. – Odpowiedziałam, że nie 
zlecałam przelewów. Mężczy-
zna pytał też czy próbowałam 
zmienić sposób autoryzacji 
przelewów. Uspokajał, że bank 
zablokuje rzekome przelewy i 
wnioski na pożyczki.

Mężczyzna wypytywał 
jeszcze o ewentualne 
płatności na platfor-
mach sprzedażowych 
i aukcjach interneto-
wych. To miało ułatwić 
„bankowi” wytropienie 
źródła wycieku danych 
A. 

Oszust przekonuje,
że… nie jest oszustem
– Zawsze się dziwiłam, gdy słyszałam, że ktoś dał się oszukać dzwo-
niącym oszustom. Mało brakowało, a sama padłabym ofiarą takiego 
przekrętu – przyznaje kobieta, do której zadzwonił rzekomy pracow-
nik banku. Mężczyzna znał jej dane, a na wyświetlaczu faktycznie po-
jawił się numer infolinii placówki, w której ma konto. 

Joanna Kielak 

– Odpowiedziałam, że nie 
robiłam takich przelewów. 
Skłamałam, bo kto w dzi-
siejszych czasach nie kupuje 
przez internet – mówi. – Moje 
odpowiedzi sprawiły jednak, że 
oszust trochę się pogubił. Wte-
dy zmienił taktykę i podał imię 
i nazwisko osoby, która rzeko-
mo próbowała przelać moje 
pieniądze na inne konto. Za-
przeczyłam. Powiedziałam mu 
już wprost, że jest oszustem, 
bo przecież gdyby faktycz-
nie był pracownikiem banku 
miałby wgląd w historię moich 
transakcji. Nie wypytywałby 
mnie o przelewy za zakupy.

Także wtedy mężczyzna nie 
rozłączył się. 

– Mówił, żebym sprawdzi-
ła numer infolinii, z którego 
dzwoni. Faktycznie numer był 
identyczny, różnica była tylko 
taka, że na początku było +48.

To kobieta zakończyła roz-
mowę. Co ciekawe, oszust za-
dzwonił ponownie. Dopytywał… 
dlaczego rawianka uważa, że 
dzwoniący jest oszustem. Wciąż 
przekonywał, że jest pracowni-
kiem banku, a dzwoni w trosce 
o jej oszczędności na koncie. 

– Powiedziałam mu wtedy, 
że właśnie jestem w swoim 
banku i rozmawiam z pracow-
nikiem, który potwierdza mi, 
że nikt z placówki nie dzwonił i 
nikt nie próbował zrobić prze-
lewu z mojego konta. Wtedy 
mężczyzna się rozłączył i już 
więcej razy nie zadzwonił. 
Oczywiście do żadnego banku 
nie poszłam, ale kłamstwo za-
działało – mówi A.

Kobieta sprawdziła stan 
konta dzwoniąc na infolinię. 
Oczywiście żadnego włamania 
na jej konto nie było.     
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również zajmowanej przez nią działki. 
Modernizacja polegać będzie na prze-
budowie obecnego obiektu a także do-
stawieniu nowej części. W istniejącym 
budynku OSP Zbiroża podniesiony zo-
stanie dach. Zyska on również dodat-
kowe miejsce dla drugiego wozu bojo-
wego i zaplecze sanitarne oraz szatnię 
dla strażaków. 

Nowa część remizy będzie miała 
charakter parterowy i mieścić będzie 
salę wielofunkcyjną z zapleczem. 
Jej przeznaczeniem będą spotkania 
członków czy szkolenia. W ramach 
prac utwardzony zostanie teren wo-
kół strażnicy a także zamontowane 
będą nowe ogrodzenie i brama wjaz-
dowa. Obiekt OSP Zbiroża również 
będzie ogrzewany za pomocą pompy 
ciepła.

 Dagmara Bednarek, GCI

Modernizacje remiz strażackich
Trwają inwestycje polegające na 

rozbudowach siedzib lokalnych or-
ganizacji strażackich. Modernizacje 
objęły trzy remizy OSP – w Piekarach, 
Grabcach Towarzystwie i Zbiroży. 

Celem zadania dotyczącego pierw-
szej jednostki jest przebudowa istnie-
jącego obiektu do stanu surowego 
zamkniętego wraz z pokryciem dacho-
wym. Zrealizowane prace sprawią, że 
strażacy z OSP Piekary zyskają budy-
nek o większej powierzchni. Poprawi 
to funkcjonalność remizy, która zyska 
przestrzeń do przechowywania sprzę-
tu ratowniczo-gaśniczego, kolejne 
miejsce parkingowe dla samochodu 
gaśniczo-ratunkowego oraz salę kon-
ferencyjną przeznaczoną na spotkania 
członków jednostki.

Zakres prac prowadzonych w OSP 
Piekary obejmuje roboty rozbiórkowe, 
przygotowanie terenu i placu budowy, 
roboty ziemne i remontowe, wykona-
nie fundamentów i ścian fundamento-
wych, izolacji poziomych i pionowych 
stanu zerowego, ścian parteru - kon-
strukcyjnych i działowych, stropu nad 
parterem, konstrukcji dachowej i pokry-
cia dachowego z obróbkami, posadzki, 
montaż stolarki okiennej i drzwiowej 
oraz elementów ślusarskich. Ponadto 
prace obejmują wykonanie instalacji 
centralnego ogrzewania podposadzko-
wej oraz instalacji wodno-kanalizacyj-
nej podposadzkowej. 

Powoli dobiega końca moderni-
zacja budynku OSP Grabce Towarzy-
stwo. Prace polegały na przebudowie 
i remoncie istniejącej remizy oraz do-

budowie nowej części. W obecnym 
obiekcie podniesiony został dach 
a także stworzone dodatkowe miejsce 
dla pomocniczego samochodu straży, 
szatnia i zaplecze sanitarne dla stra-
żaków. W nowej części mieści się sala 
wielofunkcyjna wraz z zapleczem ku-
chennym i sanitarnym.

Prace objęły również działkę, na 
której znajduje się remiza OSP Grabce 
Towarzystwo. Teren wokół strażnicy 
został utwardzony kostką betonową 
a także zyskał nowe ogrodzenie i bra-
my wjazdowe. Budynek wyposażono 
w instalację centralnego ogrzewania, 
wodną oraz kanalizacyjną. Źródłem 
ciepła do ogrzania remizy oraz wy-
twarzania ciepłej wody użytkowej jest 
nowa pompa ciepła. 

Intensywne prace budowlane trwa-
ją również w Zbiroży. Także i tam doty-
czą one nie tylko strażackiej remizy, ale 
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Należymy do Grupy Mondi zatrudniającej oko-
ło 26 000 pracowników w ponad 30 krajach. 

Nasze produkty każdego dnia ułatwiają Ci 
funkcjonowanie i sprawiają, że towary, które ku-
pujesz bezpiecznie docierają do Twoich rąk.

Zapewniamy swoim klientom wysoki poziom 
serwisu, zarówno pod względem produkcyjnym, 
logistycznym jak i handlowym.

Zgodnie z fi lozofi ą Grupy Mondi jesteśmy moc-
no zorientowani na dbanie o zrównoważony roz-
wój. Kładziemy nacisk na troskę o środowisko, 
bezpieczeństwo i efektywną interakcję z lokalny-
mi władzami, organizacjami pozarządowymi oraz 
społecznością lokalną.

Dzięki kluczowym inwestycjom w efektywność 
energetyczną, kładąc nacisk na uzyskanie do-
skonałości operacji, zapewnienie bezpieczeń-
stwa i rozwoju pracowników, przyczyniamy się 
do sukcesu naszych klientów oraz do zrównowa-
żonych perspektyw w przyszłości dla wszystkich.

Co nas wyróżnia?
Nasz sukces nie byłby możliwy bez kompe-

tentnych ludzi, dlatego też naszym celem jest 
zapewnienie warunków pracy pozwalających 
na osiągnięcie satysfakcji zawodowej. W naszej 
pracy nie ma mowy o dobrych wynikach bez 
stałej współpracy zespołowej. Na co dzień mu-
simy na sobie polegać - ale to nie problem, bo 
lubimy ze sobą pracować. Dostrzegamy potrze-
bę i celowość szkoleń oraz promujemy rozwój 
zawodowy, zgodny z potrzebami pracowników 
i zakładu.

Mondi oferuje swoim pracownikom intere-
sującą pracę i ciekawe wyzwania zawodowe. 
Mocną stroną pracy w Mondi jest różnorod-
ność zadań. Jesteśmy solidnym pracodawcą, 
na którym można polegać. Oferujemy stabilne 
zatrudnienie, dobre warunki pracy i szeroki pa-
kiet świadczeń socjalnych. W zakresie bezpie-
czeństwa naszych pracowników nie idziemy na 
ustępstwa.

Co roku ponosimy duże nakłady na kolejne in-
westycje. Ciągle poszukujemy innowacji, a naj-
lepsze pomysły pracowników są wdrażane i na-
gradzane. 

Mondi Warszawa sp. z o.o. to miejsce pracy, 
gdzie relacje i dobra atmosfera są priorytetem!

Oferujemy:
Umowę o pracę, posiłki, wczasy pod gruszą, 
opiekę medyczną, paczki dla pracowników 
i ich dzieci, talony pracownicze, ubezpiecze-
nie grupowe, imprezy pracownicze.

Marcin Adamiec – Regionalny 
Kierownik Sprzedaży 
Pracę w Mondi zacząłem w 2001 roku w Dzia-

le Produkcji jako pomocnik a później jako opera-
tor maszyn. Dzięki temu miałem możliwość po-
znać dokładnie procesy, specyfi kę branży oraz 
stosowane technologie, co pomogło mi w napi-
saniu i obronieniu pracy magisterskiej nt. „Zin-
tegrowanego Systemu Zarządzania” w Mondi 
Warszawa. Ułatwiło mi to awans na stanowisko 
specjalisty do Działu Kontroli Jakości. Firma 
daje szanse rozwoju poprzez liczne szkolenia 

oraz rekrutacje wewnętrzne, dzięki czemu po 3 
latach dostałem szansę spróbowania swoich sił 
w dziale HR. Tam współpracując z managerami 
pozostałych działów, tworzyliśmy dopasowane 
plany szkoleń, ścieżki rozwoju, systemy premio-
we czy szeroki pakiet socjalny. Obecnie od 2 
lat jestem w Dziale Sprzedaży gdzie pozyskuje 
nowych klientów oraz dbam o rozwój obecnych. 
W swojej pracy doceniam to że, fi rma daje szan-
se i możliwości. Dla chętnych również poza gra-
nicami Polski.

Daniel Krakowiak – Regionalny
Kierownik Sprzedaży
Moją przygodę z Mondi rozpocząłem w  2006, 

jako pomocnik operatora maszyn przetwórczych. 
Po 3 miesiącach objąłem  stanowisko operatora 
wózków szynowych. Kolejnym krokiem w mojej 
karierze była praca na tekturnicy, gdzie miałem 
możliwość pracy na każdym stanowisku, co po-
zwoliło mi na poznanie całego procesu produkcji 
tektury. Zdobytą wiedzę i doświadczenie mogłem 
dalej rozwijać w dziale jakości, pełniąc funkcję 
laboranta, a następnie specjalisty ds. jakości. 
Przełomowym momentem w mojej karierze było 
objęcie stanowiska Kierownika Działu Jakości, 
które pełnię obecnie. W mojej pracy najbardziej 
cenię przyjazną atmosferę, dynamikę oraz moż-
liwość ciągłego rozwoju.

34 km
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RAWA
MAZOWIECKA

12 km

ŻYRARDÓW

SKIERNIEWICE

Mondi Warszawa sp. z o.o. 
to jedna z sześciu fabryk grupy Mondi produkujących 
opakowania z tektury falistej w Polsce

PROMOCJA
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Dla uczniów i studentów 
Chcesz się rozwijać? Chcesz wykonywać zadania, które 
wymagają Twojego zaangażowania i talentu? Chcesz po-
znać pracę w międzynarodowej fi rmie? Pragniesz zoba-
czyć jak to jest uczestniczyć w tworzeniu naszych produk-
tów, które codziennie trafi ają do milionów ludzi na całym 
świecie? Myślisz o zdobyciu doświadczenia zawodowe-
go? Zależy Tobie na poszerzaniu swoich kompetencji?

Kontakt z nami można nawiązać już w czasie nauki w szko-
le średniej lub studiów. Poszukujemy uczniów, studentów 
i absolwentów wyższych uczelni pełnych pasji i zaangażo-
wania, którzy dołączą do naszych zespołów w różnych ob-
szarach, zainteresowanych przełożeniem teorii w praktykę. 
Praktykę możesz odbyć w zakresie papiernictwa, poligra-
fi i, zarządzania produkcją, technologii opakowań, ochro-
ny środowiska, automatyki, mechaniki, elektryki, ale także 
w dziale rozwoju produktu, obsłudze klienta, zakupach, 
logistyce, czy księgowości.

Oferujemy różne możliwości współpracy. Może to być, 
np. wycieczka po zakładzie dla zorganizowanych grup 
studentów, uczniów, praktyka zawodowa indywidual-
na lub wynikająca z programu nauczania, pisanie pra-
cy dyplomowej, staż, udział w konkursie dla studen-
tów, możliwość uzyskania stypendium naukowego.

PODCZAS PRAKTYKI:
• zobaczysz jak funkcjonuje międzynarodowa 
  organizacja
• poznasz specyfi kę pracy interesującego Cię działu
• zdobędziesz doświadczenie
• będziesz samodzielnie realizować ciekawe zadania 
   pod okiem wysokiej klasy ekspertów
• będziesz wspierać swój zespół w bieżącej pracy

PRACOWNIK
PRODUKCJI

Twoje zadania:
• Wspomaga Maszynistę w przygotowaniu 
  maszyny do produkcji zlecenia poprzez przezbrajanie
  maszyny zgodnie z planem produkcyjnym 
  (wymiana wykrojnika, kliszy, ustawianie maszyny)
• Kontroluje poprawność produktu zgodnie 
  z kartą wyrobu, rysunkiem, wzornikiem
• Realizuje zlecenia zgodnie z przygotowanym
  planem produkcyjnym w celu optymalizacji jej 
  poziomów prędkości i wydajności zgodnie 
  z założeniami
• Dba o czystość i stan techniczny maszyn,
• Przestrzegania zasad BHP

KIEROWCA WÓZKA 
WIDŁOWEGO 

(z uprawnieniami UDT)

Twoje zadania:
• Obsługa wózka jezdniowego 
• Obsługa skanera ręcznego przy kompletowaniu
  zamówień oraz przygotowywaniu ich do wysyłki.
• Dbałość o bezpieczeństwo przewożonych 
  towarów.
• Przestrzeganie zasad BHP.

Skontaktuj się z nami już teraz!
Mondi Warszawa sp. z o.o., 

Zadzwoń! 666 856 298, lub +48 46 857 2780 wew. 121
Napisz: mw.rekrutacja@mondigroup.com

W Mondi możesz realizować swoje cele i aspiracje 
– od Ciebie zależy, jak daleko zajdziesz!

Mondi Warszawa sp. z o.o. 
to jedna z sześciu fabryk grupy Mondi produkujących 
opakowania z tektury falistej w Polsce

Z A T R U D N I M Y : Kogo 
szukamy?

Osób zaangażowanych, 
bez doświadczenia 

zawodowego 
lub z doświadczeniem 

przy pracy 
na produkcji, otwartych 

na długofalową 
współpracę.

Dołącz do nas!

PROMOCJA
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Kupon ważny 2 tygodnie od daty wydania. Data wydania: 28.10.2021 r.
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833)
tylko do potrzeb ewidencji ogłoszeń drobnych prowadzonej przez redakcję „Głosu Skierniewic i Okolicy” oraz „Głosu Rawy Mazowieckiej i Okolicy”.

Skierniewice

ul. 1 maja 2
Tel. 505 072 524
    506 666 493
eurotom.tw@gmail.com

Pralki
Lodówki
Zmywarki
Piekarniki

5 lat

AGDSprzęt

gwarancji od producenta

Zamrażarki

Wyposażenie w sprzęt 
AGD całego domu

Sprzęt na zamówienie

Zmywarka Samsung  

1850zł
ï Do pełnej zabudowy 60cm szer.
ï Automatyczne otwieranie drzwi
ï Szuflada na sztućce
ï Regulacja wysokości górnego kosza. 
ï 7 programów automatycznych
ï Pojemność 14 kompletów
ï Funkcja połowy załadunku

DW 60A6090BB 

Polecane 
marki:

Do pełnej zabudowy 60cm szer.
Automatyczne otwieranie drzwi

Promocja 
tygodnia !

INFORMUJEMY, 
że niektóre 

ogłoszenia drobne 
mogą zawierać numery 

telefonu o podwyższonej 
opłacie.

Redakcja nie odpowiada za treść 
publikowanych ogłoszeń.

SAMOCHODOWE 
KUPNO

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

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

AUTOKASACJA. 
Tel.518-977-148.

AUTOKASACJA. 
Tel.518-977-148.

AUTOSKUP. Tel.696-660-509.

AUTOSKUP. Tel.696-660-509.

FELGI stalowe 17 do 
Forda. Tel.604-166-988.

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, przyczepę, 
camping. 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.

ZŁOMOWANIE pojazdów. 
Tel.696-660-509.

ZŁOMOWANIE pojazdów. 
Tel.696-660-509.

SAMOCHODOWE 
SPRZEDAŻ

AUDI A4 1.9 tdi 130km, 
2003rok, sedan w zamianie 
mogę przyjąć mniejszy. 
Tel.604-706-309.

AUTO skup, kasacja, każdy 
stan. Tel.505-251-154.
DACIA Duster 2011 r.1,5D, 
cena 24tys. sprzedam. 
Tel.516-061-757.

FELGI stalowe 16 z 
kołpakami. Tel.690-361-179.

FIAT Panda 1.1, 
benzyna, 2007rok, 
zadbany, wspomaganie. 
Tel.606-348-077.

HONDA Jazz 1.4 2003rok, 
niebieski metalik, zadbany. 
Tel.606-348-077.

KIA Picanto 1.0 
2007rok, 75.000km, 
bezwypadkowy, garażowany, 
stan rewelacyjny. 
Tel.604-706-309.

MERCEDES 124 300D, 
1993r., tel.796-539-141.

MERCEDES Sprinter 
2.9, 1998rok, duża 
skrzynia, sprzedam tanio. 
Tel.667-199-344.

MERCEDES W211 2005r. 
Tel.518-722-578.

NISSAN Qashqai 1.2, 2015r., 
krajowy, tel.506-747-993.

OPEL Astra I, 2002r., 
tel.510-806-011.

OPEL Astra II 2.0 
dtci, 2003rok, 5-drzwi, 
srebrny metalik, zadbany. 
Tel.606-348-077.

OPEL Corsa 1,0 2001 r. 
sprzedam.Tel.606-941-567.

OPEL Corsa 1.3, 
2005rok, w oryginale, 
5-drzwiowy oraz Corsa 1.3, 
2006/07rok, klimatyzacja. 
Tel.513-375-786.

OPEL Meriva 1.6 gaz, 
2009rok, bogata wersja, 
zadbany. Tel.606-348-077.

OPEL Zafira 1.8 benzyna, 
2010rok, bogata wersja, 
oryginał, stan bdb. 
Tel.606-348-077.

OPONY tanio letnie, 
zimowe, różne rozmiary 
oraz wielosezonowe. 
Tel.513-375-786.

OPONY wielosezonowe 
Barum Quartaris 5, 
175/65/14, komplet nowe. 
Tel.503-057-340.

PEUGEOT 206 
1.4 hdi, 2005rok, 
5-drzwi, 160.000km. 
Tel.604-706-309.

PEUGEOT 206 plus 1.4 
benzyna, 2009rok, niebieski 
metalik. Tel.606-348-077.

SEAT Cordoba 1.4, 
benzyna, 2001rok, srebrny, 
zadbany. Tel.606-348-077.

SEAT Ibiza 1.4 benzyna, 
2006rok, klimatronic, stan 
bdb. Tel.606-348-077.

SEAT Ibiza, 2015 r., 
silnik 1,2TSI sprzedam. 
Tel.602-249-117.

SKODA Rapid 1.6 TDI 
2014r., auto salonowe, 
bezwypadkowe, stan bdb., 
tel.507-742-540 pilne.

VOLKSWAGEN T4 
2.500cm3; 8,5kw, 2001 r. 
sprzedam. Tel.602-249-117.

VW Golf V Plus 1.4 
gaz, 2008rok, bogate 
wyposażenie, stan 
rewelacyjny, w zamienie 
mogę przyjąć mniejszy. 
Tel.513-375-786.

MOTOROWE KUPNO

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

MOTOROWE 
SPRZEDAŻ

SKUTER Kymco bet&wind, 
2009rok, stan bdb. 
Tel.785-180-785.

GARAŻE

GARAŻ murowany w 
Skierniewicach kupię 
tel.692-435-249.

NIERUCHOMOŚCI 
KUPNO

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

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAŻ

DOM, Nowy Rzędków 
23, tel.515-333-632.

DZIAŁKA budowlana 
Babsk, 5600m2, 199tys. 
Tel.886-127-311.

DZIAŁKI budowlane 
z dostępem do lasu. 
Żurawia gmina Biała 
Rawska, 75,00zł/m2. 
Tel.513-359-753.

DZIAŁKI budowlane, 
niedaleko Skierniewic, po 
1000mkw. Tel.697-620-404.

GOSPODARSTWO 
rolne w Sadkowicach. 
Tel.500-273-168.

LOKAL handlowy 
34m2 wolnostojący 
przy ul.Sucharskiego, 
Skierniewice, tel.508-
062-695.

Całe i uszkodzone
do 10 000 zł!

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

Tel.600-237-175

Autoholowanie 
pojazdów 

600-237-175600-237-175

pojazdów pojazdów 
dostawczych 
osobowych

Transport maszyn
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Najwyższe ceny!
Firma LECH-POL, Stara Wojska - Żwirownia

SKUP ZŁOMU i METALI 
KOLOROWYCH

Zadzwoń! 

601 218 671 tel. 531-681-090
www.lpgdirect.pl

Firma                 oferuje Państwu
WYKONANIE KOMPLEKSOWYCH INSTALACJI 
ZBIORNIKOWYCH NA GAZ PROPAN

www.lpgdirect.plwww.lpgdirect.pl

BEZPIECZNA 
I PROFESJONALNA DOSTAWA 
GAZU DO ZBIORNIKÓW 
PRZYDOMOWYCH I FIRM

LIPI SCY
SKUP I SPRZEDAZ ZBÓZ

OBWIESZCZENIE STAROSTY SKIERNIEWICKIEGO 
z dnia 20.10.2021r.

Zawiadomienie o dokonaniu zgłoszenia budowy kanalizacji 
kablowej w postaci pakietu 7x14/10, przecisk 

– rura osłonowa 110/6,3mm 
w miejscowości: Słupia, gm. Słupia

Na podstawie art. 34 a w związku z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 
– Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r poz. 1333 z póź. zm.) zawiadamiam, 
że w dniu 18.10.2021r. Nexera Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 29, 00-867 War-
szawa dokonała do Starosty Skierniewickiego, zgłoszenia zamiaru budowy 
kanalizacji kablowej w postaci pakietu 7x14/10, przecisk – rura osłonowa 
110/6,3mm na działkach nr ew. 86 i 106 obręb Słupia, gm. Słupia.
W związku z powyższym zgłoszeniem i dokumentacją sprawy można za-
poznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, Wydział 
Architektury i Budownictwa, ul. Konstytucji 3-go Maja 6, pok. 132 I piętro 
w godzinach pracy urzędu (tj. 8.00 – 16.00, oprócz środy).
  Wicestarosta Skierniewicki

  Tadeusz Grotkowski

MIESZKANIE 66.4mkw. 
ul. Sucharskiego, os. 
Widok. Tel.508-669-165.

PRAWIE 3ha działki 
budow. -rolno -leśnej 
Taurów gm. Jeżów, 
tanio. Tel.500-273-168.

SAD w Sadkowicach. 
Tel.500-273-168.

SPRZEDAM 2 działki 
położone obok siebie 
razem: 8700 m2 /6 zł 
m2. Tel.696-097-444.

SPRZEDAM działkę w 
Boguszycach 1650m2. 
Tel.501-421-893.

WYNAJEM/ZAMIANA

DO wynajęcia 51m2 (najem 
okazjonalny), Mickiewicza 
Ip., Skierniewice, 
tel.601-131-800.

DO wynajęcia lokal 
handlowy 60m2 w 
centrum Skierniewic, 
tel.501-206-460.

DO wynajęcia M2, osiedle 
Sobieskiego, od 1 listopada. 
Tel.693-235-655.

DO wynajęcia mieszkanie 
36mkw., Skierniewice, 
Widok. Tel.600-110-654.

POMIESZCZENIA 
warsztatowe, kanały, 
150m2 dla ciężarówek. 
Plac utwardzony 2000m2. 
Tel.602-262-762.

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

KUPNO RÓŻNE

DESKI sosnowe. 
Tel.501-298-952. 

DRZEWO na pniu. 
Tel.501-298-952.

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

SPRZEDAŻ RÓŻNE

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

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

CHOINKI zwykłe i srebrne, 
formowane. Tel.572-419-566.

CZARNOZIEM, ziemia 
ogrodowa, dowóz, tanio. 
Tel.500-600-600.

DREWNO opałowe i 
kominkowe. Tel.798-877-090.

DREWNO opałowe suche, 
owocowe, gm. Regnów, 
tel.519-468-703

DREWNO opałowe, 
tanio. Tel.537-200-181.

DREWNO opałowe. 
Tel.518-722-578.

DUŻA ilość suchego drewna 
pociętego w kawałki oraz 
duża ilość -owies bingo. 
Tel.517-906-168.

NAMIOT foliowy typowy 
ocynkowany, zamgławiacz na 
gorącą mgłę. 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 c.o. Setlans plus 
15KW, 2013r., stan bdb, 
tel.731-938-203.

PIEC na olej opałowy 105kw. 
Drzwi balkonowe futryna 
1,8x2,10. Tel.602-262-762.

PIEC Stalmark i grzejniki. 
Tel.883-384-880.

PRZEDMIOTY z porcelany, 
kryształu, mosiądzu, 
tel.603-131-594.

SKRZYNIA ładunkowa na 
busa 3,5x2,20. Betoniarka 
200l na siłę. Tel.602-262-762.

SPRZEDAM bramę. 
Tel.695-667-279.

SPRZEDAM drzewo na 
pniu w Skierniewicach, 
brzoza, tel.502-251-751.

SPRZEDAM kompletny piec na 
ekogroszek. Tel.516-061-757.

SPRZEDAM ok. 1500 tyczek 
bambusowych 2-letnich oraz 
ok. 500 drzewek 2-letnich 
Idaret. Tel.692-410-798.

SPRZEDAM orzechy. 
Tel.601-387-704

STOJAKI do przewozu okien, 
drzwi. Taśma gumowa zębata 
0,5x12,9. Tel.602-262-762.

STOPNIE dębowe, szyby, 
szlifierka taśmowa, spawarka 
220V, piła spalinowa. 
Tel.691-771-544.

WÓZEK elektryczny, 
akordeon. Tel.608-772-767

ZIEMIA ogrodowa, 
czarnoziem, super jakość 
z transportem, tanio, 
solidnie, Skierniewice i 
okolice. Tel.500-600-600.

DAM PRACĘ

DO cięcia borówki 
amerykańskiej. 
Tel.660-696-645.

FIRMA Bis w Skierniewicach 
zatrudni monterów mebli. 
Tel.601-344-142.

FIRMA zatrudni 
brukarzy. Tel.606-940-
523, tel.501-785-028.

FIRMA zatrudni: ślusarz 
-spawacz, ślusarz 
-spawacz Tig, tokarz 
-frezer. Umowa o pracę. 
Sierakowice Lewe. Tel.608-
445-926, 514-973-661.

KIEROWCA C+E, kraj, 
tel.604-422-812.

KIEROWCA kat. C+E, 
jazda po kraju, stałe 
trasy. Tel.693-544-573.

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!

Tel. 600-237-175

z gazem
Butle

do mieszkań 
barów

33 do ogrzewania

11kg

kg

Przejmę do nowo 
otwieranej restauracji 

w Skierniewicach

 Tel. 509-765-738

kucharza 
kucharkę 
kelnerkę

w Skierniewicach

 Tel.  Tel. 509-765-738

kucharza kucharza 
kucharkę kucharkę kucharkę 
kelnerkękelnerkę

Praca 
poniedziałek-piątek 

w okolicach Skierniewic. 
Wynagrodzenie od ilości 

położonych metrów.
Umowa o pracę.

Firma Ped-Bruk zatrudni 

BRUKARZY
oraz

POMOCNIKÓW
Tel. 606-940-523, 46 833-62-04 w godz. 7-17



28 28 października 2021 r.REKLAMA

Aktualnie do oddziału w Rawie Mazowieckiej 
poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisku:

OPERATOR LINII PRODUKCYJNEJ 
I TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO 

OSOBA ZATRUDNIONA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA: 
• Odbiór wyrobu gotowego z linii produkcyjnej za pomocą wózka widłowego;
• Załadunek i rozładunek samochodów;
• Obsługę linii produkcyjnej – obszar pakowania;
• Kontrolę jakości procesu na przydzielonym obszarze działania;
• Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. obowiązujących w zakładzie; 

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
• Posiadania uprawnień na wózki widłowe wystawionych przez UDT (warunek konieczny);
• Doświadczenia w pracy na wózkach widłowych (warunek konieczny);
• Doświadczenia w pracy na maszynach i ciągach produkcyjnych (mile widziane);
• Zaangażowania w powierzone obowiązki;
• Samodzielności i inicjatywy w działaniu; 

OFERUJEMY:
• Dobre warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę;
• Pakiet świadczeń socjalnych;
• Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobycia cennego doświadczenia 

w międzynarodowej firmie;

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny
785-350-555 

bądź e-mail monika.michalak@arcelormittal.com 

 Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji jest: 
ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o.o., ul. Metalowców1, 41-600 Świętochłowice, 

NIP: 664 10 03 716.

ArcelorMittal Construction, jako część koncernu ArcelorMittal, 
zatrudniającego ponad 280 000 pracowników w ponad 60 kra-
jach, jest wiodącym dostawcą rozwiązań dachowych, ściennych, 
stropów zespolonych i lekkich konstrukcji ze stali.

Aktualnie do oddziału w Rawie Mazowieckiej 
poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisku:

SPECJALISTA DS. GOSPODARKI 
MAGAZYNOWEJ Z ELEMENTAMI LOGISTYKI  

OSOBA ZATRUDNIONA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA: 
• Kontrolę stanów magazynowych
• Zamawianie materiału wsadowego
• Nadzór nad terminową realizacją zamówień
• Wyceny materiałowe
• Obsługę dokumentacji zakupowo – magazynowej
• Aktualizację danych dotyczących dostępności towarów w systemie
• Weryfikację, opisywanie i potwierdzanie zamówień zakupowych
• Archiwizację dokumentów
• Sporządzanie raportów i zestawień

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
• Wykształcenia wyższego
• Znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
• Dobrej znajomości pakietu MS Office ( w szczególności Excel)
• Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
• Komunikatywności, samodzielności w działaniu, umiejętności podejmowania decyzji 

OFERUJEMY:
• stabilne zatrudnienie (umowa o pracę) w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
• atrakcyjne wynagrodzenie (podstawa + premie + świadczenia socjalne),
• uczestnictwo w realizacji prestiżowych projektów budowlanych,
• możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie,
• pracę w zgranym i dynamicznym zespole pracowników,

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny
785-350-555 

bądź e-mail monika.michalak@arcelormittal.com 
 Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji jest: 

ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o.o., ul. Metalowców1, 41-600 Świętochłowice, 
NIP: 664 10 03 716.

ArcelorMittal Construction, jako część koncernu ArcelorMittal, 
zatrudniającego ponad 280 000 pracowników w ponad 60 kra-
jach, jest wiodącym dostawcą rozwiązań dachowych, ściennych, 
stropów zespolonych i lekkich konstrukcji ze stali.
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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 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
• Nagroda roczna od wypracowanego przez spółkę zysku
• Coroczne podwyżki
• Do� nansowanie posiłków oraz ich dowóz na teren � rmy 7 dni w tygodniu dla wszystkich trzech zmian
• 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
• Miłą i koleżeńską atmosferę w pracy

Pracownik Produkcji - Dział Foliowania

Konkurencyjne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę uzupełniane atrakcyjnym systemem premiowym

Do� nansowanie posiłków oraz ich dowóz na teren � rmy 7 dni w tygodniu dla wszystkich trzech zmian

• Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach

POSZUKUJEMY OSÓB NA STANOWISKA 
Ślusarz Remontowy / 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
• Mile widziane uprawnienia na wózki widłowe UDT
Oferujemy:

• Konkurencyjne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę uzupełniane atrakcyjnym systemem premiowym
• Nagroda roczna od wypracowanego przez spółkę zysku oraz coroczne podwyżki
• Do� nansowanie posiłków oraz ich dowóz na teren � rmy 7 dni w tygodniu dla wszystkich trzech zmian
• 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
• 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
• Nagroda roczna od wypracowanego przez spółkę zysku
• Coroczne podwyżki
• Do� nansowanie posiłków oraz ich dowóz na teren � rmy 7 dni w tygodniu dla wszystkich trzech zmian
• 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
• Miłą i koleżeńską atmosferę w pracy

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
• Nagroda roczna od wypracowanego przez spółkę zysku
• Coroczne podwyżki
• Do� nansowanie posiłków oraz ich dowóz na teren � rmy 7 dni w tygodniu dla wszystkich trzech zmian
• 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
• Miłą i koleżeńską atmosferę w pracy
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KOMPLEKSOWA 
diagnostyka 
biorezonansem:
• Testy alergiczne i odczulania
• Testy i terapie na boreliozę
• Usuwanie pasożytów, bakterii, grzybów, itp.
• Terapia antynikotynowa
• Tlenoterapia www.biorezonanstomaszow.pl

tel. 500-392-762

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

NAGROBKI
SCHODY

PARAPETY
KOMINKI

BLATY KUCHENNE
www.kamieniarstwogrzywaczewski.pl

e-mail: biuro@kamieniarstwogrzywaczewski.pl 

RAWA MAZOWIECKA, CHRUSTY 3

tel. 601 275 906

PRODUCENT

młodszy instruktor ds. zatrudnienia
 osób pozbawionych wolności

pielęgniarka/pielęgniarz/
/ratownik medyczny

strażnik działu ochrony

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi
prowadzi nabór do Zakładu Karnego w Łowiczu

na stanowiska:

Termin składania aplikacji upływa 15 listopada 2021 r.
Informacje pod numerem

42 675 00 54, 42 675 00 20, 42 675 00 07, 46 830 97 11
oraz na stronie www.sw.gov.pl zakładka rekrutacja

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

MECHANIK samochodowy, 
auta ciężarowe, praca pon 
-pt, tel.693-544-112.

MURARZY, glazurników, 
K/G, stolarzy i innych. 
Praca w UE. Dobrze 
płatna. Tel.503-603-320.
PHU Instaleks, Browarna 2, 
Żyrardów zatrudni: brukarzy, 
spawaczy, monterów sieci 
zewnętrznych, operatorów 
koparko -ładowarki, 
pracowników fizycznych. 
Tel.660-432-392.
PIEKARZ piecowy, cukiernik 
z doświadczeniem, 
Mszczonów, umowa o 
pracę, tel.603-099-770.

PRACA na weekend, 
kierowca kat. C+E, jazda po 
kraju. Tel.693-544-573.

PRZYJMĘ pracownika do 
dociepleń. Tel.607-612-176.

ZATRUDNIĘ pracowników 
budowlanych 20zł/
godzinę. Tel.576-491-352.
ZATRUDNIĘ tynkarzy. 
Bardzo dobre 
wynagrodzenie i praca 
w miłej atmosferze.
Tel.785-338-555.
ZATRUDNIĘ z 
doświadczeniem stylistkę 
paznokci, kosmetolog, fryzjer, 
salon w Skierniewicach. 
Tel.794-794-574.

ZATRUDNIMY hydraulika 
z doświadczeniem. Praca 
przy budowie instalacji 
wod-kan z rur zgrzewanych, 
pex i stalowych. Wymagamy 
znajomości branży, dobrej 
jakości pracy oraz prawa 
jazdy kat. B. Tel.502-
628-560, 509-457-426.

ZATRUDNIMY operatora 
koparki jednonaczyniowej 
z doświadczeniem. Praca 
przy budowie instalacji 
wod-kan. Tel.502-628-
560, 509-457-426.

ZATRUDNIMY pomocnika 
do wykonywania instalacji 
wod-kan. Tel.502-628-
560, 509-457-426.

USŁUGI 
INSTALACYJNE

ELEKTRYK, tel.515-292-799.

ELEKTRYK. Tel.514-994-108

MONTAŻ i wymiana piecy 
gazowych, eko i pellet. 
Tel.792-818-777.

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

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, poręcze, 
stal kwasoodporna -satyna, 
poler, (wewnątrz i na 
zewnątrz). Tel.727-426-805.

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

cieśli-zbrojarzy
 murarzy

Praca na terenie całej Polski

caban@mirbud.pl

ZATRUDNI
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BRUKARSTWO, 
tel.724-631-536.

BUDOWA domów, budynków 
gospodarczych. Docieplenia 
budynków. Tel.514-525-021.

CYKLINOWANIE, 
lakierowanie. Tel.603-980-459.

CZYSZCZENIE działek, 
wycinka drzew, usługi 
mulczarem, likwidacja 
plantacji porzeczki i aronii. 
Tel.881-369-581.

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.

DOCIEPLENIA. 
Tel.785-448-518.

EKSPRESOWE malowanie 
mieszkań. Tel.501-032-827.

GLAZURA, hydraulika, 
kompleksowe remonty 
mieszkań, tel.884-667-222.

GLAZURA, terakota, 
remonty. Tel.604-241-684.

KOPARKA, koparko- 
ładowarka, wywrotka, wolne 
terminy. Tel.500-600-600.
KOPARKA, koparko-
ładowarka, wywrotka, 
usługi. Tel.602-129-834.

KOPARKO- ładowarka, mini 
koparka. Tel.793-330-907.

KOPARKO- ŁADOWARKA, 
wykopy, niwelacja. 
Tel.513-890-660.
KRYCIE i naprawa poszyć 
dachowych. Tel.501-032-827.

MALOWANIE -remonty. 
Tel.537-540-210.
MALOWANIE, gładzie, 
zabudowy gipsowo- 
kartonowe, glazura, 
terakota i inne. Wolne 
terminy. Tel.698-023-311.

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

MAŁA wywrotka 
1-4 tony piasek do 
piaskownicy, ziemia, 
inne. Tel.602-129-834.
OCZYSZCZALNIE 
przydomowe z montażem, 
profesjonalnie i tanio, 
www.phumonter.pl, 
tel.693-413-492.
OGRODZENIA betonowe, 
panelowe, siatka, słupki 
montaż, tel.574-235-962.

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.

PERFEKT Dach -pokrycia 
dachowe, sprzedaż -montaż. 
Tel.516-046-799.

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

PRZYJMĘ gruz, 
tel.604-422-812.

PRZYJMĘ gruz. 
Tel.513-890-660.

PRZYŁĄCZA wody i 
kanalizacji. Tel.793-330-907.

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.

TYNKI cementowo -wapienne, 
ręcznie. Tel.782-160-984.

TYNKI cementowo-wapienne 
maszynowe. Tel.669-201-962.

TYNKI maszynowe i 
agregatem. Szybko i 
solidnie. Tel.785-338-555.

TYNKI maszynowe. 
Tel.512-899-152.

UKŁADANIE glazury, terakoty, 
kominki. Tel.604-166-988.

UKŁADANIE kostki brukowej 
od a do z. Tel.660-306-446.

UKŁADANIE kostki 
brukowej, tel.724-631-536.

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

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 tapicerki 
samochodowej. 
Tel.508-313-790.
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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

• monterów konstrukcji stalowych, 
• monterów szalunków systemowych, 
• murarzy 
• posadzkarzy
• cieśli 

Firma 
ogólnobudowlana 
działająca 
w branży 
przemysłowej

ZATRUDNI

Tel. 600-920-745

• zbrojarzy 
• pomocników

Firma ECO-THERM Sp. z o.o. z Łowicza

do STYPENDIUM DLA STUDENTÓW 

KIERUNKU BUDOWNICTWO do 30 listopada 2021r.

ogłasza nabór 

kontakt: biuro@ecotherm.com.pl   tel. 795-464-072
 604-951-933

MYCIE kostki brukowej. 
Tel.501-032-827.

ODGRZYBIANIE i mycie 
elewacji. Tel.501-032-827.

ODNAWIANIE wanien. 
Tel.600-979-826.

OPRÓŻNIANIE i likwidacja 
mieszkań, tel.608-102-078.

PRANIE dywanów, tapicerki 
meblowej. Tel.508-313-790.

PRANIE dywanów, 
tapicerki samochodowej. 
Tel.512-451-076.

PRZEPROWADZKI. 
Tel.605-303-836.

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

TRANSPORT do 3.5 
tony. Tel.501-000-036.

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

ROLNICZE MASZYNY 
KUPNO

CIĄGNIK, maszyny. 
Tel.792-703-272.

ROLNICZE MASZYNY 
SPRZEDAŻ

C-360, C-330, rozrzutnik, 
przyczepa, opryskiwacz, 
siewnik, śrutownik bijakowy, 
pług 4,3,2. Talerzówka. 
Tel.661-584-307.

CIĄGNIK C-360, rok 1986, w 
dobrym stanie. Wspomaganie 
olejowe. Tel.692-215-674.

KOMBAJN ziemniaczany 
Anna, tel.518-822-
589, 608-613-579.

KOPACZKĘ, sadzarkę, 
rozrzutnik kupię. 
Tel.605-934-384.

KUPIĘ każdy traktor, stan 
obojętny. Tel.502-939-200.

KUPIĘ kombajn Bolko. 
Tel.605-934-384.

KUPIĘ kombajn 
ziemniaczany. 
Tel.600-636-990.

NAPRAWA ciągników, 
maszyn rolniczych i 
sprzętu budowlanego, 
tel.510-809-025.

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

SPRZEDAM C330M. 
Tel.607-440-141.

SPRZEDAM kombajn 
zbożowy „Bizon” 1986r., 
czeską sadzarkę do 
ziemniaków z 1987r., 
prasę zbierającą Z-224. 
Tel.538-113-880

SPRZEDAM opryskiwacz 
Pilmet 1989 r. z uszkodzoną 
beczką, tel.607-794-685.

TALERZÓWKA Akpil 2m, 
stan bdb, tel.668-424-497.

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 zboże. 
Tel.604-634-249.

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

OBORNIK kurzy z 
pryzmy. Komorów k.Rawy. 
Tel.600-332-799.

SADZONKI truskawek 
sprzedam, odmiana: Allegro, 
Honeoye. Tel.504-292-642.

Drewtom Tel.506 660 095
www.wycinkaskierniewice.pl

WYCINKA
DRZEW
USUWANIE 
PIEŃKÓW 
i KORZENI

owies, żyto, pszenicę
pszenżyto, jęczmień

w ciągłej sprzedaży z dowozem

Dysponuję 
samochodem 

samozaładowczym
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Aktualnie prowadzimy rekrutację na stanowisko:

Specjalista ds. Informatyki
Zakres obowiązków:
• obsługa informatyczna procesów księgowych/kadrowych/CRM � rmy budowlanej, 
• gospodarowanie i nadzór nad zasobami informatycznymi i telekomunikacyjnymi � rmy,
• nadzór nad funkcjonowaniem lokalnych sieci komputerowych � rmy,
• kon� guracja i utrzymanie oprogramowania serwerowego i desktopowego,
• obsługa pozostałych aktywności informatycznych w zakresie funkcjonowania � rmy.
Wymagania:
• wykształcenie wyższe techniczne, preferowany kierunek: Informatyka,
• minimum 5 lat doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
• znajomość zagadnień sprzętowych i systemowych budowy sieci LAN,
• umiejętność zarządzania przewodowymi i bezprzewodowymi sieciami komputerowymi LAN,
• umiejętność kon� guracji systemów operacyjnych serwerów danych i aplikacji serwerowych,
• prawo jazdy kat. B, samodzielność, odpowiedzialność, zaangażowanie.
Mile widziane:
• znajomość języka angielskiego,
• umiejętność budowy i oprogramowania systemów gromadzenia i analizy danych z przetworni-

ków pomiarowych,
• znajomość systemu SAP ERP.
Oferujemy:
• stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę lub kontrakt,
• wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności,
• możliwość rozwoju zawodowego oraz niezbędne narzędzia pracy. 

Miejsce pracy: Skierniewice

Kontakt: Osoby zainteresowane ofertą pracy i spełniające kryteria określone w wymaganiach prosimy 
o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV) na adres e mail: kadry@mirbud.pl z adnotacją w tytule: 
Specjalista ds. Informatyki.
wraz z następującą klauzulą: 
Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób � zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanym formularzu (CV) w celach niezbędnych do przeprowa-
dzenia procesu rekrutacji przez Mirbud S.A.

EUROGLAS Polska Sp. z o.o. to huta szkła, wykorzystu-
jąca najnowocześniejsze techno-logie do produkcji 
szkła płaskiego, powlekanego oraz laminowanego. 
EUROGLAS Polska należy do szwajcarskiej grupy Glas 
Trösch i jest jedną z wiodących �rm w swojej branży na świecie, gromadzącą wykwali�ko-
wanych specjalistów w dziedzinach technicznych. Zatrudniamy prawie 500 osób, tworzy-
my zgrany zespół oraz dbamy o wszystkie stanowiska pracy.

Jeśli szukasz nowoczesnej, stabilnej �rmy o świetnej atmosferze Jeśli szukasz nowoczesnej, stabilnej �rmy o świetnej atmosferze Jeśli szukasz nowoczesnej, stabilnej �rmy o świetnej atmosferze Jeśli szukasz nowoczesnej, stabilnej �rmy o świetnej atmosferze 
– to czekamy właśnie na Ciebie!

PRACOWNIK MAGAZYNU 
W DZIALE LOGISTYKI
MIEJSCE PRACY: OKOLICE TOMASZOWA MAZOWIECKIEGOMIEJSCE PRACY: OKOLICE TOMASZOWA MAZOWIECKIEGOMIEJSCE PRACY: OKOLICE TOMASZOWA MAZOWIECKIEGOMIEJSCE PRACY: OKOLICE TOMASZOWA MAZOWIECKIEGOMIEJSCE PRACY: OKOLICE TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

Zakres obowiązków:
    • Obsługa załadunków/rozładunków zgodnie z obowiązującymi procedurami    • Obsługa załadunków/rozładunków zgodnie z obowiązującymi procedurami    • Obsługa załadunków/rozładunków zgodnie z obowiązującymi procedurami    • Obsługa załadunków/rozładunków zgodnie z obowiązującymi procedurami    • Obsługa załadunków/rozładunków zgodnie z obowiązującymi procedurami    • Obsługa załadunków/rozładunków zgodnie z obowiązującymi procedurami    • Obsługa załadunków/rozładunków zgodnie z obowiązującymi procedurami    • Obsługa załadunków/rozładunków zgodnie z obowiązującymi procedurami    • Obsługa załadunków/rozładunków zgodnie z obowiązującymi procedurami    • Obsługa załadunków/rozładunków zgodnie z obowiązującymi procedurami
    • Obsługa dostaw od klientów zewnętrznych i wewnętrznych    • Obsługa dostaw od klientów zewnętrznych i wewnętrznych    • Obsługa dostaw od klientów zewnętrznych i wewnętrznych    • Obsługa dostaw od klientów zewnętrznych i wewnętrznych    • Obsługa dostaw od klientów zewnętrznych i wewnętrznych    • Obsługa dostaw od klientów zewnętrznych i wewnętrznych    • Obsługa dostaw od klientów zewnętrznych i wewnętrznych    • Obsługa dostaw od klientów zewnętrznych i wewnętrznych    • Obsługa dostaw od klientów zewnętrznych i wewnętrznych    • Obsługa dostaw od klientów zewnętrznych i wewnętrznych    • Obsługa dostaw od klientów zewnętrznych i wewnętrznych    • Obsługa dostaw od klientów zewnętrznych i wewnętrznych
    • Wykonywanie wszystkich operacji magazynowym z użyciem podnośnikowych     • Wykonywanie wszystkich operacji magazynowym z użyciem podnośnikowych     • Wykonywanie wszystkich operacji magazynowym z użyciem podnośnikowych     • Wykonywanie wszystkich operacji magazynowym z użyciem podnośnikowych     • Wykonywanie wszystkich operacji magazynowym z użyciem podnośnikowych     • Wykonywanie wszystkich operacji magazynowym z użyciem podnośnikowych 
      wózków specjalistycznych oraz wózków widłowych      wózków specjalistycznych oraz wózków widłowych      wózków specjalistycznych oraz wózków widłowych      wózków specjalistycznych oraz wózków widłowych
Kwali�kacje:
    • Dyspozycyjność do zatrudnienia na pełen etat w systemie     • Dyspozycyjność do zatrudnienia na pełen etat w systemie     • Dyspozycyjność do zatrudnienia na pełen etat w systemie     • Dyspozycyjność do zatrudnienia na pełen etat w systemie 
       trzyzmianowym/czterobrygadowym       trzyzmianowym/czterobrygadowym       trzyzmianowym/czterobrygadowym
    • Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w �rmie produkcyjnej    • Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w �rmie produkcyjnej    • Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w �rmie produkcyjnej    • Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w �rmie produkcyjnej    • Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w �rmie produkcyjnej
    • Wykształcenie wymagane: minimum zawodowe    • Wykształcenie wymagane: minimum zawodowe    • Wykształcenie wymagane: minimum zawodowe
    • Dokładność i sumienność przy wykonywaniu obowiązków    • Dokładność i sumienność przy wykonywaniu obowiązków    • Dokładność i sumienność przy wykonywaniu obowiązków    • Dokładność i sumienność przy wykonywaniu obowiązków    • Dokładność i sumienność przy wykonywaniu obowiązków
    • Umiejętność pracy w zespole    • Umiejętność pracy w zespole    • Umiejętność pracy w zespole
Oferujemy:Oferujemy:Oferujemy:
    • Atrakcyjne wynagrodzenie    • Atrakcyjne wynagrodzenie    • Atrakcyjne wynagrodzenie
    • System premiowy    • System premiowy    • System premiowy
    • Atrakcyjny pakiet socjalny    • Atrakcyjny pakiet socjalny    • Atrakcyjny pakiet socjalny
    • Dobrą atmosferę pracy    • Dobrą atmosferę pracy
Zgłoszenia zawierające klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych prosimy przesyłać Zgłoszenia zawierające klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych prosimy przesyłać Zgłoszenia zawierające klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych prosimy przesyłać 
na adres rekrutacja@euroglas.com, wpisując w temacie na adres rekrutacja@euroglas.com, wpisując w temacie na adres rekrutacja@euroglas.com, wpisując w temacie Pracownik Magazynu

Zapraszamy do współpracy!Zapraszamy do współpracy!Zapraszamy do współpracy!
Euroglas Polska sp. z o.o., Dział PersonalnyEuroglas Polska sp. z o.o., Dział PersonalnyEuroglas Polska sp. z o.o., Dział Personalny

Os. Niewiadów 65, 97-225 Ujazd, Os. Niewiadów 65, 97-225 Ujazd, 
Telefon 44 719 40 00

EUROGLAS Polska Sp. z o. o. to huta szkła, wykorzy-
stująca najnowocześniejsze technologie do produkcji 
szkła płaskiego oraz powlekanego. EUROGLAS Polska 
należy do  szwajcarskiej grupy Glas Trösch i jest jed-
nym z liderów w swojej branży na świecie. 

W związku z rozbudową zakładu, poszukujemy kandydatów stanowisko:

MECHANIK 
W DZIALE UTRZYMANIA RUCHU

Zakres obowiązków:
    • zapewnianie sprawnego funkcjonowania maszyn i urządzeń produkcyjnych
    • szybkie i sprawne usuwanie usterek powstałych na linii produkcyjnej
    • wykonywanie pracy również na wysokości powyżej 3m

Kwali� kacje:
    • wykształcenie techniczne o pro� lu mechanicznym
    • przynajmniej dwuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku 
       w utrzymaniu ruchu � rmy produkcyjnej
    • znajomość układów: pneumatycznych, hydraulicznych
    • umiejętność spawania
    • umiejętność czytania dokumentacji technicznej
    • umiejętność pracy w grupie
    • dodatkowymi atutami będą: zaświadczenia kwali� kacyjne uprawniające do: pracy 
na wysokości, kierowania wózkiem widłowym, sterowania suwnicą z poziomu roboczego, 
posiadanie uprawnień do obsługi podestów ruchomych

Oferujemy:
    • pracę w największej tego typu i jednej z najnowocześniejszych hut szkła na świecie
    • dużą dynamikę pracy – udział w ciekawych projektach
    • możliwości rozwoju, szkolenia kierunkowe
    • atrakcyjne wynagrodzenie
    • szeroki pakiet świadczeń socjalnych

Zgłoszenia zawierające klauzulę o przetwarzaniu 
danych osobowych prosimy przesyłać na adres 
rekrutacja@euroglas.com, 
wpisując w temacie Mechanik w Dziale 
Utrzymania Ruchu

Zapraszamy do współpracy!
Euroglas Polska Sp. z o.o.

Dział Personalny
os. Niewiadów 65, 97-225 Ujazd

tel. 44  719 40 00
www.euroglas.com 

SZUKASZ PRACY? 
DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU!

Obecnie oferujemy pracę dla:
- Operatorów Maszyn Pakujących
- Operatorów Wózków Widłowych
- Pakowaczy

Zainteresowany?
Skontaktuj się z nami pod adresem:
rekrutacja_produkcja@bakoma.pl

lub telefonicznie: 661-990-748

WYMAGANIA: 
praktyka 2-letnia, 
wykształcenie mechaniczne
OFERUJEMY: 
Umowę o pracę na czas próbny (3 miesiące 
z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony),
Szkolenia branżowe (knorr, wabco, jaltest, weba sto itp.)

Mszczonowska 36, Rawa Mazowiecka, 

email: a.kaczmarczyk@gtserwis.net

MECHANIK
Samochodów Ciężarowych

MIEJSCE PRACY: Rawa Mazowiecka, REGION: łódzkie
NAPRAWY: hamulców, silników, klimatyzacji, 

agregatów chłodniczych, instalacji elektrycznych

ZADZWOŃ! 601 454 544

SPRZEDAM 3 tony owsa. 
Tel.607-191-805.

SPRZEDAM mieszankę 
zbożowa. Tel.783-806-701.

SPRZEDAM miód pszczeli 
z własnej pasieki, cena 
35zł/kg, tel.604-422-812.

SPRZEDAM pszenicę, 
pszenżyto.Tel.601-991-809.

SPRZEDAM sadzonki czarnej 
porzeczki. Tel.663-317-764.

SPRZEDAM sadzonki czarnej 
porzeczki. Tel.723-341-331.

SPRZEDAM siano, słomę w 
kostkach ze stodoły, dobrej 
jakości, tel.727-664-333.

SPRZEDAM sztobry 
porzeczki czarnej, 
tel.696-652-814.

SPRZEDAM ziemniaki 
Irga, Denar, Lord, Jurek, 
tel.667-060-900.

SPRZEDAM ziemniaki jadalne 
i odpadowe, tel.510-734-342

ZIEMNIAKI jadalne i 
paszowe sprzedam: irga i 
denar. Tel.663-317-753.

ROLNICZE 
HODOWLANE 

SPRZEDAŻ

DWIE krowy zacielone w 
szóstym miesiącu, jałów-
ka. Tel.692-919-345.

GOŁĘBIK (nowy) z go-
łębiami, same czyste, 
jasne. Tel.511-395-980.

MŁODA krowa, jałówka 
cielna. Tel.783-806-701.

SPRZEDAM byczki mię-
sne. Tel.691-452-056.

SPRZEDAM byczki. 
Tel.607-177-397.

SPRZEDAM byczki. 
Tel.782-718-765.

SPRZEDAM prosiaki 
45szt. Tel.601-991-812.

SPRZEDAM prosia-
ki, tel.661-291-970.

pobieranie krwi, kroplówki, zastrzyki, 
cewnikowanie kobiet, odtruwanie po alkoholu, 
testy na wykrycie covid oraz antygenowe

PIELĘGNIARKA
tel: 507-551-016

MOBILNA

ODDAM

MAŁEGO ładnego 
pieska lubiącego 
dzieci oddam za darmo. 
Tel.667-199-344.

KREDYTY

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

ROZWIĄZUJEMY problemy 
finansowe: prawna ochrona 
majątku dłużnika, wykup 
długów z banków, sądowe 
umarzanie długów, pożyczki 
prywatne, szybki skup - 
sprzedaż nieruchomości, 
www.pkfo.pl tel.733-632-774.

TOWARZYSKIE

EMERYTKA 62letnia energiczna, 
wesoła, niezależna pozna 
spokojnego, mądrego życiowo 
Człowieka, który wypełni 
choć trochę samotność. 
Basia. Tel.781-802-202.

MEDYCZNE
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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 zakładowej 
drużyny piłkarskiej, oraz zakładowego koła wędkarskiego)

• Możliwości rozwoju zawodowego w strukturach międzynarodowego koncernu
• Możliwość skorzystania z transportu pracowniczego busami na trasach:

1) Łowicz ul.Starzyńskiego– Parma– Polesie- Stachlew– Wola Makowska - Ferrox-
cube 
2) Łowicz oś.Bratkowice – Mysłaków – Arkadia-Bobrowniki – Dzierzgów– Bełchów 
– Sierakowice Lewe – Ferroxcube
3) Topola – Miedniewice – Rawka – ul. Skłodowskiej - Osiedle Widok  
– ul. Sobieskiego Ferroxcube
4) Lipce Reymontowskie-Święte Laski - Słomków-Maków-Krężce-Dąbrowice-Hali-
nówSkierniewice ul. Łódzka- Zadębie- ul. Rawska – Ferroxcube 
5) JEŻÓW -  BYCZKI - GODZIANÓW - NOWE ROWISKA - DĘBOWA GÓRA- BALCERÓW 
- SIERNIEWICE ul. MSZCZONOWSKA - FERROXCUBE 
6) Skierniewice-Stary Łajszczew-Kamion-Prandotów-Franciszkany 
-Kaczorów-Strzyboga-Podtrzcianna-Skierniewice

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

rekrutacja@ferroxcube.pl 
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Dane osobowe kandydatów, którzy nie 
zostaną zatrudnieni będą usunięte w terminie 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji na w/w stanowisko.

Prosimy o zamieszczenie i podpisanie klauzuli:  Administratorem danych jest Ferroxcube  Polska Sp. z o.o. z siedzibą 
w Skierniewicach 96-100, Zwierzyniecka 2. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 

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

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, elektromechanik
• uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń 
• znajomość zagadnień automatyki, elektroniki, pneumatyki,
• biegłość w posługiwaniu się dokumentacją elektryczną

ŚLUSARZ - MECHANIK
w Dziale Remontowym

Główne zadania i obowiązki:
• zapoznawanie się z dokumentacją techniczną remontowanych maszyn i urządzeń;
• demontaż i przygotowywanie części i podzespołów do regeneracji lub wymiany;
• pomiary geometryczne elementów maszyn i regeneracja i pasowanie części remontowych
• wykonywanie remontów maszyn i urządzeń zgodnie z dokumentacją i harmonogramem. 

Wymagania:
• wykształcenie średnie techniczne lub  zawodowe kierunkowe z minimum 3-letni stażem 

pracy;
• doświadczenie na podobnym stanowisku w zakresie remontu urządzeń;
• dobra znajomość rysunku technicznego;
• dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole.

OPERATOR 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

MAGAZYNIER
W dziale Logistyki

Główne zadania i obowiązki:
• Dbanie o prawidłowe utrzymywanie zapasów wyrobów gotowych, odpowiednie 

zapakowanie i załadowywanie towaru na ciężarówki.
• Przyjmowanie wyrobów gotowych do magazynu fizycznie i w systemie SAP
Wymagania:
• Wykształcenie minimum zawodowe, średnie mile widziane
• Uprawnienia na wózki widłowe wydane przez UDT –warunek konieczny
• Doświadczenie w pracy w zakładzie produkcyjnym lub na magazynie.

ŚLUSARZ-SZLIFIERZ NARZĘDZIOWY
W DZIALE KONSTRUKTORÓW I NARZĘDZIOWNI

O Główne zadania i obowiązki:
• Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
• Terminowe i solidne przygotowanie narzędzi prasujących, butów zasypowych i 

chwytaków odbioru na użytek produkcji,
• Przygotowanie oprzyrządowania dla działu szlifierek tj. noży, listew DM, płytek 

LSM, itp.,
• Dbanie aby wszystkie narzędzia były w bardzo dobrym stanie technicznym 
Wymagania:
• Wykształcenie zawodowe techniczne 
• Doświadczenie z zakresu obróbki ręcznej i maszynowej w przygotowaniu i 

obróbce narzędzi,
• Umiejętność obsługi szlifierki do płaszczyzn,
• Bardzo dobra organizacja pracy; sumienność; samodzielność; precyzyjność,
• Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych,
• Obsługa komputera klasy PC.

OPERATOR PRODUKCJI  
FERRYTÓW SPECJALNYCH

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

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 

Poszukujemy osoby na stanowisko 
ELEKTRYK ZMIANOWY 

Praca 3 zmianowa od poniedziałku do piątku. 
Wymagana książeczka sanepidowska. 

Wymagane doświadczenie na podobnym stanowisku. 
Stawka miesięczna od 4500 do 5500zł. 

Prosimy o wysyłanie CV na mail administracja@flis.pl 
lub kontakt 538-555-915.

OGŁOSZENIEOGŁOSZENIE
Wójta Gminy SkierniewiceWójta Gminy Skierniewice

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego gminy Skierniewice dla fragmentu obrębu wsi Miedniewice wraz z prognozą  przestrzennego gminy Skierniewice dla fragmentu obrębu wsi Miedniewice wraz z prognozą  

oddziaływania na środowiskooddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9, 11, 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Na podstawie art. 17 pkt 9, 11, 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.) a także w związku z uchwa-środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.) a także w związku z uchwa-
łą nr XXVI/216/2020 Rady Gminy Skierniewice z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia łą nr XXVI/216/2020 Rady Gminy Skierniewice z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skierniewice (obejmującego obszary w obrę-zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skierniewice (obejmującego obszary w obrę-
bach wsi: Balcerów, Borowiny, Brzozów, Budy Grabskie, Budy Grabskie Ruda, Dębowa Góra, Halinów, Józefatów, bach wsi: Balcerów, Borowiny, Brzozów, Budy Grabskie, Budy Grabskie Ruda, Dębowa Góra, Halinów, Józefatów, 
Ludwików Nowy, Miedniewice, Mokra Lewa, Mokra Prawa, Pamiętna, Pruszków, Rowiska, Rzeczków, Rzymiec, Ludwików Nowy, Miedniewice, Mokra Lewa, Mokra Prawa, Pamiętna, Pruszków, Rowiska, Rzeczków, Rzymiec, 
Samice, Sierakowice Lewe, Sierakowice Prawe, Strobów, Wola Wysoka, Wólka Strobowska, Zalesie, Żelazna, Że-Samice, Sierakowice Lewe, Sierakowice Prawe, Strobów, Wola Wysoka, Wólka Strobowska, Zalesie, Żelazna, Że-
lazna SGGW) dla fragmentu obrębu wsi Miedniewicelazna SGGW) dla fragmentu obrębu wsi Miedniewice

zawiadamiamzawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego gminy Skierniewice dla fragmentu obrębu wsi Miedniewice wraz z prognozą  przestrzennego gminy Skierniewice dla fragmentu obrębu wsi Miedniewice wraz z prognozą  

oddziaływania na środowiskooddziaływania na środowisko

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 04.11.2021 r. do 03.12.2021 r. w Urzędzie Gminy Skierniewice ul. Reymonta Wyłożenie odbędzie się w dniach od 04.11.2021 r. do 03.12.2021 r. w Urzędzie Gminy Skierniewice ul. Reymonta 
23, 96-100 Skierniewice, pok. Nr 209 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy Skierniewi-23, 96-100 Skierniewice, pok. Nr 209 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy Skierniewi-
ce. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu ce. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
23.11.2021 r. o godz. 1100 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Skierniewice ul. Reymonta 23, w Skierniewicach. (z 23.11.2021 r. o godz. 1100 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Skierniewice ul. Reymonta 23, w Skierniewicach. (z 
zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w związku z pandemią COVID-19).zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w związku z pandemią COVID-19).
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi do projektu zmiany planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Skierniewice, z podaniem imienia i nazwiska Uwagi do projektu zmiany planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Skierniewice, z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  w nieprzekraczalnym lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 27.12.2021 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej terminie do dnia 27.12.2021 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej 
zgodnie z art.18 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu       i zagospodarowaniu przestrzennym. zgodnie z art.18 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu       i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 
pkt 3, 4 i 5 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochro-pkt 3, 4 i 5 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - należy wnosić nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - należy wnosić 
na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.12.2021 r. Wniosek, uwaga powinien zawierać imię i przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.12.2021 r. Wniosek, uwaga powinien zawierać imię i 
nazwisko (ewentualnie nazwę) i adres Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy,  z dnia 3 października 2008 r. nazwisko (ewentualnie nazwę) i adres Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy,  z dnia 3 października 2008 r. 
uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi do wyłożonego projektu zmiany planu oraz wnioski i uwagi w ramachstrategicznej oceny oddziaływania na środo-Uwagi do wyłożonego projektu zmiany planu oraz wnioski i uwagi w ramachstrategicznej oceny oddziaływania na środo-
wisko można składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Skierniewice ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice; ustnie do wisko można składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Skierniewice ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice; ustnie do 
protokołu w Urzędzie Gminy Skierniewice, II piętro, pok. Nr 209 w godzinach pracy urzędu oraz za pomocą środków ko-protokołu w Urzędzie Gminy Skierniewice, II piętro, pok. Nr 209 w godzinach pracy urzędu oraz za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej na adres: sekretariat@gminaskierniewice.pl wpisując w temacie < zmiana m.p.z.p. Miedniewice>. munikacji elektronicznej na adres: sekretariat@gminaskierniewice.pl wpisując w temacie < zmiana m.p.z.p. Miedniewice>. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag do wyłożonego projektu zmiany planu oraz wniosków i uwag złożonych Organem właściwym do rozpatrzenia uwag do wyłożonego projektu zmiany planu oraz wniosków i uwag złożonych 
w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Wójt Gminy Skierniewice.w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Wójt Gminy Skierniewice.
Na podstawie art.17a, w związku z art. 17 pkt 9) i 12) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-Na podstawie art.17a, w związku z art. 17 pkt 9) i 12) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) informuję o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a ust. 1 tej waniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) informuję o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a ust. 1 tej 
ustawy, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących ustawy, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących 
sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie.sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie.

Wójt Gminy Skierniewice Wójt Gminy Skierniewice 
Czesław PytlewskiCzesław Pytlewski

OGŁOSZENIEOGŁOSZENIE
Wójta Gminy SkierniewiceWójta Gminy Skierniewice

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Skierniewice dla fragmentu obrębu wsi Sierakowice Prawe  przestrzennego gminy Skierniewice dla fragmentu obrębu wsi Sierakowice Prawe  

wraz z prognozą oddziaływania na środowiskowraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9, 11, 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Na podstawie art. 17 pkt 9, 11, 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.) a także w związku z uchwałą dowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.) a także w związku z uchwałą 
nr XXVI/215/2020 Rady Gminy Skierniewice z dnia 29 grudnia 2020 r.        w sprawie przystąpienia do sporządzenia nr XXVI/215/2020 Rady Gminy Skierniewice z dnia 29 grudnia 2020 r.        w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skierniewice (obejmującego obszary w obrę-zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skierniewice (obejmującego obszary w obrę-
bach wsi: Balcerów, Borowiny, Brzozów, Budy Grabskie, Budy Grabskie Ruda, Dębowa Góra, Halinów, Józefatów, bach wsi: Balcerów, Borowiny, Brzozów, Budy Grabskie, Budy Grabskie Ruda, Dębowa Góra, Halinów, Józefatów, 
Ludwików Nowy, Miedniewice, Mokra Lewa, Mokra Prawa, Pamiętna, Pruszków, Rowiska, Rzeczków, Rzymiec, Sa-Ludwików Nowy, Miedniewice, Mokra Lewa, Mokra Prawa, Pamiętna, Pruszków, Rowiska, Rzeczków, Rzymiec, Sa-
mice, Sierakowice Lewe, Sierakowice Prawe, Strobów, Wola Wysoka, Wólka Strobowska, Zalesie, Żelazna, Żelazna mice, Sierakowice Lewe, Sierakowice Prawe, Strobów, Wola Wysoka, Wólka Strobowska, Zalesie, Żelazna, Żelazna 
SGGW) dla fragmentu obrębu wsi Sierakowice PraweSGGW) dla fragmentu obrębu wsi Sierakowice Prawe

zawiadamiamzawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego gminy Skierniewice dla fragmentu obrębu wsi Sierakowice Prawe  przestrzennego gminy Skierniewice dla fragmentu obrębu wsi Sierakowice Prawe  
wraz z prognozą oddziaływania na środowiskowraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 04.11.2021 r. do 03.12.2021 r. w Urzędzie Gminy Skierniewice ul. Reymonta Wyłożenie odbędzie się w dniach od 04.11.2021 r. do 03.12.2021 r. w Urzędzie Gminy Skierniewice ul. Reymonta 
23, 96-100 Skierniewice, pok. Nr 209 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy Skierniewi-23, 96-100 Skierniewice, pok. Nr 209 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy Skierniewi-
ce. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu ce. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
23.11.2021 r. o godz. 1000 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Skierniewice ul. Reymonta 23, w Skierniewicach. (z 23.11.2021 r. o godz. 1000 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Skierniewice ul. Reymonta 23, w Skierniewicach. (z 
zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w związku z pandemią COVID-19).zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w związku z pandemią COVID-19).
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi do projektu zmiany planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Skierniewice, z podaniem imienia i nazwi-Uwagi do projektu zmiany planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Skierniewice, z podaniem imienia i nazwi-
ska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczal-ska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 27.12.2021 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektro-nym terminie do dnia 27.12.2021 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektro-
nicznej zgodnie z art. 18 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym. nicznej zgodnie z art. 18 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 
pkt 3, 4 i 5 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochro-pkt 3, 4 i 5 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - należy wnosić nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - należy wnosić 
na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.12.2021 r. Wniosek, uwaga powinien zawierać imię i przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.12.2021 r. Wniosek, uwaga powinien zawierać imię i 
nazwisko (ewentualnie nazwę) i adres Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy,  z dnia 3 października 2008 r. nazwisko (ewentualnie nazwę) i adres Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy,  z dnia 3 października 2008 r. 
uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi do wyłożonego projektu zmiany planu oraz wnioski i uwagi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na Uwagi do wyłożonego projektu zmiany planu oraz wnioski i uwagi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko można składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Skierniewice ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice; środowisko można składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Skierniewice ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice; 
ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Skierniewice, II piętro, pok. Nr 209 w godzinach pracy urzędu oraz za po-ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Skierniewice, II piętro, pok. Nr 209 w godzinach pracy urzędu oraz za po-
mocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@gminaskierniewice.pl wpisując w temacie <zmiana mocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@gminaskierniewice.pl wpisując w temacie <zmiana 
m.p.z.p. Sierakowice Prawe>. m.p.z.p. Sierakowice Prawe>. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag do wyłożonego projektu zmiany planu oraz wniosków i uwag złożonych Organem właściwym do rozpatrzenia uwag do wyłożonego projektu zmiany planu oraz wniosków i uwag złożonych 
w ramachstrategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Wójt Gminy Skierniewice.w ramachstrategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Wójt Gminy Skierniewice.
Na podstawie art.17a, w związku z art. 17 pkt 9) i 12) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-Na podstawie art.17a, w związku z art. 17 pkt 9) i 12) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) informuję o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a ust. 1 tej waniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) informuję o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a ust. 1 tej 
ustawy, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących ustawy, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących 
sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie.sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie.

Wójt Gminy Skierniewice Wójt Gminy Skierniewice 
Czesław PytlewskiCzesław Pytlewski
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OPIS STANOWISKA:
 nadzór nad procesem realizacji w zakresie robót elektrycznych w oparciu o wymagania kontraktu, 

dokumentację techniczną, harmonogramy,
 rozwiązywanie problemów technicznych w trakcie realizacji inwestycji,
 wery�kowanie dokumentacji projektowej i zastosowanych rozwiązań; wybieranie optymalnego 

wariantu realizacji robót branży elektrycznej i uzgadnianie z zamawiającym zamiennych rozwiązań,

WYMAGANIA:
 wykształcenie techniczne - elektrotechnik, elektryk
 doświadczenie w procesie ofertowania,
 bardzo dobra znajomość MS O�ce, w szczególności MS Excel, MS Word,
 znajomość CAD
 umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,
 umiejętności analityczne,
 umiejętności negocjacyjne,
 dobra organizacja pracy własnej i umiejętność zarządzania czasem pracy zespołu.
 mile widziane uprawnienia SEP (dozór i eksploatacja)
 mile widziana obsługa programu do kosztorysowania NORMA

OFERUJEMY:
 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę oraz atrakcyjne wynagrodzenie; 
 możliwość długofalowej współpracy,
 pracę w zróżnicowanym (m.in. wielopokoleniowym) zespole,
 możliwość wykazania się posiadanymi umiejętnościami i wiedzą,
 przyjazną atmosferę pracy,
 szkolenia.

Zapraszamy do przesyłania aplikacji za pośrednictwem e-mail: info@antinus.pl 
Telefon kontaktowy: 600 254 255

ANTINUS Sp. z o.o. działa na polskim rynku od ponad 
10 lat. Zajmujemy się realizacją dużych  inwestycji na 
terenie całego kraju. Projektujemy i wykonujemy instalacje 
sanitarne, grzewcze i elektryczne. Działamy w branży 
Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).

Zatrudnimy osobę na stanowisko
PRACOWNIK DZIAŁU WSPARCIA TECHNICZNEGO 

- BRANŻA ELEKTRYCZNA
Miejsce pracy: 96-332 Grabina Radziwiłłowska (pow. żyrardowski)

www.antinus.pl

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@�is.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@�is.pl

na stanowiska: 

mechanik - serwisant maszyn leśnych
mechatronik
elektromechanik

Doświadczenie przy serwisie maszyn rolniczych
 lub budowlanych mile widziane. 

Zapewniamy umowę o pracę na pełny etat i atrakcyjne wynagrodzenie.

z siedzibą w Nowym Dworze 
Parceli 21

ZATRUDNI OSOBY 

Szczegółowe informacje:     887-776-449
mariusz@kompanialesna.pl

spawaczy 
ślusarzy
monterów przyczep 
operatorów maszyn CNC
stolarzy
pracowników produkcyjnych (klejenie) 
kierowców kat. C+E (kraj)
elektryków

Oddziały:
Tomaszów Mazowiecki 

  ul. Piaskowa 124B
Osiedle Niewiadów 49, 

  gm. Ujazd

Fabryka Przyczep

zatrudni:

MOŻLIWOŚĆ PRZYUCZENIA 
DO WSZYSTKICH 
WYŻEJ WYMIENIONYCH 
ZAWODÓW

Gwarantujemy stabilne zatrudnienie na podstawie 
umowy o pracę, w prężnie rozwijającej się fi rmie 

produkcyjnej o ugruntowanej pozycji na rynku.

Kontakt tel. 531 459 405

Wymagania:
• Spostrzegawczość i bardzo duża dokładność.
• Zdolności manualne.
• Książeczka do celów 
  sanitarno- epidemiologicznych

Spółka Global Employment

Wykonywanie usługi bezpośrednio u Zleceniodawcy 
Zapraszamy także osoby zainteresowane 
zajęciem wakacyjnym 

poszukuje Zleceniobiorców do pomocy 
przy obsłudze linii produkcyjnej 

Kontakt
telefoniczny: 
531-668-972

Miejsce pracy: Rawa Mazowiecka



22 2 lipca 2020 r.PROGRAM TV
PROGRAM TELEWIZYJNY

29.10.–4.11.2021

06.00 Zbuntowany anioł (189) 07.00 Ro-
dzinny interes 5 (222) 08.00 Lombard. Ży-
cie pod zastaw 6 (272, 273) 10.00 Lombard.
Życie pod zastaw 9 (461) 11.00 Zbuntowa-
ny anioł (191) 12.00 Zaklinaczka duchów 3
(46, 47) 14.00 Lombard. Życie pod zastaw
6 (274, 275) 16.00 Rodzinny interes 5 (224,
225) 18.00 Lombard. Życie pod zastaw 9
(463) 19.00 Lombard. Życie pod zastaw 9
(464) 20.00 Dziedzictwo krwi - film sensa-
cyjny, Francja 2016 21.45 Rocky 2 - dramat,
USA 1979 00.05 Demonstracja siły - film
sensacyjny, USA 2013 02.10 Castle 3 (58)
03.15 Lombard. Życie pod zastaw 6 (273)

TV PULS

09.20 Pidżamersi 2 (23) 09.45 Little People:
Mali odkrywcy 2 (14, 15) 10.20 Ciekawski
George 11 (1, 2) 11.10 Bing (53) 11.15 Mo-
onzy (1) 11.25 Kot-o-ciaki 3 (23) 11.45
Kumple z dżungli - na ratunek! (97) 12.00
Scooby-Doo (3, 4) 13.00 Blaze i megama-
szyny (3, 4) 14.00 Mustang: Duch wolności
3 (20) 14.35 Mustang: Duch wolności (1)
15.00 Miraculous: Biedronka i Czarny Kot
(21, 22) 16.00 Power Players (19, 20) 16.40
Jeźdźcy smoków: Na końcu świata (1) 17.15
Pingwiny z Madagaskaru 3 (9-12) 19.00 Psi
Patrol 4 (5, 6) 20.00 Lombard. Życie pod za-
staw 9 (450-454) 01.00 Instaidollki

PULS 2

06.00 Nowa Scena Śmiechu 2 06.20 Sce-
na śmiechu 07.15 U Pana Boga w ogródku
(3, 4) 09.05 Appaloosa - western, USA 2008
11.35 Szeregowiec Benjamin - komedia,
USA 1980 13.50 Ocaleni - thriller, USA/Ka-
nada 2008 15.45 Czterej pancerni i pies (1,
2) 18.00 Wojny magazynowe: Kanada
19.10 Wojny kontenerowe 3 (2, 3) 20.00
Chłopaki nie płaczą - komedia, Pol. 2000
22.00 Straszny film - horror kom., USA 2000
23.50 Straszny film 2 - horror kom., USA
2001 01.30 Funny Games U.S. - thriller, USA/
Francja/Wlk. Brytania/Austr./Niem./Wł. 2007
03.40 Porachunki - etiuda film., Polska 2018

STOPKLATKA

06.00 Sporty walki: KSW 60 09.00 Kolo-
seum 11.00 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga
13.00 Sporty walki: UFC 267 - odliczanie
14.00 Tenis: Turniej ATP w Wiedniu - mecz
ćwierćfinałowy gry pojedynczej 16.00 7.
strefa 17.30 Siatkówka kobiet: TAURON Li-
ga - mecz: IŁ Capital Legionovia Legionowo
- E.LECLERC MOYA Radomka Radom 20.30
Siatkówka mężczyzn: PlusLiga - mecz: Pro-
jekt Warszawa - LUK Lublin 23.00 Łyżwiar-
stwo figurowe: Skate Canada - program
krótki par sportowych 23.35 Łyżwiarstwo
figurowe: Skate Canada - program krótki so-
listów 01.45 Łyżwiarstwo figurowe

POLSAT SPORT

06.00 Top 10 - lista przebojów 07.00 Święty
(52, 53) 08.00 Słoneczny patrol 6 (15) 09.00
Kobra - oddział specjalny (8) 10.00 Święty
(54, 55) 11.05 Galileo 12.05 Miodowe lata
(83, 85) 14.00 Policjantki i Policjanci (170)
15.00 Detektywi w akcji (24) 16.00 Septa-
gon (43) 17.00 Gliniarz i prokurator (39)
18.05 Miodowe lata (84, 50) 20.00 Galileo
21.00 CSI: Kryminalne zagadki Miami (144,
145) 23.00 Zbaw nas ode złego - horror, USA
2014 01.25Wspaniali ludzie (12) 02.00Włat-
cy móch (114) 02.25 SuperLudzie Extra
02.40 Top 10 - lista przebojów 03.40 Disco
Polo Life 05.45 Telezakupy TV Okazje

TV 6

10.05 Gogglebox. Przed telewizorem 15
11.00 Kartoteka 9 (24) 12.05 Sędzia Anna
Maria Wesołowska (379) 13.00 Ukryta praw-
da (363) 14.00 Królowe życia 10 (40) 14.35
Paloma (55) 15.45 Express, Pogoda 16.05
10 zadań specjalnych Michela Morana 6
16.35 Gogglebox. Przed telewizorem 14
17.45 Express, Pogoda 18.00 Walk the Li-
ne. Prosto do celu 18.40 Wyjadacze 19.45
Express, Pogoda 20.05 Gogglebox. Przed te-
lewizorem 14 21.15 Królowe życia 11 (36)
21.45 Express, Pogoda 22.05 Królowe ży-
cia 11 (39, 40) 23.00 Królowe życia 10 (52,
53) 00.00 Gogglebox. Przed telewizorem 12

TTV HD

05.15 Przysięga (509) - telenowela, Tur.
06.05 Elif (1080) - serial obyczajowy, Turcja
07.00 Transmisja mszy świętej
07.30 Agape - magazyn, Polska 2018-2021
08.00 Wiadomości, Pogoda - inf.
08.15 Kwadrans polityczny - public.
08.40 Ranczo 7 (89) - serial obycz., Polska
09.35 Komisarz Alex 15 (187) - serial
10.35 Ojciec Mateusz 25 (328) - serial
11.25 Remiza. Zawsze w akcji! (39)
12.00 Wiad., Agrobiznes, Agropogoda
12.40 Magazyn rolniczy - mag. rolniczy
13.00 Południowa Afryka (4) - film dok.
14.00 Elif (1081) - serial obyczajowy, Turcja
15.00 Wiadomości, Pogoda, Alarm!
15.35 Gra słów. Krzyżówka - teleturniej
16.05 Przysięga (510) - telenowela, Tur.
17.00 Teleexpress - program inf.
17.15 Jaka to melodia?
17.55 Klan (3874) - telenowela, Polska
18.20 Remiza. Zawsze w akcji! (40)
18.55 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19.25 Sport, Wiad., Pogoda, Alarm!
20.35 Ojciec Mateusz 26 (336) - serial
21.25 Kulisy serialu „Na sygnale”
21.35 Na sygnale (336) - serial, Polska
22.10 Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz -

komedia, Polska 1978
00.05 Miasto odkupienia - film sensacyjny

TVP 1

05.25 Na dobre i na złe (782) - serial
06.20 Anna Dymna - spotkajmy się
06.55 Familiada - teleturniej
07.30 Pytanie na śniadanie
11.25 Zacznij od zdrowia - magazyn
11.55 Barwy szczęścia (2501) - serial
12.30 Koło fortuny - teleturniej, Polska
13.15 Kozacka miłość (212/270)
14.05 Va banque - teleturniej, Polska
14.35 Na sygnale (36) - serial, Polska
15.10 Górscy ratownicy (107) - serial
16.00 Koło fortuny - teleturniej, Polska
16.35 Familiada - teleturniej
17.15 Promyk nadziei (141) - serial, Tur.
18.00 Panorama - program informacyjny
18.20 Va banque - teleturniej, Polska
18.45 Kozacka miłość (213/270) - serial
19.35 Barwy szczęścia (2501) - serial
20.10 Barwy szczęścia (2502) - serial
20.40 You Can Dance - nowa generacja
22.15 Muzyka, taniec, zabawa - koncert,

Polska 2021
23.20 Gala French Touch - święto kultu-

ry francuskiej - widowisko
01.25 Być jak Kazimierz Deyna - film

obyczajowy, Polska 2011
03.05 Śmierć nadejdzie jutro - film sen-

sacyjny, USA/Wielka Brytania 2002
05.19 Zakończenie programu

TVP 2

04.40 Disco Gramy - muz., Polska 2021
05.25 Telezakupy TV Okazje - magazyn
06.00 Nowy dzień - program inf.
08.40 Malanowski i partnerzy (470)
09.10 Malanowski i partnerzy (472)
09.40 Sekrety rodziny (74): Ciocia
10.40 Dlaczego ja? (576): Wyznanie
11.40 Gliniarze (97) - serial paradok.
12.50 Wydarzenia - program inf.
13.25 Interwencja - mag. reporterów
13.40 Trudne sprawy (883): Utracona

rodzina - serial paradok., Polska
14.40 Dlaczego ja? (642) - serial para-

dokumentalny, Polska
15.50 Wydarzenia - program inf.
16.10 Pogoda - program informacyjny
16.15 Interwencja - mag. reporterów
16.30 Na ratunek 112 (618): Nauczyciel-

ka - serial paradok., Polska
17.00 Gliniarze (627) - serial, Polska
18.00 Pierwsza miłość (3293) - serial
18.50 Wydarzenia - program inf.
19.25 Gość „Wydarzeń” - public.
19.45 Sport, Pogoda
20.05 Twoja Twarz Brzmi Znajomo
22.05 Armageddon - film SF, USA 1998
01.20 Zmierzch - film fantasy, USA 2008
04.05 Świat według Kiepskich (9): Bo-

gacz - serial komediowy, Polska

POLSAT

05.40 Uwaga! - magazyn reporterów
06.00 Ukryta prawda (1073) - serial, Pol.
07.00 Kuchenne rewolucje - rozr.
08.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
11.35 Doradca smaku - magazyn
11.45 Ukryta prawda (1323) - serial, Pol.
12.50 Tajemnice miłości (42) - serial
13.55 Ukryta prawda (1074, 871) - serial
16.00 Kuchenne rewolucje: Szczecin,

Rozmaryn - Pracownia Dobrych
Smaków - program rozr., Pol. 2018

17.00 Tajemnice miłości (43) - serial
18.00 Ukryta prawda (1324) - serial, Pol.
19.00 Fakty, Sport, Pogoda, Uwaga!
20.00 Jurassic World: Upadłe królestwo

- film SF, USA 2018, reż. J.A. Bayona,
wyk. Chris Pratt, Bryce Dallas Howard,
Rafe Spall, Justice Smith

22.45 Halloween - horror, USA 2018, reż.
David Gordon Green, wyk. Jamie Lee
Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, Ja-
mes Jude Courtney

01.00 Kuba Wojewódzki - talk-show
02.00 Kuchenne rewolucje: Miastko - Ka-

wiarnia Marysieńka/Bistro Tajem-
niczy Staw - rozr., Polska 2021

03.00 Uwaga! - magazyn reporterów
03.20 NOC Magii
04.40 Kto was tak urządził? - magazyn

TVN

06.00 Gliniarz i prokurator (69) - serial
07.00 Strażnik Teksasu (195) - serial
08.00 Nasz nowy dom - reality show
09.00 Pierwsza miłość (3292) - serial
09.50 Kochane pieniądze (76) - serial
10.50 Hardkorowy lombard (55) - serial
11.20 Hardkorowy lombard (56) - serial
11.50 Pamiętniki z wakacji (56) - serial

paradokumentalny, Polska
12.50 STOP Drogówka - magazyn, Polska
14.55 Gwiazdy Kabaretu - rozr.
15.55 Hardkorowy lombard (57) - serial
16.25 Hardkorowy lombard (58) - serial
17.00 Policjantki i Policjanci (829)
18.00 Kochane pieniądze (4) - serial
19.00 Policjantki i Policjanci (830)
20.00 Gwiazdy Kabaretu - rozr., Pol. 2021
21.00 Troje pod przykrywką (8) - serial
22.00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminal-

ny (526) - serial krym., Polska
23.00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminal-

ny (527) - serial krym., Polska
00.00 Łowca androidów - film SF, USA/

Hongkong 1982, reż. Ridley Scott, wyk.
Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean
Young, Daryl Hannah

02.25 Disco Polo Life - muz., Polska 2021
03.25 Top 10 - lista przebojów - muz.
05.30 Telezakupy TV Okazje - magazyn

TV 4

05.40 Szkoła (717) - serial paradok., Polska
06.40 Szpital (832) - serial paradok., Pol.
07.40 Papiery na szczęście (32/62)
08.10 Ukryta prawda (755-757) - serial
11.15 Idealna niania 4 - reality show
12.00 Szpital (833) - serial paradok., Pol.
13.00 Szkoła (718) - serial paradok., Polska
14.00 Ten moment (27/40) - serial, Polska
14.35 Sąd rodzinny (207) - serial, Polska
15.35 Sędzia Anna Maria Wesołowska

(623) - serial fab.-dok., Polska
16.35 Ukryta prawda (1001) - serial, Pol.
17.35 Brzydula 2 (189) - serial kom., Pol.
18.10 Idealna niania 4 - reality show
19.00 Ukryta prawda (749) - serial, Pol.
20.00 Projekt Lady 6 - reality show
21.00 Sposób na teściową - komedia ro-

mantyczna, Niemcy/USA 2005, reż.
Robert Luketic, wyk. Jennifer Lopez,
Jane Fonda, Michael Vartan, Monet
Mazur, Wanda Sykes

23.15 Keanu - komedia sensacyjna, USA
2016, reż. Peter Atencio, wyk. Jordan
Peele, Keegan-Michael Key, Method
Man, Darrell Britt-Gibson, Will Forte

01.25 Zbrodnia w sąsiedztwie 4 (7/20)
02.30 NOC Magii - interaktywny program

rozrywkowy
04.50 Zakończenie programu

TVN SIEDEM

29 PAŹDZIERNIKA
PIĄTEK

Żyjącym na wyspie Nublar dinozaurom zagraża budzą-
cy się wulkan. W wyprawie mającej na celu ocalenie ga-
dów bierze udział m.in. Owen. Chce on odnaleźć za-
przyjaźnionego welociraptora, Blue.

20.00

TVN

USA 2018, REŻ. J.A. BAYONA, WYK. CHRIS PRATT, BRYCE DALLAS
HOWARD, RAFE SPALL, JUSTICE SMITH, DANIELLA PINEDA

SCIENCE FICTION

PIĄTEK

Niemożliwe
Tajlandia, rok 2004. Maria, Henry spędzają z synami
Boże Narodzenie. Drugiego dnia świąt do brzegu zbliża
się gigantyczna fala tsunami, która niszczy wszystko na
swojej drodze.

21.35

TVP 1

HISZPANIA/USA 2012, REŻ. JUAN ANTONIO BAYONA, WYK. NAOMI
WATTS, EWAN MCGREGOR, TOM HOLLAND, SAMUEL JOSLIN

DRAMAT

SOBOTA

Tami i Richard wyruszają w rejs. Udaje im się przeżyć
sztorm, ale łódź jest w ruinie, a ranny mężczyzna nie
może żeglować. Na pokładzie roztrzaskanego jachtu
Tami usiłuje przepłynąć ocean.

22.25

TVP 1

USA/ISLANDIA/HONGKONG 2018, REŻ. BALTASAR KORMÁKUR,
WYK. SHAILENE WOODLEY, SAM CLAFLIN, JEFFREY THOMAS

DRAMAT

NIEDZIELA

41 dni nadzieiJurassic World: Upadłe królestwo

Samuel wiedzie beztroskie życie na Lazurowym Wy-
brzeżu we Francji. Pewnego razu jedna z dawnych kole-
żanek mężczyzny pojawia się w jego życiu i oddaje mu
pod opiekę maleńką Glorię.

20.00

TV PULS

FRANCJA/WIELKA BRYTANIA 2016, REŻ. HUGO GÉLIN, WYK. OMAR SY,
CLÉMENCE POÉSY, ANTOINE BERTRAND, ASHLEY WALTERS

KOMEDIODRAMAT

PONIEDZIAŁEK

Transformers: Zemsta Upadłych
Po zwycięskiej bitwie z Deceptikonami zapanował pokój.
Ludzie i przyjazne im Autoboty wspólnie pilnują porządku.
Sam Witwicky wciąż pozostaje zwyczajnym nastolatkiem
i rozpoczyna naukę w college’u.

20.00

POLSAT

USA 2009, REŻ. MICHAEL BAY, WYK. SHIA LABEOUF, MEGAN FOX,
JOSH DUHAMEL, TYRESE GIBSON, JOHN TURTURRO

WTOREK

WTOREK

Joey, weteran wojny w Afganistanie, trafia do środowi-
ska londyńskich bezdomnych. Nie ma pracy ani żadnych
nadziei na zmianę losu. Pragnienie pomszczenia uko-
chanej jest jednak silniejsze od traumy.

20.00

TV PULS

USA/WIELKA BRYTANIA 2013, REŻ. STEVEN KNIGHT, WYK. JASON
STATHAM, AGATA BUZEK, VICKY MCCLURE, BENEDICT WONG

DRAMAT

ŚRODA

KoliberJutro będziemy szczęśliwi

PROGRAM TELEWIZYJNY
29.10.–4.11.2021

06.00 Zbuntowany anioł (189) 07.00 Ro-
dzinny interes 5 (222) 08.00 Lombard. Ży-
cie pod zastaw 6 (272, 273) 10.00 Lombard.
Życie pod zastaw 9 (461) 11.00 Zbuntowa-
ny anioł (191) 12.00 Zaklinaczka duchów 3
(46, 47) 14.00 Lombard. Życie pod zastaw
6 (274, 275) 16.00 Rodzinny interes 5 (224,
225) 18.00 Lombard. Życie pod zastaw 9
(463) 19.00 Lombard. Życie pod zastaw 9
(464) 20.00 Dziedzictwo krwi - film sensa-
cyjny, Francja 2016 21.45 Rocky 2 - dramat,
USA 1979 00.05 Demonstracja siły - film
sensacyjny, USA 2013 02.10 Castle 3 (58)
03.15 Lombard. Życie pod zastaw 6 (273)

TV PULS

09.20 Pidżamersi 2 (23) 09.45 Little People:
Mali odkrywcy 2 (14, 15) 10.20 Ciekawski
George 11 (1, 2) 11.10 Bing (53) 11.15 Mo-
onzy (1) 11.25 Kot-o-ciaki 3 (23) 11.45
Kumple z dżungli - na ratunek! (97) 12.00
Scooby-Doo (3, 4) 13.00 Blaze i megama-
szyny (3, 4) 14.00 Mustang: Duch wolności
3 (20) 14.35 Mustang: Duch wolności (1)
15.00 Miraculous: Biedronka i Czarny Kot
(21, 22) 16.00 Power Players (19, 20) 16.40
Jeźdźcy smoków: Na końcu świata (1) 17.15
Pingwiny z Madagaskaru 3 (9-12) 19.00 Psi
Patrol 4 (5, 6) 20.00 Lombard. Życie pod za-
staw 9 (450-454) 01.00 Instaidollki

PULS 2

06.00 Nowa Scena Śmiechu 2 06.20 Sce-
na śmiechu 07.15 U Pana Boga w ogródku
(3, 4) 09.05 Appaloosa - western, USA 2008
11.35 Szeregowiec Benjamin - komedia,
USA 1980 13.50 Ocaleni - thriller, USA/Ka-
nada 2008 15.45 Czterej pancerni i pies (1,
2) 18.00 Wojny magazynowe: Kanada
19.10 Wojny kontenerowe 3 (2, 3) 20.00
Chłopaki nie płaczą - komedia, Pol. 2000
22.00 Straszny film - horror kom., USA 2000
23.50 Straszny film 2 - horror kom., USA
2001 01.30 Funny Games U.S. - thriller, USA/
Francja/Wlk. Brytania/Austr./Niem./Wł. 2007
03.40 Porachunki - etiuda film., Polska 2018

STOPKLATKA

06.00 Sporty walki: KSW 60 09.00 Kolo-
seum 11.00 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga
13.00 Sporty walki: UFC 267 - odliczanie
14.00 Tenis: Turniej ATP w Wiedniu - mecz
ćwierćfinałowy gry pojedynczej 16.00 7.
strefa 17.30 Siatkówka kobiet: TAURON Li-
ga - mecz: IŁ Capital Legionovia Legionowo
- E.LECLERC MOYA Radomka Radom 20.30
Siatkówka mężczyzn: PlusLiga - mecz: Pro-
jekt Warszawa - LUK Lublin 23.00 Łyżwiar-
stwo figurowe: Skate Canada - program
krótki par sportowych 23.35 Łyżwiarstwo
figurowe: Skate Canada - program krótki so-
listów 01.45 Łyżwiarstwo figurowe

POLSAT SPORT

06.00 Top 10 - lista przebojów 07.00 Święty
(52, 53) 08.00 Słoneczny patrol 6 (15) 09.00
Kobra - oddział specjalny (8) 10.00 Święty
(54, 55) 11.05 Galileo 12.05 Miodowe lata
(83, 85) 14.00 Policjantki i Policjanci (170)
15.00 Detektywi w akcji (24) 16.00 Septa-
gon (43) 17.00 Gliniarz i prokurator (39)
18.05 Miodowe lata (84, 50) 20.00 Galileo
21.00 CSI: Kryminalne zagadki Miami (144,
145) 23.00 Zbaw nas ode złego - horror, USA
2014 01.25Wspaniali ludzie (12) 02.00Włat-
cy móch (114) 02.25 SuperLudzie Extra
02.40 Top 10 - lista przebojów 03.40 Disco
Polo Life 05.45 Telezakupy TV Okazje

TV 6

10.05 Gogglebox. Przed telewizorem 15
11.00 Kartoteka 9 (24) 12.05 Sędzia Anna
Maria Wesołowska (379) 13.00 Ukryta praw-
da (363) 14.00 Królowe życia 10 (40) 14.35
Paloma (55) 15.45 Express, Pogoda 16.05
10 zadań specjalnych Michela Morana 6
16.35 Gogglebox. Przed telewizorem 14
17.45 Express, Pogoda 18.00 Walk the Li-
ne. Prosto do celu 18.40 Wyjadacze 19.45
Express, Pogoda 20.05 Gogglebox. Przed te-
lewizorem 14 21.15 Królowe życia 11 (36)
21.45 Express, Pogoda 22.05 Królowe ży-
cia 11 (39, 40) 23.00 Królowe życia 10 (52,
53) 00.00 Gogglebox. Przed telewizorem 12

TTV HD

05.15 Przysięga (509) - telenowela, Tur.
06.05 Elif (1080) - serial obyczajowy, Turcja
07.00 Transmisja mszy świętej
07.30 Agape - magazyn, Polska 2018-2021
08.00 Wiadomości, Pogoda - inf.
08.15 Kwadrans polityczny - public.
08.40 Ranczo 7 (89) - serial obycz., Polska
09.35 Komisarz Alex 15 (187) - serial
10.35 Ojciec Mateusz 25 (328) - serial
11.25 Remiza. Zawsze w akcji! (39)
12.00 Wiad., Agrobiznes, Agropogoda
12.40 Magazyn rolniczy - mag. rolniczy
13.00 Południowa Afryka (4) - film dok.
14.00 Elif (1081) - serial obyczajowy, Turcja
15.00 Wiadomości, Pogoda, Alarm!
15.35 Gra słów. Krzyżówka - teleturniej
16.05 Przysięga (510) - telenowela, Tur.
17.00 Teleexpress - program inf.
17.15 Jaka to melodia?
17.55 Klan (3874) - telenowela, Polska
18.20 Remiza. Zawsze w akcji! (40)
18.55 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19.25 Sport, Wiad., Pogoda, Alarm!
20.35 Ojciec Mateusz 26 (336) - serial
21.25 Kulisy serialu „Na sygnale”
21.35 Na sygnale (336) - serial, Polska
22.10 Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz -

komedia, Polska 1978
00.05 Miasto odkupienia - film sensacyjny

TVP 1

05.25 Na dobre i na złe (782) - serial
06.20 Anna Dymna - spotkajmy się
06.55 Familiada - teleturniej
07.30 Pytanie na śniadanie
11.25 Zacznij od zdrowia - magazyn
11.55 Barwy szczęścia (2501) - serial
12.30 Koło fortuny - teleturniej, Polska
13.15 Kozacka miłość (212/270)
14.05 Va banque - teleturniej, Polska
14.35 Na sygnale (36) - serial, Polska
15.10 Górscy ratownicy (107) - serial
16.00 Koło fortuny - teleturniej, Polska
16.35 Familiada - teleturniej
17.15 Promyk nadziei (141) - serial, Tur.
18.00 Panorama - program informacyjny
18.20 Va banque - teleturniej, Polska
18.45 Kozacka miłość (213/270) - serial
19.35 Barwy szczęścia (2501) - serial
20.10 Barwy szczęścia (2502) - serial
20.40 You Can Dance - nowa generacja
22.15 Muzyka, taniec, zabawa - koncert,

Polska 2021
23.20 Gala French Touch - święto kultu-

ry francuskiej - widowisko
01.25 Być jak Kazimierz Deyna - film

obyczajowy, Polska 2011
03.05 Śmierć nadejdzie jutro - film sen-

sacyjny, USA/Wielka Brytania 2002
05.19 Zakończenie programu

TVP 2

04.40 Disco Gramy - muz., Polska 2021
05.25 Telezakupy TV Okazje - magazyn
06.00 Nowy dzień - program inf.
08.40 Malanowski i partnerzy (470)
09.10 Malanowski i partnerzy (472)
09.40 Sekrety rodziny (74): Ciocia
10.40 Dlaczego ja? (576): Wyznanie
11.40 Gliniarze (97) - serial paradok.
12.50 Wydarzenia - program inf.
13.25 Interwencja - mag. reporterów
13.40 Trudne sprawy (883): Utracona

rodzina - serial paradok., Polska
14.40 Dlaczego ja? (642) - serial para-

dokumentalny, Polska
15.50 Wydarzenia - program inf.
16.10 Pogoda - program informacyjny
16.15 Interwencja - mag. reporterów
16.30 Na ratunek 112 (618): Nauczyciel-

ka - serial paradok., Polska
17.00 Gliniarze (627) - serial, Polska
18.00 Pierwsza miłość (3293) - serial
18.50 Wydarzenia - program inf.
19.25 Gość „Wydarzeń” - public.
19.45 Sport, Pogoda
20.05 Twoja Twarz Brzmi Znajomo
22.05 Armageddon - film SF, USA 1998
01.20 Zmierzch - film fantasy, USA 2008
04.05 Świat według Kiepskich (9): Bo-

gacz - serial komediowy, Polska

POLSAT

05.40 Uwaga! - magazyn reporterów
06.00 Ukryta prawda (1073) - serial, Pol.
07.00 Kuchenne rewolucje - rozr.
08.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
11.35 Doradca smaku - magazyn
11.45 Ukryta prawda (1323) - serial, Pol.
12.50 Tajemnice miłości (42) - serial
13.55 Ukryta prawda (1074, 871) - serial
16.00 Kuchenne rewolucje: Szczecin,

Rozmaryn - Pracownia Dobrych
Smaków - program rozr., Pol. 2018

17.00 Tajemnice miłości (43) - serial
18.00 Ukryta prawda (1324) - serial, Pol.
19.00 Fakty, Sport, Pogoda, Uwaga!
20.00 Jurassic World: Upadłe królestwo

- film SF, USA 2018, reż. J.A. Bayona,
wyk. Chris Pratt, Bryce Dallas Howard,
Rafe Spall, Justice Smith

22.45 Halloween - horror, USA 2018, reż.
David Gordon Green, wyk. Jamie Lee
Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, Ja-
mes Jude Courtney

01.00 Kuba Wojewódzki - talk-show
02.00 Kuchenne rewolucje: Miastko - Ka-

wiarnia Marysieńka/Bistro Tajem-
niczy Staw - rozr., Polska 2021

03.00 Uwaga! - magazyn reporterów
03.20 NOC Magii
04.40 Kto was tak urządził? - magazyn

TVN

06.00 Gliniarz i prokurator (69) - serial
07.00 Strażnik Teksasu (195) - serial
08.00 Nasz nowy dom - reality show
09.00 Pierwsza miłość (3292) - serial
09.50 Kochane pieniądze (76) - serial
10.50 Hardkorowy lombard (55) - serial
11.20 Hardkorowy lombard (56) - serial
11.50 Pamiętniki z wakacji (56) - serial

paradokumentalny, Polska
12.50 STOP Drogówka - magazyn, Polska
14.55 Gwiazdy Kabaretu - rozr.
15.55 Hardkorowy lombard (57) - serial
16.25 Hardkorowy lombard (58) - serial
17.00 Policjantki i Policjanci (829)
18.00 Kochane pieniądze (4) - serial
19.00 Policjantki i Policjanci (830)
20.00 Gwiazdy Kabaretu - rozr., Pol. 2021
21.00 Troje pod przykrywką (8) - serial
22.00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminal-

ny (526) - serial krym., Polska
23.00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminal-

ny (527) - serial krym., Polska
00.00 Łowca androidów - film SF, USA/

Hongkong 1982, reż. Ridley Scott, wyk.
Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean
Young, Daryl Hannah

02.25 Disco Polo Life - muz., Polska 2021
03.25 Top 10 - lista przebojów - muz.
05.30 Telezakupy TV Okazje - magazyn

TV 4

05.40 Szkoła (717) - serial paradok., Polska
06.40 Szpital (832) - serial paradok., Pol.
07.40 Papiery na szczęście (32/62)
08.10 Ukryta prawda (755-757) - serial
11.15 Idealna niania 4 - reality show
12.00 Szpital (833) - serial paradok., Pol.
13.00 Szkoła (718) - serial paradok., Polska
14.00 Ten moment (27/40) - serial, Polska
14.35 Sąd rodzinny (207) - serial, Polska
15.35 Sędzia Anna Maria Wesołowska

(623) - serial fab.-dok., Polska
16.35 Ukryta prawda (1001) - serial, Pol.
17.35 Brzydula 2 (189) - serial kom., Pol.
18.10 Idealna niania 4 - reality show
19.00 Ukryta prawda (749) - serial, Pol.
20.00 Projekt Lady 6 - reality show
21.00 Sposób na teściową - komedia ro-

mantyczna, Niemcy/USA 2005, reż.
Robert Luketic, wyk. Jennifer Lopez,
Jane Fonda, Michael Vartan, Monet
Mazur, Wanda Sykes

23.15 Keanu - komedia sensacyjna, USA
2016, reż. Peter Atencio, wyk. Jordan
Peele, Keegan-Michael Key, Method
Man, Darrell Britt-Gibson, Will Forte

01.25 Zbrodnia w sąsiedztwie 4 (7/20)
02.30 NOC Magii - interaktywny program

rozrywkowy
04.50 Zakończenie programu

TVN SIEDEM

29 PAŹDZIERNIKA
PIĄTEK

Żyjącym na wyspie Nublar dinozaurom zagraża budzą-
cy się wulkan. W wyprawie mającej na celu ocalenie ga-
dów bierze udział m.in. Owen. Chce on odnaleźć za-
przyjaźnionego welociraptora, Blue.

20.00

TVN

USA 2018, REŻ. J.A. BAYONA, WYK. CHRIS PRATT, BRYCE DALLAS
HOWARD, RAFE SPALL, JUSTICE SMITH, DANIELLA PINEDA

SCIENCE FICTION

PIĄTEK

Niemożliwe
Tajlandia, rok 2004. Maria, Henry spędzają z synami
Boże Narodzenie. Drugiego dnia świąt do brzegu zbliża
się gigantyczna fala tsunami, która niszczy wszystko na
swojej drodze.

21.35

TVP 1

HISZPANIA/USA 2012, REŻ. JUAN ANTONIO BAYONA, WYK. NAOMI
WATTS, EWAN MCGREGOR, TOM HOLLAND, SAMUEL JOSLIN

DRAMAT

SOBOTA

Tami i Richard wyruszają w rejs. Udaje im się przeżyć
sztorm, ale łódź jest w ruinie, a ranny mężczyzna nie
może żeglować. Na pokładzie roztrzaskanego jachtu
Tami usiłuje przepłynąć ocean.

22.25

TVP 1

USA/ISLANDIA/HONGKONG 2018, REŻ. BALTASAR KORMÁKUR,
WYK. SHAILENE WOODLEY, SAM CLAFLIN, JEFFREY THOMAS

DRAMAT

NIEDZIELA

41 dni nadzieiJurassic World: Upadłe królestwo

Samuel wiedzie beztroskie życie na Lazurowym Wy-
brzeżu we Francji. Pewnego razu jedna z dawnych kole-
żanek mężczyzny pojawia się w jego życiu i oddaje mu
pod opiekę maleńką Glorię.

20.00

TV PULS

FRANCJA/WIELKA BRYTANIA 2016, REŻ. HUGO GÉLIN, WYK. OMAR SY,
CLÉMENCE POÉSY, ANTOINE BERTRAND, ASHLEY WALTERS

KOMEDIODRAMAT

PONIEDZIAŁEK

Transformers: Zemsta Upadłych
Po zwycięskiej bitwie z Deceptikonami zapanował pokój.
Ludzie i przyjazne im Autoboty wspólnie pilnują porządku.
Sam Witwicky wciąż pozostaje zwyczajnym nastolatkiem
i rozpoczyna naukę w college’u.

20.00

POLSAT

USA 2009, REŻ. MICHAEL BAY, WYK. SHIA LABEOUF, MEGAN FOX,
JOSH DUHAMEL, TYRESE GIBSON, JOHN TURTURRO

WTOREK

WTOREK

Joey, weteran wojny w Afganistanie, trafia do środowi-
ska londyńskich bezdomnych. Nie ma pracy ani żadnych
nadziei na zmianę losu. Pragnienie pomszczenia uko-
chanej jest jednak silniejsze od traumy.

20.00

TV PULS

USA/WIELKA BRYTANIA 2013, REŻ. STEVEN KNIGHT, WYK. JASON
STATHAM, AGATA BUZEK, VICKY MCCLURE, BENEDICT WONG

DRAMAT

ŚRODA

KoliberJutro będziemy szczęśliwi

06.00 Rodzinny interes 5 (222-224) 09.00
Przygoda w krainie słoni - film przyg., Kana-
da/RPA 2017 10.50Wyścig marzeń - dramat,
USA 2005 13.00 Kot w butach - baśń film.,
Niemcy 2009 14.25 Grające drzewko - baśń
filmowa, Niem. 2016 15.35 Kopciuszek -
baśń filmowa, USA/Wlk. Brytania 2015 17.40
BFG: Bardzo Fajny Gigant - film familijny, USA/
Indie 2016 20.00 Piraci z Karaibów: Zemsta
Salazara - film przyg., USA 2017 22.30 Her-
kules - film przygodowy, USA 2014 00.40 Za
wszelką cenę - dramat, USA/Kanada 2004
03.10 Zobacz to!: Dyżur 3 (37) 03.50 Menu
na miarę 04.25 Taki jest świat 6 05.00 Me-
nu na miarę 05.25 Rodzinny interes 5 (225)

TV PULS

06.00 Ale numer! 3 07.00 Wojciech Cej-
rowski. Boso - Teksas (2, 3, 4) 08.40 Tomek
i przyjaciele: Wielki świat! Wielkie przygo-
dy! 22 (5, 6) 09.10 Pidżamersi 2 (25) 09.35
Ciekawski George i Halloweenowy Festiwal
Strachów - film anim., USA 2013 10.45 Ku-
buś i pogromcy goblunów - film anim., USA
2005 12.15 Mój brat niedźwiedź - film
anim., USA 2003 13.50 Pogromcy duchów
2 - komedia, USA 1989 15.55 Żandarm w
Nowym Jorku - komedia, Fr./Wł. 1965 18.00
Pingwiny z Madagaskaru 3 (14, 15) 19.00 Psi
Patrol 4 (7, 8) 20.00 Lombard. Życie pod za-
staw 9 (455-459) 01.00 Lekarze na start (8)
01.50 Lombard. Życie pod zastaw (31, 32)

PULS 2

06.00 Doktor Martin 2 (6, 5) 08.00 Komi-
sarz Rex 13 (5, 6) 10.00 Hudson i Rex 3 (12)
11.00 Przygody Merlina 5 (61, 62, 63): Z ca-
łego serca; Uprzejmość obcych; Zew mroku
14.25 Jak zostać kotem - komedia, Fr./Chi-
ny/Kanada 2016 16.00 Rozmowy kontrolo-
wane - komedia, Polska 1991 18.15 Poirot:
Wigilia Wszystkich Świętych - dramat, Wlk.
Brytania 2010 20.00 Stój, bo mamuśka
strzela - komedia, USA 1992 21.50 Strasz-
ny film 2 - horror kom., USA 2001 23.20
Psychopata - film sensac., USA 1995 01.55
„Lata dwudzieste... lata trzydzieste...” - ko-
media, Pol. 1983 04.05 Konopielka - kome-
dia, Pol. 1981 05.59 Zakończenie programu

STOPKLATKA

06.25 Łyżwiarstwo figurowe: Skate Canada
07.00 Sporty walki: UFC 267: Błachowicz vs.
Teixeira 10.30 Strzelnica Navala 11.00 Ca-
fe Futbol 12.30 Piłka nożna: FORTUNA 1. li-
ga - mecz: Miedź Legnica - Arka Gdynia
14.45 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga -
mecz: Asseco Resovia Rzeszów - Jastrzęb-
ski Węgiel 17.30 Siatkówka kobiet: TAURON
Liga - mecz: Grupa Azoty Chemik Police -
Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz 20.30
Siatkówka mężczyzn: PlusLiga - mecz: GKS
Katowice - Indykpol AZS Olsztyn 22.55
Sporty walki: UFC 267: Błachowicz vs. Teixe-
ira - waga półciężka: Jan Błachowicz - Glo-
ver Teixeira 02.00 Boks

POLSAT SPORT

06.00 Top 10 - lista przebojów 07.05 Flint-
stonowie (46, 47, 48) 08.40 Dzielna mysz
(23) 08.55 Medicopter 117 (6, 7) 11.00 Nin-
ja Warrior Polska 12.55 Krótkie spięcie - ko-
media, USA 1986 15.00 Policjantki i
Policjanci (171, 172, 173, 174) 19.00 Policjant-
ki i Policjanci (175) 20.00 Galileo 21.00 CSI:
Kryminalne zagadki Nowego Jorku (106)
22.00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego
Jorku (107) 23.00 W cywilu 6: Bezpośred-
nie starcie - film sensac., USA 2018 00.50
Spadkobiercy 01.50 Włatcy móch (115)
02.15 Włatcy móch (116) 02.40 Top 10 - li-
sta przebojów 03.40 Disco Polo Life 04.40
Disco Polo Life 05.45 Telezakupy TV Okazje

TV 6

07.35 Nic do ukrycia (9) 08.35 Bracia Col-
lins biorą się do roboty 09.45 Express, Po-
goda 10.05 Down the road 3 (4) 10.50
Usterka 14 (29, 30-ost.) 11.50 Najgorsze
polskie tatuaże 2 (7) 12.35 Ciężarówką
przez Wietnam (3) 13.35 Wyjadacze 14.40
Damy i wieśniaczki. PL 3 (3) 15.45 Express,
Pogoda 16.05 Gogglebox. Przed telewizo-
rem 15 17.15 Królowe życia 11 (37) 17.45
Express, Pogoda 18.10 Królowe życia 11 (38,
39, 40) 19.45 Express, Pogoda 20.05 Da-
my i wieśniaczki. PL (8) 21.05 Gogglebox.
Przed telewizorem 15 22.05 Down the road
3 (5) 22.55 Nic do ukrycia (9) 23.55 Kró-
lowe życia 11 (29, 30)

TTV HD

04.40 Klan (3872-3874) - telenowela, Polska
06.00 Słownik polsko@polski
06.25 wojsko-polskie.pl - cykl reportaży
07.00 Transmisja mszy świętej
08.00 Tydzień - magazyn rolniczy, Polska
08.30 Zakochaj się w Polsce - magazyn
09.05 Las bliżej nas (44) - serial, Polska
09.25 Fascynujący sad - wiosna, lato -

film dokumentalny, Niemcy 2019
09.50 Weterynarze z sercem - magazyn
10.25 Klasztorne smaki Remigiusza Rączki
11.00 Msza święta z Jasnej Góry
12.00 Anioł Pański - program religijny
12.15 Między ziemią a niebem - mag.
12.50 Umarł, aby żyć. Rzecz o Stefanie

kardynale Wyszyńskim
13.15 Planeta doskonała (2/5) - serial
14.15 Z pamięci - cykl felietonów
14.25 Okrasa łamie przepisy - magazyn
14.55 Komisarz Alex 16 (195) - serial
15.55 Tajemnice miasteczka (12/50)
17.00 Teleexpress - program inf.
17.15 You Can Dance - nowa generacja
18.50 Jaka to melodia?
19.25 Sport,Wiadomości,OrędzienaDzień

Wszystkich Świętych, Pogoda
20.15 Wojenne dziewczyny 4 (46)
21.15 Rolnik szuka żony 8 (7)
22.25 41 dni nadziei - dramat przygodowy,

USA/Islandia/Hongkong 2018
00.10 Niemożliwe - dramat katastroficzny

TVP 1

05.55 Barwy szczęścia (2501) - serial
06.25 Barwy szczęścia (2502) - serial
07.00 M jak miłość (1609) - serial, Pol.
07.55 Pytanie na śniadanie - magazyn
10.00 Święto Reformacji - Piła 2021
11.00 Zacznij od zdrowia - magazyn
11.35 The Voice of Poland 12. Bitwa
14.00 Familiada - teleturniej
14.35 Koło fortuny - teleturniej, Polska
15.15 Szansa na sukces. Opole 2022:

Partita - widowisko, Polska 2021
16.15 Wkręceni w randkę - rozr.
17.05 Lajk! - magazyn kulturalny
17.30 Smaki świata - pośród mórz
18.00 Panorama, Pogoda - program inf.
18.25 Na sygnale (335): List miłosny
18.50 Na sygnale (336): To musi być

miłość - serial fab.-dok., Polska
19.20 Rodzinka.pl (219): W salonowca

gracie? - serial komediowy, Polska
20.00 Kabaret. Super Show Dwójki 2
21.05 Postaw na milion - teleturniej, Pol.
22.05 Niezwyciężony - dramat biograficz-

ny, USA 2017, reż. David Gordon Green,
wyk. Jake Gyllenhaal

00.15 Obietnica poranka - melodramat,
Francja/Belgia 2017, reż. Eric Barbier

02.35 Paciorki jednego różańca - dra-
mat społeczny, Polska 1979

04.35 Rodzinka.pl - serial kom., Polska
05.05 Zakończenie programu

TVP 2

04.40 Disco Gramy - muz., Polska 2021
05.25 Telezakupy TV Okazje - magazyn
06.00 Nowy dzień - program inf.
07.05 Heidi - film familijny, Niemcy/Szwajca-

ria/RPA 2015, reż. Alain Gsponer, wyk.
Bruno Ganz, Katharina Schüttler, Jella
Haase, Anuk Steffen, Anna Schinz

09.25 Tatuśkowie (9) - serial kom., Polska
10.25 Tatuśkowie (10) - serial kom., Polska
11.25 Tatuśkowie (11, 12) - serial kom., Pol.
13.25 Vabank 2, czyli riposta - komedia

sensacyjna, Polska 1984, reż. Juliusz
Machulski, wyk. Jan Machulski, Le-
onard Pietraszak, Witold Pyrkosz, Ewa
Szykulska, Bronisław Wrocławski

15.40 Twoja Twarz Brzmi Znajomo
17.40 Nasz nowy dom - reality show
18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda - inf.
19.30 Państwo w państwie - public.
20.00 Kabaret na żywo. Młodzi i Moralni

- program rozrywkowy, Polska 2021
22.10 Legenda Herkulesa - film przygodo-

wy, USA 2014, reż. Renny Harlin, wyk.
Kellan Lutz, Gaia Weiss, Scott Adkins,
Roxanne McKee

00.20 Wpół do śmierci - film sensacyjny,
Niemcy/USA 2002, reż. Don Michael
Paul, wyk. Steven Seagal, Ja Rule, Mor-
ris Chestnut, Nia Peeples

02.35 Love Island. Wyspa miłości
03.35 Love Island. Wyspa miłości

POLSAT

04.25 Uwaga! - magazyn reporterów
04.45 Ukryta prawda (847) - serial, Pol.
05.45 Kuchenne rewolucje: Poznań, re-

stauracja Indian Ocean - rozr.
06.45 Nowa Maja w ogrodzie - magazyn
07.15 Akademia ogrodnika - magazyn
07.25 MądrzeJEMY z Katarzyną Bosac-

ką - magazyn, Polska 2021
08.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
11.30 Kobieta na krańcu świata (1/8)
12.05 Co za tydzień - magazyn, Pol. 2021
12.40 „Pajęczyna” - kulisy produkcji
13.15 Top Model - reality show, Polska 2021
14.40 Mam talent! - rozr., Polska 2021
17.00 Totalne remonty Szelągowskiej 3

- program rozrywkowy, Polska 2021
18.00 Ślub od pierwszego wejrzenia
19.00 Fakty, Sport, Pogoda - inf.
19.45 Uwaga! - magazyn reporterów
20.00 MasterChef - rozr., Polska 2021
21.30 Szadź 2 (3/7) - serial krym., Polska
22.35 Przemytnik - dramat sensacyjny,

USA 2018, reż. Clint Eastwood, wyk.
Clint Eastwood, Patrick L. Reyes, Ce-
sar De León, Gustavo Munoz

00.55 Złowrogi 2 - horror, USA/Wielka Bry-
tania 2015, reż. Ciarán Foy, wyk. Ja-
mes Ransone, Shannyn Sossamon,
Dartanian Sloan, Robert Sloan

03.10 Uwaga! - magazyn reporterów
03.30 NOC Magii

TVN

06.00 Flintstonowie (13): Restauracja
dla kierowców - serial anim., USA

06.35 Flintstonowie (14): Włamywacz
07.15 Tom i Jerry: Piraci i kudłaci - film

animowany, USA 2006
08.40 Dziewczyny z drużyny: Walcz do

końca - komedia, USA 2009, reż. Bil-
le Woodruff, wyk. Christina Milian, Co-
dy Longo

10.50 Galileo - pr. popularnonaukowy
12.50 Siedem pomysłów na randki, czyli

jak ratować małżeństwo - kome-
dia romantyczna, Rosja 2019, reż. Ki-
rill Pletnyov

14.50 Myśl jak facet 2 - komedia, USA
2014, reż. Tim Story

17.00 Gwiazdy Kabaretu - rozr., Pol. 2021
18.00 STOP Drogówka - magazyn, Polska
19.00 Galileo - pr. popularnonaukowy
20.00 Naznaczony: Ostatni klucz - hor-

ror, Kanada/USA 2018, reż. Adam Ro-
bitel, wyk. Lin Shaye

22.10 Troje pod przykrywką (8) - serial
23.10 Diabeł - horror, USA 2010, reż. John

Erick Dowdle, wyk. Chris Messina
01.00 Conor McGregor - droga do sławy

- film dokumentalny, Irlandia 2017, reż.
Gavin Fitzgerald

02.55 Śmierć na 1000 sposobów (3)
03.25 Top 10 - lista przebojów - muz.
05.30 Telezakupy TV Okazje - magazyn

TV 4

04.55 Szkoła (717) - serial paradok., Polska
06.00 Wiza na miłość 8 - reality show
07.00 Timmy i przyjaciele 2 (6/26)
07.15 Rozwód. Walka o wszystko (8/40):

Rozwód po pępkowym
08.15 Ukryta prawda (751) - serial, Polska
09.15 Ukryta prawda (752) - serial, Polska
10.15 Ukryta prawda (753) - serial, Polska
11.15 Ukryta prawda (754) - serial, Polska
12.15 Hotel Paradise 4 - reality show
13.15 Hotel Paradise 4 - reality show
14.15 Projekt Lady 6 - reality show
15.15 Narodziny - film religijny, USA 2006,

reż. Catherine Hardwicke, wyk. Keisha
Castle-Hughes, Oscar Isaac, Hiam Ab-
bass, Shaun Toub

17.25 Mumia powraca - film przygodowy,
USA 2001, reż. Stephen Sommers, wyk.
Brendan Fraser

20.00 San Andreas - dramat katastroficz-
ny, USA 2015, reż. Brad Peyton, wyk.
Dwayne Johnson

22.30 Księgowy - thriller, USA 2016, reż. Ga-
vin O’Connor, wyk. Ben Affleck

01.10 Żelazny orzeł 2 - film sensacyjny,
Izrael/Kanada 1988, reż. Sidney J. Fu-
rie, wyk. Louis Gossett Jr.

03.20 Druga strona medalu 4
03.50 Druga strona medalu 4
04.25 Druga strona medalu 4
05.15 Zakończenie programu

TVN SIEDEM

30 PAŹDZIERNIKA
SOBOTA

06.00 Castle 3 (58) 07.00 Taki jest świat 6
08.00 Lombard. Życie pod zastaw 2 (63, 64)
10.00 Lombard. Życie pod zastaw 6 (271-
275) 15.00 Lombard. Życie pod zastaw 9
(460) 16.00 Lombard. Życie pod zastaw 9
(461) 17.00 Lombard. Życie pod zastaw 9
(462) 18.00 Lombard. Życie pod zastaw 9
(463): Wyrodna córka 19.00 Lombard. Ży-
cie pod zastaw 9 (464) 20.00 Rocky 3 - dra-
mat, USA 1982 22.00 John Wick 3 - film
sensacyjn, USA 2019 00.30 Odwet - film
sensacyjny, USA/Wlk. Brytania 2018 02.30
Castle (1) 02.35 Zobacz to!: Taki jest świat
6 03.25 Menu na miarę 04.00 Dyżur 3 (35)
04.30 Dyżur 3 (36)

TV PULS

08.45 Tomek i przyjaciele: Wielki świat! Wiel-
kie przygody! 22 (4, 5) 09.20 Pidżamersi 2
(24) 09.45 Little People: Mali odkrywcy 2 (15,
16) 10.20 Ciekawski George 11 (2, 3) 11.10
Bing (54)11.15Moonzy (2)11.25 Kot-o-cia-
ki 3 (24)11.45 Kumple z dżungli - na ratunek!
(98) 12.00 Scooby-Doo (4, 5) 13.00 Blaze i
megamaszyny (4, 5)13.45 Prosiaczek i przy-
jaciele - film anim., USA 2003 15.25 Pszczół-
ka Maja: Miodowe Igrzyska - film anim.,
Australia/Niem. 2018 17.00 Pingwiny z Ma-
dagaskaru 3 (11-14) 19.00 Psi Patrol 4 (6, 7)
20.00Coco - film animowany, USA 201722.20
Przełęcz ocalonych - dramat, USA/Australia
2016 00.55 Dom na końcu ulicy - horror

PULS 2

06.00 Doktor Martin 2 (3, 4) 07.55 Komi-
sarz Rex 13 (3, 4) 10.00 Hudson i Rex 3 (11)
11.00 Czterej pancerni i pies (7): Rozstajne
drogi 12.00 Czterej pancerni i pies (8):
Brzeg morza 13.00 Miś - komedia, Polska
1981 15.35 Asterix na olimpiadzie - kome-
dia, Francja/Niemcy/Hiszpania/Włochy/Belg.
2008 17.55 Ja cię kocham, a ty śpisz - ko-
media, USA 1995 20.00 Zapowiedź - thril-
ler, USA/Wielka Brytania/Australia 2009
22.35 Co kryje prawda - thriller, USA 2000
01.05 Dzień świra - komediodramat, Polska
2002 02.45 Superprodukcja - komedia,
Polska 2002 04.45 Konsul - komedia,
Polska 1989 05.59 Zakończenie programu

STOPKLATKA

06.00 Trans World Sport 07.00 Short track:
Zawody PŚ w Nagoi - bieg półfinałowy na
1500 m kobiet 07.20 Short track: Zawody
PŚ w Nagoi - bieg półfinałowy na 1500 m
mężczyzn 07.50 Short track: Zawody PŚ w
Nagoi - bieg finałowy na 1500 m kobiet
08.10 Short track: Zawody PŚ w Nagoi -
bieg finałowy na 1500 m mężczyzn 08.45
Short track: Zawody PŚ w Nagoi - bieg
ćwierćfinałowy na 500 m kobiet 09.00
Short track: Zawody PŚ w Nagoi - bieg
ćwierćfinałowy na 500 m mężczyzn 09.30
Short track: Zawody PŚ w Nagoi - bieg pół-
finałowy na 500 m kobiet 09.40 Short
track: Zawody PŚ w Nagoi

POLSAT SPORT

06.00 Top 10 - lista przebojów 07.05 Flint-
stonowie (44, 45) 08.10 Dzielna mysz (22)
08.30 Klan urwisów powraca - komedia,
USA 2014 10.25 Pierwsza miłość (3289-
3293) 14.25 Kochane pieniądze (22, 23, 24):
Sekta; Tulipan; Hejt 17.30 Tristan i Izolda -
melodramat, Niemcy/Czechy/USA/Wlk. Bry-
tania 2006 20.00 Galileo 21.00 Agenci
NCIS: Los Angeles (17) 22.00 Agenci NCIS:
Los Angeles (18) 23.00 Gorączka - film
sensacyjny, USA 1995 02.25 Dancing with
the Stars. Taniec z gwiazdami 7 03.15
Włatcy móch (117): Móżynek bambo 03.40
Disco Polo Life 04.40 Disco Polo Life 05.45
Telezakupy TV Okazje

TV 6

06.40 DeFacto 9 07.05 DeFacto 10 07.35
Usterka 14 (29, 30-ost.) 08.40 Gogglebox.
Przed telewizorem 15 09.45 Express, Pogo-
da 10.00 10 zadań specjalnych Michela Mo-
rana 6 10.40 Królowe życia 11 (18, 19) 11.35
Bracia Collins biorą się do roboty 12.35 Nic
do ukrycia (9) 13.35 Usterka 9 (1, 2) 14.40
Wyjadacze 15.45 Express, Pogoda 16.00
Down the road 3 (4) 16.40 Gogglebox.
Przed telewizorem 13 17.45 Express, Pogo-
da 18.05 Usterka 14 (11, 12, 13) 19.45
Express, Pogoda 20.00 Królowe życia 11 (37,
38, 39, 40) 22.00 Wyjadacze 23.00 Goggle-
box. Przed telewizorem 13 00.00 Goggle-
box. Przed telewizorem 15

TTV HD

05.10 Klan (3870) - telenowela, Polska
05.30 Klan (3871) - telenowela, Polska
06.00 Magazyn Ekspresu Reporterów
07.00 Transmisja mszy świętej
07.40 Rok w ogrodzie - magazyn
08.05 Rok w ogrodzie extra - magazyn
08.20 wojsko-polskie.pl - cykl reportaży
08.45 Pełnosprawni - magazyn
09.20 Fascynujący świat: Kolebka ludz-

kości - film dok., Japonia 2018
10.25 Sprawa dla reportera - magazyn
11.25 Ojciec Mateusz 25 (329): Niespo-

dzianka - serial kryminalny, Polska
12.25 Rio Grande - western, USA 1950
14.15 Z pamięci - cykl felietonów
14.25 Okrasa łamie przepisy - magazyn
14.55 Rolnik szuka żony 8 (6)
15.55 Tajemnice miasteczka (11/50)
17.00 Teleexpress, Pogoda - inf.
17.30 Jaka to melodia?
18.30 Wojenne dziewczyny 4 (45)
19.25 Sport, Wiad., Pogoda, Alarm!
20.35 Komisarz Alex 16 (195) - serial
21.35 Niemożliwe - dramat katastroficzny,

Hiszpania/USA 2012
23.40 Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz -

komedia, Polska 1978
01.30 Bóg nie umarł - dramat, USA 2014
02.25 Jaka to melodia?
03.20 Z pamięci - cykl felietonów
03.25 Zakończenie programu

TVP 1

05.20 Barwy szczęścia (2498) - serial
05.55 Barwy szczęścia (2499) - serial
06.25 Barwy szczęścia (2500) - serial
07.00 M jakmiłość (1608) - serial, Pol.
07.55 Pytanie na śniadanie - magazyn
11.35 Rodzinnyekspres:WszystkichŚwię-

tych i Dzień Zaduszny
12.15 You Can Dance - nowa generacja
13.25 You Can Dance - nowa generacja:

Wyniki - widowisko, Polska 2021
14.00 Familiada - teleturniej
14.35 Koło fortuny - teleturniej, Polska
15.15 Szansana sukces. Opole2022: Sha-

kin’ Dudi - widowisko, Polska 2021
16.20 Na dobre i na złe (820): Niespo-

dziewany pacjent - serial, Polska
17.20 Wojciech Cejrowski - boso przez

świat: Peru. Fabryka czekolady
17.50 Słowo na niedzielę - pr. religijny
18.00 Panorama, Pogoda - program inf.
18.30 Postaw na milion - teleturniej, Polska
19.25 Rodzinka.pl (218) - serial, Polska
20.00 The Voice of Poland 12. Bitwa
22.35 Hity wszech czasów - magazyn
23.40 Mamuśki mają wychodne - komedia,

USA 2017, reż. Alethea Jones
01.10 Niezwyciężony - dramat, USA 2017
02.20 Sunset Park: Gra o wszystko - film

kryminalny, USA 2017
04.00 Rodzinka.pl - serial kom., Polska
04.30 Zakończenie programu

TVP 2

04.40 Disco Gramy - muz., Polska 2021
05.25 Telezakupy TV Okazje - magazyn
06.00 Nowy dzień - program inf.
08.35 Stuart Malutki 3: Trochę natury -

film animowany, USA 2005
10.10 Ewa gotuje - magazyn, Polska 2021
10.40 Nasz nowy dom - reality show
11.40 Nasz nowy dom - reality show
12.40 Bogaty dom - biedny dom
13.45 Drwale i inne opowieści Bieszcza-

du (25) - serial dokumentalny, Polska
14.15 Drwale i inne opowieści Bieszcza-

du (26) - serial dokumentalny, Polska
14.40 Rolnicy. Podlasie (21) - serial, Polska
15.45 Więzienie (64) - serial dok., Polska
16.15 Więzienie (65) - serial dok., Polska
16.45 Więzienie (66) - serial dok., Polska
17.15 Więzienie (67) - serial dok., Polska
17.45 Chłopaki do wzięcia (243)
18.15 Chłopaki do wzięcia (244)
18.50 Wydarzenia - program inf.
19.25 Gość „Wydarzeń” - public.
19.45 Sport, Pogoda
20.05 Kuchnia (17) - serial kom., Polska
20.35 Kuchnia (18) - serial kom., Polska
21.05 Thor. Mroczny świat - film przygodo-

wy, USA 2013, reż. Alan Taylor
23.45 Księga ocalenia - dramat , USA 2010
02.10 Kabaretowa Ekstraklasa - rozr.
02.35 Love Island. Wyspa miłości
03.35 Love Island. Wyspa miłości

POLSAT

05.45 Uwaga! - magazyn reporterów
06.00 Ukryta prawda (846) - serial, Pol.
07.00 Kuchenne rewolucje: Tomaszów

Mazowiecki, restauracja Alchemik
- program rozrywkowy, Polska 2011

08.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
11.30 Brzydula 2 (186, 187) - serial kom.
12.30 Brzydula 2 (188, 189) - serial kom.
13.30 Na Wspólnej (3211) - serial, Polska
14.00 Na Wspólnej (3312) - serial, Polska
14.30 Na Wspólnej (3313) - serial, Polska
15.00 Na Wspólnej (3314) - serial, Polska
15.20 MasterChef - rozr., Polska 2021
16.55 Klinika naturalnego piękna
17.30 MądrzeJEMY z Katarzyną Bosacką
18.00 Kuchenne rewolucje: Miastko - Ka-

wiarnia Marysieńka/Bistro Tajem-
niczy Staw - rozr., Polska 2021

19.00 Fakty, Sport, Pogoda - inf.
19.45 Uwaga! - magazyn reporterów
20.00 Mam talent! - rozr., Polska 2021
22.15 Mamma Mia! - komedia muzyczna,

USA/Wielka Brytania/Niemcy 2008,
reż. Phyllida Lloyd, wyk. Meryl Streep,
Colin Firth, Pierce Brosnan, Amanda
Seyfried, Stellan Skarsgard

00.45 Sierota - horror, USA/Kanada/Niem-
cy/Francja 2009, reż. Jaume Collet-
-Serra, wyk. Vera Farmiga, Peter Sars-
gaard, Isabelle Fuhrman

03.15 NOC Magii

TVN

06.00 Flintstonowie (12): Szczęśliwy los
06.30 Galileo - pr. popularnonaukowy
07.30 Galileo - pr. popularnonaukowy
08.35 Galileo - pr. popularnonaukowy
09.35 Galileo - pr. popularnonaukowy
10.40 Dziewczyny z drużyny: Walcz do

końca - komedia, USA 2009, reż. Bille
Woodruff

12.50 Dzieci na tropie prawdy - magazyn
13.00 STOP Drogówka - magazyn, Polska
14.00 Policjantki i Policjanci (826)
15.00 Policjantki i Policjanci (827)
16.00 Policjantki i Policjanci (828)
17.00 Policjantki i Policjanci (829)
18.00 Policjantki i Policjanci (830)
19.00 Galileo - pr. popularnonaukowy
20.00 Opowieści z Narnii: Lew, Czarow-

nica i stara szafa - film przygodowy,
USA 2005, reż. Andrew Adamson, wyk.
Georgie Henley

22.55 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
(528) - serial kryminalny, Polska

00.00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
(529) - serial kryminalny, Polska

01.05 Śmierć na 1000 sposobów (1)
01.35 Śmierć na 1000 sposobów (2)
02.00 Ucho Prezesa 3 (3) - serial, Polska
02.20 Ucho Prezesa 3 (4) - serial, Polska
02.25 Disco Polo Life - muz., Polska 2021
03.25 Top 10 - lista przebojów - muz.
05.30 Telezakupy TV Okazje - magazyn

TV 4

04.55 Szkoła (716) - serial paradok., Polska
05.55 Wiza na miłość 8 - reality show
07.00 Timmy i przyjaciele 2 (5/26)
07.15 Rozwód. Walka o wszystko (7/40)
08.15 Ukryta prawda (743) - serial, Polska
09.15 Ukryta prawda (744, 745) - serial
11.20 Ukryta prawda (746, 748) - serial
13.20 Hotel Paradise - Rajskie Rozdanie

4 - reality show, 2021
14.20 Hotel Paradise 4 - reality show
15.20 Mała księżniczka - film familijny, USA

1995, reż. Alfonso Cuarón, wyk. Liesel
Matthews, Liam Cunnigham, Eleanor
Bron, Vanessa Lee Chester, Rusty
Schwimmer

17.25 Warcraft: Początek - film fantasy,
Chiny/Kanada/Japonia/USA 2016, reż.
Duncan Jones, wyk. Travis Fimmel,
Paula Patton, Ben Foster, Dominic Cooper,
Toby Kebbell

20.00 Mumia powraca - film przygodowy,
USA 2001, reż. Stephen Sommers, wyk.
Brendan Fraser, Rachel Weisz, Freddie
Boath, John Hannah

22.45 Rekiny wojny - komedia kryminalna,
USA/Kambodża 2016, reż. Todd Phil-
lips, wyk. Miles Teller, Ana de Armas,
Bradley Cooper, Kevin Pollak

01.10 Zbrodnia w sąsiedztwie 4 (8/20)
02.15 NOC Magii
04.50 Zakończenie programu

TVN SIEDEM

31 PAŹDZIERNIKA
NIEDZIELA

06.00 Rodzinny interes 5 (222-224) 09.00
Przygoda w krainie słoni - film przyg., Kana-
da/RPA 2017 10.50Wyścig marzeń - dramat,
USA 2005 13.00 Kot w butach - baśń film.,
Niemcy 2009 14.25 Grające drzewko - baśń
filmowa, Niem. 2016 15.35 Kopciuszek -
baśń filmowa, USA/Wlk. Brytania 2015 17.40
BFG: Bardzo Fajny Gigant - film familijny, USA/
Indie 2016 20.00 Piraci z Karaibów: Zemsta
Salazara - film przyg., USA 2017 22.30 Her-
kules - film przygodowy, USA 2014 00.40 Za
wszelką cenę - dramat, USA/Kanada 2004
03.10 Zobacz to!: Dyżur 3 (37) 03.50 Menu
na miarę 04.25 Taki jest świat 6 05.00 Me-
nu na miarę 05.25 Rodzinny interes 5 (225)

TV PULS

06.00 Ale numer! 3 07.00 Wojciech Cej-
rowski. Boso - Teksas (2, 3, 4) 08.40 Tomek
i przyjaciele: Wielki świat! Wielkie przygo-
dy! 22 (5, 6) 09.10 Pidżamersi 2 (25) 09.35
Ciekawski George i Halloweenowy Festiwal
Strachów - film anim., USA 2013 10.45 Ku-
buś i pogromcy goblunów - film anim., USA
2005 12.15 Mój brat niedźwiedź - film
anim., USA 2003 13.50 Pogromcy duchów
2 - komedia, USA 1989 15.55 Żandarm w
Nowym Jorku - komedia, Fr./Wł. 1965 18.00
Pingwiny z Madagaskaru 3 (14, 15) 19.00 Psi
Patrol 4 (7, 8) 20.00 Lombard. Życie pod za-
staw 9 (455-459) 01.00 Lekarze na start (8)
01.50 Lombard. Życie pod zastaw (31, 32)

PULS 2

06.00 Doktor Martin 2 (6, 5) 08.00 Komi-
sarz Rex 13 (5, 6) 10.00 Hudson i Rex 3 (12)
11.00 Przygody Merlina 5 (61, 62, 63): Z ca-
łego serca; Uprzejmość obcych; Zew mroku
14.25 Jak zostać kotem - komedia, Fr./Chi-
ny/Kanada 2016 16.00 Rozmowy kontrolo-
wane - komedia, Polska 1991 18.15 Poirot:
Wigilia Wszystkich Świętych - dramat, Wlk.
Brytania 2010 20.00 Stój, bo mamuśka
strzela - komedia, USA 1992 21.50 Strasz-
ny film 2 - horror kom., USA 2001 23.20
Psychopata - film sensac., USA 1995 01.55
„Lata dwudzieste... lata trzydzieste...” - ko-
media, Pol. 1983 04.05 Konopielka - kome-
dia, Pol. 1981 05.59 Zakończenie programu

STOPKLATKA

06.25 Łyżwiarstwo figurowe: Skate Canada
07.00 Sporty walki: UFC 267: Błachowicz vs.
Teixeira 10.30 Strzelnica Navala 11.00 Ca-
fe Futbol 12.30 Piłka nożna: FORTUNA 1. li-
ga - mecz: Miedź Legnica - Arka Gdynia
14.45 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga -
mecz: Asseco Resovia Rzeszów - Jastrzęb-
ski Węgiel 17.30 Siatkówka kobiet: TAURON
Liga - mecz: Grupa Azoty Chemik Police -
Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz 20.30
Siatkówka mężczyzn: PlusLiga - mecz: GKS
Katowice - Indykpol AZS Olsztyn 22.55
Sporty walki: UFC 267: Błachowicz vs. Teixe-
ira - waga półciężka: Jan Błachowicz - Glo-
ver Teixeira 02.00 Boks

POLSAT SPORT

06.00 Top 10 - lista przebojów 07.05 Flint-
stonowie (46, 47, 48) 08.40 Dzielna mysz
(23) 08.55 Medicopter 117 (6, 7) 11.00 Nin-
ja Warrior Polska 12.55 Krótkie spięcie - ko-
media, USA 1986 15.00 Policjantki i
Policjanci (171, 172, 173, 174) 19.00 Policjant-
ki i Policjanci (175) 20.00 Galileo 21.00 CSI:
Kryminalne zagadki Nowego Jorku (106)
22.00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego
Jorku (107) 23.00 W cywilu 6: Bezpośred-
nie starcie - film sensac., USA 2018 00.50
Spadkobiercy 01.50 Włatcy móch (115)
02.15 Włatcy móch (116) 02.40 Top 10 - li-
sta przebojów 03.40 Disco Polo Life 04.40
Disco Polo Life 05.45 Telezakupy TV Okazje

TV 6

07.35 Nic do ukrycia (9) 08.35 Bracia Col-
lins biorą się do roboty 09.45 Express, Po-
goda 10.05 Down the road 3 (4) 10.50
Usterka 14 (29, 30-ost.) 11.50 Najgorsze
polskie tatuaże 2 (7) 12.35 Ciężarówką
przez Wietnam (3) 13.35 Wyjadacze 14.40
Damy i wieśniaczki. PL 3 (3) 15.45 Express,
Pogoda 16.05 Gogglebox. Przed telewizo-
rem 15 17.15 Królowe życia 11 (37) 17.45
Express, Pogoda 18.10 Królowe życia 11 (38,
39, 40) 19.45 Express, Pogoda 20.05 Da-
my i wieśniaczki. PL (8) 21.05 Gogglebox.
Przed telewizorem 15 22.05 Down the road
3 (5) 22.55 Nic do ukrycia (9) 23.55 Kró-
lowe życia 11 (29, 30)

TTV HD

04.40 Klan (3872-3874) - telenowela, Polska
06.00 Słownik polsko@polski
06.25 wojsko-polskie.pl - cykl reportaży
07.00 Transmisja mszy świętej
08.00 Tydzień - magazyn rolniczy, Polska
08.30 Zakochaj się w Polsce - magazyn
09.05 Las bliżej nas (44) - serial, Polska
09.25 Fascynujący sad - wiosna, lato -

film dokumentalny, Niemcy 2019
09.50 Weterynarze z sercem - magazyn
10.25 Klasztorne smaki Remigiusza Rączki
11.00 Msza święta z Jasnej Góry
12.00 Anioł Pański - program religijny
12.15 Między ziemią a niebem - mag.
12.50 Umarł, aby żyć. Rzecz o Stefanie

kardynale Wyszyńskim
13.15 Planeta doskonała (2/5) - serial
14.15 Z pamięci - cykl felietonów
14.25 Okrasa łamie przepisy - magazyn
14.55 Komisarz Alex 16 (195) - serial
15.55 Tajemnice miasteczka (12/50)
17.00 Teleexpress - program inf.
17.15 You Can Dance - nowa generacja
18.50 Jaka to melodia?
19.25 Sport,Wiadomości,OrędzienaDzień

Wszystkich Świętych, Pogoda
20.15 Wojenne dziewczyny 4 (46)
21.15 Rolnik szuka żony 8 (7)
22.25 41 dni nadziei - dramat przygodowy,

USA/Islandia/Hongkong 2018
00.10 Niemożliwe - dramat katastroficzny

TVP 1

05.55 Barwy szczęścia (2501) - serial
06.25 Barwy szczęścia (2502) - serial
07.00 M jak miłość (1609) - serial, Pol.
07.55 Pytanie na śniadanie - magazyn
10.00 Święto Reformacji - Piła 2021
11.00 Zacznij od zdrowia - magazyn
11.35 The Voice of Poland 12. Bitwa
14.00 Familiada - teleturniej
14.35 Koło fortuny - teleturniej, Polska
15.15 Szansa na sukces. Opole 2022:

Partita - widowisko, Polska 2021
16.15 Wkręceni w randkę - rozr.
17.05 Lajk! - magazyn kulturalny
17.30 Smaki świata - pośród mórz
18.00 Panorama, Pogoda - program inf.
18.25 Na sygnale (335): List miłosny
18.50 Na sygnale (336): To musi być

miłość - serial fab.-dok., Polska
19.20 Rodzinka.pl (219): W salonowca

gracie? - serial komediowy, Polska
20.00 Kabaret. Super Show Dwójki 2
21.05 Postaw na milion - teleturniej, Pol.
22.05 Niezwyciężony - dramat biograficz-

ny, USA 2017, reż. David Gordon Green,
wyk. Jake Gyllenhaal

00.15 Obietnica poranka - melodramat,
Francja/Belgia 2017, reż. Eric Barbier

02.35 Paciorki jednego różańca - dra-
mat społeczny, Polska 1979

04.35 Rodzinka.pl - serial kom., Polska
05.05 Zakończenie programu

TVP 2

04.40 Disco Gramy - muz., Polska 2021
05.25 Telezakupy TV Okazje - magazyn
06.00 Nowy dzień - program inf.
07.05 Heidi - film familijny, Niemcy/Szwajca-

ria/RPA 2015, reż. Alain Gsponer, wyk.
Bruno Ganz, Katharina Schüttler, Jella
Haase, Anuk Steffen, Anna Schinz

09.25 Tatuśkowie (9) - serial kom., Polska
10.25 Tatuśkowie (10) - serial kom., Polska
11.25 Tatuśkowie (11, 12) - serial kom., Pol.
13.25 Vabank 2, czyli riposta - komedia

sensacyjna, Polska 1984, reż. Juliusz
Machulski, wyk. Jan Machulski, Le-
onard Pietraszak, Witold Pyrkosz, Ewa
Szykulska, Bronisław Wrocławski

15.40 Twoja Twarz Brzmi Znajomo
17.40 Nasz nowy dom - reality show
18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda - inf.
19.30 Państwo w państwie - public.
20.00 Kabaret na żywo. Młodzi i Moralni

- program rozrywkowy, Polska 2021
22.10 Legenda Herkulesa - film przygodo-

wy, USA 2014, reż. Renny Harlin, wyk.
Kellan Lutz, Gaia Weiss, Scott Adkins,
Roxanne McKee

00.20 Wpół do śmierci - film sensacyjny,
Niemcy/USA 2002, reż. Don Michael
Paul, wyk. Steven Seagal, Ja Rule, Mor-
ris Chestnut, Nia Peeples

02.35 Love Island. Wyspa miłości
03.35 Love Island. Wyspa miłości

POLSAT

04.25 Uwaga! - magazyn reporterów
04.45 Ukryta prawda (847) - serial, Pol.
05.45 Kuchenne rewolucje: Poznań, re-

stauracja Indian Ocean - rozr.
06.45 Nowa Maja w ogrodzie - magazyn
07.15 Akademia ogrodnika - magazyn
07.25 MądrzeJEMY z Katarzyną Bosac-

ką - magazyn, Polska 2021
08.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
11.30 Kobieta na krańcu świata (1/8)
12.05 Co za tydzień - magazyn, Pol. 2021
12.40 „Pajęczyna” - kulisy produkcji
13.15 Top Model - reality show, Polska 2021
14.40 Mam talent! - rozr., Polska 2021
17.00 Totalne remonty Szelągowskiej 3

- program rozrywkowy, Polska 2021
18.00 Ślub od pierwszego wejrzenia
19.00 Fakty, Sport, Pogoda - inf.
19.45 Uwaga! - magazyn reporterów
20.00 MasterChef - rozr., Polska 2021
21.30 Szadź 2 (3/7) - serial krym., Polska
22.35 Przemytnik - dramat sensacyjny,

USA 2018, reż. Clint Eastwood, wyk.
Clint Eastwood, Patrick L. Reyes, Ce-
sar De León, Gustavo Munoz

00.55 Złowrogi 2 - horror, USA/Wielka Bry-
tania 2015, reż. Ciarán Foy, wyk. Ja-
mes Ransone, Shannyn Sossamon,
Dartanian Sloan, Robert Sloan

03.10 Uwaga! - magazyn reporterów
03.30 NOC Magii

TVN

06.00 Flintstonowie (13): Restauracja
dla kierowców - serial anim., USA

06.35 Flintstonowie (14): Włamywacz
07.15 Tom i Jerry: Piraci i kudłaci - film

animowany, USA 2006
08.40 Dziewczyny z drużyny: Walcz do

końca - komedia, USA 2009, reż. Bil-
le Woodruff, wyk. Christina Milian, Co-
dy Longo

10.50 Galileo - pr. popularnonaukowy
12.50 Siedem pomysłów na randki, czyli

jak ratować małżeństwo - kome-
dia romantyczna, Rosja 2019, reż. Ki-
rill Pletnyov

14.50 Myśl jak facet 2 - komedia, USA
2014, reż. Tim Story

17.00 Gwiazdy Kabaretu - rozr., Pol. 2021
18.00 STOP Drogówka - magazyn, Polska
19.00 Galileo - pr. popularnonaukowy
20.00 Naznaczony: Ostatni klucz - hor-

ror, Kanada/USA 2018, reż. Adam Ro-
bitel, wyk. Lin Shaye

22.10 Troje pod przykrywką (8) - serial
23.10 Diabeł - horror, USA 2010, reż. John

Erick Dowdle, wyk. Chris Messina
01.00 Conor McGregor - droga do sławy

- film dokumentalny, Irlandia 2017, reż.
Gavin Fitzgerald

02.55 Śmierć na 1000 sposobów (3)
03.25 Top 10 - lista przebojów - muz.
05.30 Telezakupy TV Okazje - magazyn

TV 4

04.55 Szkoła (717) - serial paradok., Polska
06.00 Wiza na miłość 8 - reality show
07.00 Timmy i przyjaciele 2 (6/26)
07.15 Rozwód. Walka o wszystko (8/40):

Rozwód po pępkowym
08.15 Ukryta prawda (751) - serial, Polska
09.15 Ukryta prawda (752) - serial, Polska
10.15 Ukryta prawda (753) - serial, Polska
11.15 Ukryta prawda (754) - serial, Polska
12.15 Hotel Paradise 4 - reality show
13.15 Hotel Paradise 4 - reality show
14.15 Projekt Lady 6 - reality show
15.15 Narodziny - film religijny, USA 2006,

reż. Catherine Hardwicke, wyk. Keisha
Castle-Hughes, Oscar Isaac, Hiam Ab-
bass, Shaun Toub

17.25 Mumia powraca - film przygodowy,
USA 2001, reż. Stephen Sommers, wyk.
Brendan Fraser

20.00 San Andreas - dramat katastroficz-
ny, USA 2015, reż. Brad Peyton, wyk.
Dwayne Johnson

22.30 Księgowy - thriller, USA 2016, reż. Ga-
vin O’Connor, wyk. Ben Affleck

01.10 Żelazny orzeł 2 - film sensacyjny,
Izrael/Kanada 1988, reż. Sidney J. Fu-
rie, wyk. Louis Gossett Jr.

03.20 Druga strona medalu 4
03.50 Druga strona medalu 4
04.25 Druga strona medalu 4
05.15 Zakończenie programu

TVN SIEDEM

30 PAŹDZIERNIKA
SOBOTA

06.00 Castle 3 (58) 07.00 Taki jest świat 6
08.00 Lombard. Życie pod zastaw 2 (63, 64)
10.00 Lombard. Życie pod zastaw 6 (271-
275) 15.00 Lombard. Życie pod zastaw 9
(460) 16.00 Lombard. Życie pod zastaw 9
(461) 17.00 Lombard. Życie pod zastaw 9
(462) 18.00 Lombard. Życie pod zastaw 9
(463): Wyrodna córka 19.00 Lombard. Ży-
cie pod zastaw 9 (464) 20.00 Rocky 3 - dra-
mat, USA 1982 22.00 John Wick 3 - film
sensacyjn, USA 2019 00.30 Odwet - film
sensacyjny, USA/Wlk. Brytania 2018 02.30
Castle (1) 02.35 Zobacz to!: Taki jest świat
6 03.25 Menu na miarę 04.00 Dyżur 3 (35)
04.30 Dyżur 3 (36)

TV PULS

08.45 Tomek i przyjaciele: Wielki świat! Wiel-
kie przygody! 22 (4, 5) 09.20 Pidżamersi 2
(24) 09.45 Little People: Mali odkrywcy 2 (15,
16) 10.20 Ciekawski George 11 (2, 3) 11.10
Bing (54)11.15Moonzy (2)11.25 Kot-o-cia-
ki 3 (24)11.45 Kumple z dżungli - na ratunek!
(98) 12.00 Scooby-Doo (4, 5) 13.00 Blaze i
megamaszyny (4, 5)13.45 Prosiaczek i przy-
jaciele - film anim., USA 2003 15.25 Pszczół-
ka Maja: Miodowe Igrzyska - film anim.,
Australia/Niem. 2018 17.00 Pingwiny z Ma-
dagaskaru 3 (11-14) 19.00 Psi Patrol 4 (6, 7)
20.00Coco - film animowany, USA 201722.20
Przełęcz ocalonych - dramat, USA/Australia
2016 00.55 Dom na końcu ulicy - horror

PULS 2

06.00 Doktor Martin 2 (3, 4) 07.55 Komi-
sarz Rex 13 (3, 4) 10.00 Hudson i Rex 3 (11)
11.00 Czterej pancerni i pies (7): Rozstajne
drogi 12.00 Czterej pancerni i pies (8):
Brzeg morza 13.00 Miś - komedia, Polska
1981 15.35 Asterix na olimpiadzie - kome-
dia, Francja/Niemcy/Hiszpania/Włochy/Belg.
2008 17.55 Ja cię kocham, a ty śpisz - ko-
media, USA 1995 20.00 Zapowiedź - thril-
ler, USA/Wielka Brytania/Australia 2009
22.35 Co kryje prawda - thriller, USA 2000
01.05 Dzień świra - komediodramat, Polska
2002 02.45 Superprodukcja - komedia,
Polska 2002 04.45 Konsul - komedia,
Polska 1989 05.59 Zakończenie programu

STOPKLATKA

06.00 Trans World Sport 07.00 Short track:
Zawody PŚ w Nagoi - bieg półfinałowy na
1500 m kobiet 07.20 Short track: Zawody
PŚ w Nagoi - bieg półfinałowy na 1500 m
mężczyzn 07.50 Short track: Zawody PŚ w
Nagoi - bieg finałowy na 1500 m kobiet
08.10 Short track: Zawody PŚ w Nagoi -
bieg finałowy na 1500 m mężczyzn 08.45
Short track: Zawody PŚ w Nagoi - bieg
ćwierćfinałowy na 500 m kobiet 09.00
Short track: Zawody PŚ w Nagoi - bieg
ćwierćfinałowy na 500 m mężczyzn 09.30
Short track: Zawody PŚ w Nagoi - bieg pół-
finałowy na 500 m kobiet 09.40 Short
track: Zawody PŚ w Nagoi

POLSAT SPORT

06.00 Top 10 - lista przebojów 07.05 Flint-
stonowie (44, 45) 08.10 Dzielna mysz (22)
08.30 Klan urwisów powraca - komedia,
USA 2014 10.25 Pierwsza miłość (3289-
3293) 14.25 Kochane pieniądze (22, 23, 24):
Sekta; Tulipan; Hejt 17.30 Tristan i Izolda -
melodramat, Niemcy/Czechy/USA/Wlk. Bry-
tania 2006 20.00 Galileo 21.00 Agenci
NCIS: Los Angeles (17) 22.00 Agenci NCIS:
Los Angeles (18) 23.00 Gorączka - film
sensacyjny, USA 1995 02.25 Dancing with
the Stars. Taniec z gwiazdami 7 03.15
Włatcy móch (117): Móżynek bambo 03.40
Disco Polo Life 04.40 Disco Polo Life 05.45
Telezakupy TV Okazje

TV 6

06.40 DeFacto 9 07.05 DeFacto 10 07.35
Usterka 14 (29, 30-ost.) 08.40 Gogglebox.
Przed telewizorem 15 09.45 Express, Pogo-
da 10.00 10 zadań specjalnych Michela Mo-
rana 6 10.40 Królowe życia 11 (18, 19) 11.35
Bracia Collins biorą się do roboty 12.35 Nic
do ukrycia (9) 13.35 Usterka 9 (1, 2) 14.40
Wyjadacze 15.45 Express, Pogoda 16.00
Down the road 3 (4) 16.40 Gogglebox.
Przed telewizorem 13 17.45 Express, Pogo-
da 18.05 Usterka 14 (11, 12, 13) 19.45
Express, Pogoda 20.00 Królowe życia 11 (37,
38, 39, 40) 22.00 Wyjadacze 23.00 Goggle-
box. Przed telewizorem 13 00.00 Goggle-
box. Przed telewizorem 15

TTV HD

05.10 Klan (3870) - telenowela, Polska
05.30 Klan (3871) - telenowela, Polska
06.00 Magazyn Ekspresu Reporterów
07.00 Transmisja mszy świętej
07.40 Rok w ogrodzie - magazyn
08.05 Rok w ogrodzie extra - magazyn
08.20 wojsko-polskie.pl - cykl reportaży
08.45 Pełnosprawni - magazyn
09.20 Fascynujący świat: Kolebka ludz-

kości - film dok., Japonia 2018
10.25 Sprawa dla reportera - magazyn
11.25 Ojciec Mateusz 25 (329): Niespo-

dzianka - serial kryminalny, Polska
12.25 Rio Grande - western, USA 1950
14.15 Z pamięci - cykl felietonów
14.25 Okrasa łamie przepisy - magazyn
14.55 Rolnik szuka żony 8 (6)
15.55 Tajemnice miasteczka (11/50)
17.00 Teleexpress, Pogoda - inf.
17.30 Jaka to melodia?
18.30 Wojenne dziewczyny 4 (45)
19.25 Sport, Wiad., Pogoda, Alarm!
20.35 Komisarz Alex 16 (195) - serial
21.35 Niemożliwe - dramat katastroficzny,

Hiszpania/USA 2012
23.40 Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz -

komedia, Polska 1978
01.30 Bóg nie umarł - dramat, USA 2014
02.25 Jaka to melodia?
03.20 Z pamięci - cykl felietonów
03.25 Zakończenie programu

TVP 1

05.20 Barwy szczęścia (2498) - serial
05.55 Barwy szczęścia (2499) - serial
06.25 Barwy szczęścia (2500) - serial
07.00 M jakmiłość (1608) - serial, Pol.
07.55 Pytanie na śniadanie - magazyn
11.35 Rodzinnyekspres:WszystkichŚwię-

tych i Dzień Zaduszny
12.15 You Can Dance - nowa generacja
13.25 You Can Dance - nowa generacja:

Wyniki - widowisko, Polska 2021
14.00 Familiada - teleturniej
14.35 Koło fortuny - teleturniej, Polska
15.15 Szansana sukces. Opole2022: Sha-

kin’ Dudi - widowisko, Polska 2021
16.20 Na dobre i na złe (820): Niespo-

dziewany pacjent - serial, Polska
17.20 Wojciech Cejrowski - boso przez

świat: Peru. Fabryka czekolady
17.50 Słowo na niedzielę - pr. religijny
18.00 Panorama, Pogoda - program inf.
18.30 Postaw na milion - teleturniej, Polska
19.25 Rodzinka.pl (218) - serial, Polska
20.00 The Voice of Poland 12. Bitwa
22.35 Hity wszech czasów - magazyn
23.40 Mamuśki mają wychodne - komedia,

USA 2017, reż. Alethea Jones
01.10 Niezwyciężony - dramat, USA 2017
02.20 Sunset Park: Gra o wszystko - film

kryminalny, USA 2017
04.00 Rodzinka.pl - serial kom., Polska
04.30 Zakończenie programu

TVP 2

04.40 Disco Gramy - muz., Polska 2021
05.25 Telezakupy TV Okazje - magazyn
06.00 Nowy dzień - program inf.
08.35 Stuart Malutki 3: Trochę natury -

film animowany, USA 2005
10.10 Ewa gotuje - magazyn, Polska 2021
10.40 Nasz nowy dom - reality show
11.40 Nasz nowy dom - reality show
12.40 Bogaty dom - biedny dom
13.45 Drwale i inne opowieści Bieszcza-

du (25) - serial dokumentalny, Polska
14.15 Drwale i inne opowieści Bieszcza-

du (26) - serial dokumentalny, Polska
14.40 Rolnicy. Podlasie (21) - serial, Polska
15.45 Więzienie (64) - serial dok., Polska
16.15 Więzienie (65) - serial dok., Polska
16.45 Więzienie (66) - serial dok., Polska
17.15 Więzienie (67) - serial dok., Polska
17.45 Chłopaki do wzięcia (243)
18.15 Chłopaki do wzięcia (244)
18.50 Wydarzenia - program inf.
19.25 Gość „Wydarzeń” - public.
19.45 Sport, Pogoda
20.05 Kuchnia (17) - serial kom., Polska
20.35 Kuchnia (18) - serial kom., Polska
21.05 Thor. Mroczny świat - film przygodo-

wy, USA 2013, reż. Alan Taylor
23.45 Księga ocalenia - dramat , USA 2010
02.10 Kabaretowa Ekstraklasa - rozr.
02.35 Love Island. Wyspa miłości
03.35 Love Island. Wyspa miłości

POLSAT

05.45 Uwaga! - magazyn reporterów
06.00 Ukryta prawda (846) - serial, Pol.
07.00 Kuchenne rewolucje: Tomaszów

Mazowiecki, restauracja Alchemik
- program rozrywkowy, Polska 2011

08.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
11.30 Brzydula 2 (186, 187) - serial kom.
12.30 Brzydula 2 (188, 189) - serial kom.
13.30 Na Wspólnej (3211) - serial, Polska
14.00 Na Wspólnej (3312) - serial, Polska
14.30 Na Wspólnej (3313) - serial, Polska
15.00 Na Wspólnej (3314) - serial, Polska
15.20 MasterChef - rozr., Polska 2021
16.55 Klinika naturalnego piękna
17.30 MądrzeJEMY z Katarzyną Bosacką
18.00 Kuchenne rewolucje: Miastko - Ka-

wiarnia Marysieńka/Bistro Tajem-
niczy Staw - rozr., Polska 2021

19.00 Fakty, Sport, Pogoda - inf.
19.45 Uwaga! - magazyn reporterów
20.00 Mam talent! - rozr., Polska 2021
22.15 Mamma Mia! - komedia muzyczna,

USA/Wielka Brytania/Niemcy 2008,
reż. Phyllida Lloyd, wyk. Meryl Streep,
Colin Firth, Pierce Brosnan, Amanda
Seyfried, Stellan Skarsgard

00.45 Sierota - horror, USA/Kanada/Niem-
cy/Francja 2009, reż. Jaume Collet-
-Serra, wyk. Vera Farmiga, Peter Sars-
gaard, Isabelle Fuhrman

03.15 NOC Magii

TVN

06.00 Flintstonowie (12): Szczęśliwy los
06.30 Galileo - pr. popularnonaukowy
07.30 Galileo - pr. popularnonaukowy
08.35 Galileo - pr. popularnonaukowy
09.35 Galileo - pr. popularnonaukowy
10.40 Dziewczyny z drużyny: Walcz do

końca - komedia, USA 2009, reż. Bille
Woodruff

12.50 Dzieci na tropie prawdy - magazyn
13.00 STOP Drogówka - magazyn, Polska
14.00 Policjantki i Policjanci (826)
15.00 Policjantki i Policjanci (827)
16.00 Policjantki i Policjanci (828)
17.00 Policjantki i Policjanci (829)
18.00 Policjantki i Policjanci (830)
19.00 Galileo - pr. popularnonaukowy
20.00 Opowieści z Narnii: Lew, Czarow-

nica i stara szafa - film przygodowy,
USA 2005, reż. Andrew Adamson, wyk.
Georgie Henley

22.55 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
(528) - serial kryminalny, Polska

00.00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
(529) - serial kryminalny, Polska

01.05 Śmierć na 1000 sposobów (1)
01.35 Śmierć na 1000 sposobów (2)
02.00 Ucho Prezesa 3 (3) - serial, Polska
02.20 Ucho Prezesa 3 (4) - serial, Polska
02.25 Disco Polo Life - muz., Polska 2021
03.25 Top 10 - lista przebojów - muz.
05.30 Telezakupy TV Okazje - magazyn

TV 4

04.55 Szkoła (716) - serial paradok., Polska
05.55 Wiza na miłość 8 - reality show
07.00 Timmy i przyjaciele 2 (5/26)
07.15 Rozwód. Walka o wszystko (7/40)
08.15 Ukryta prawda (743) - serial, Polska
09.15 Ukryta prawda (744, 745) - serial
11.20 Ukryta prawda (746, 748) - serial
13.20 Hotel Paradise - Rajskie Rozdanie

4 - reality show, 2021
14.20 Hotel Paradise 4 - reality show
15.20 Mała księżniczka - film familijny, USA

1995, reż. Alfonso Cuarón, wyk. Liesel
Matthews, Liam Cunnigham, Eleanor
Bron, Vanessa Lee Chester, Rusty
Schwimmer

17.25 Warcraft: Początek - film fantasy,
Chiny/Kanada/Japonia/USA 2016, reż.
Duncan Jones, wyk. Travis Fimmel,
Paula Patton, Ben Foster, Dominic Cooper,
Toby Kebbell

20.00 Mumia powraca - film przygodowy,
USA 2001, reż. Stephen Sommers, wyk.
Brendan Fraser, Rachel Weisz, Freddie
Boath, John Hannah

22.45 Rekiny wojny - komedia kryminalna,
USA/Kambodża 2016, reż. Todd Phil-
lips, wyk. Miles Teller, Ana de Armas,
Bradley Cooper, Kevin Pollak

01.10 Zbrodnia w sąsiedztwie 4 (8/20)
02.15 NOC Magii
04.50 Zakończenie programu

TVN SIEDEM

31 PAŹDZIERNIKA
NIEDZIELA

PIĄTEK - 29 października
SOBOTA - 30 października

NIEDZIELA - 31 października
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06.00 Zbuntowany anioł (191) 07.00 Rodzin-
ny interes 5 (224) 08.00 Lombard. Życie pod
zastaw 6 (273, 274)10.00 Lombard. Życie pod
zastaw 9 (462) 11.00 Zbuntowany anioł (192)
12.00 Zaklinaczka duchów 3 (47, 48) 14.00
Lombard. Życie pod zastaw 6 (275, 276)
16.00 Rodzinny interes 5 (225, 226) 18.00
Lombard. Życie pod zastaw 9 (464, 465)
20.00 Leon zawodowiec - dramat, Fr./USA
1994 22.30 Nikita - dramat, Fr./Włochy 1990
01.00 Zobacz to!: Lombard. Życie pod zastaw
6 (275) 02.00 Biesiada na cztery pory roku
(7) 02.45 Wojciech Cejrowski. Boso - Tajlan-
dia (1) - film dokumentalny, Polska 2009
03.30 Biesiada na cztery pory roku (8)

TV PULS

09.20 Pidżamersi 2 (1) 09.45 Little People:
Mali odkrywcy 2 (17, 18) 10.20 Ciekawski
George 11 (4, 5) 11.10 Bing (56) 11.15 Mo-
onzy (4) 11.25 Kot-o-ciaki 3 (26) 11.45
Kumple z dżungli - na ratunek! (100) 12.00
Scooby-Doo (6, 7) 13.00 Blaze i megama-
szyny (6, 7) 14.00 Mustang: Duch wolności
(2, 3) 15.00 Miraculous: Biedronka i Czarny
Kot (23, 24) 16.00 Power Players (20, 21)
16.40 Jeźdźcy smoków: Na końcu świata
(2) 17.15 Pingwiny z Madagaskaru 3 (13, 15)
18.15 Pingwiny z Madagaskaru (1, 2) 19.00
Psi Patrol 4 (8, 9) 20.00 Dzielnica strachu
(35, 36) 22.00 Instaidollki 23.00 Wstydliwe
choroby (10) 00.00 Dzielnica strachu (33)

PULS 2

06.00 Scena śmiechu 06.55 Złotopolscy
(430, 431) 08.00 Plebania (415, 416) 09.05
Kroniki młodego Indiany Jonesa (1) 10.05
Doktor Martin 2 (1, 2) 12.05 Diabli nadali 3
(13, 14) 13.00 Katastrofy w przestworzach
(36, 161) 15.15 Lodowa zagłada - film kata-
stroficzny, USA 2014 16.55 Diabli nadali 3
(15, 16) 17.55 Wojny magazynowe: Kanada
2 19.00 Wojny kontenerowe 3 (3, 4) 20.00
Dzień świra - komediodramat, Polska 2002
21.45 Prawo Bronxu - dramat, USA 1993
00.10 Dziewiąte wrota - thriller, Hiszpania/
Francja/USA 1999 02.55 MiłośćKropka.pl (7)
03.55 Rewers - komediodramat, Polska
2009 05.59 Zakończenie programu

STOPKLATKA

06.00 Boks: Gala Polsat Boxing Promotions
w Gdańsku 08.30 Siatkówka mężczyzn:
PlusLiga - mecz: PGE Skra Bełchatów - Gru-
pa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 10.30 Pił-
ka nożna: FORTUNA 1. liga 12.20 Piłka nożna:
FORTUNA Puchar Polski - mecz 1/16 finału:
Wieczysta Kraków - Garbarnia Kraków 15.50
Piłka nożna: FORTUNA Puchar Polski - mecz
1/16 finału: Widzew Łódź - GKS 1962 Jastrzę-
bie 18.30 Tenis: Turniej ATP w Paryżu - mecz
1. rundy gry pojedynczej 21.00 Tenis: Turniej
ATP w Paryżu - mecz 1. rundy gry pojedyn-
czej 23.00 Piłka nożna: FORTUNA Puchar
Polski - mecz 1/16 finału: Widzew Łódź - GKS
1962 Jastrzębie 01.00 Piłka nożna

POLSAT SPORT

06.00 Top 10 - lista przebojów 07.00 Świę-
ty (54, 55) 08.00 Słoneczny patrol 6 (16)
09.00 Kobra - oddział specjalny (9) 10.00
Święty (56, 57) 11.05 Galileo 12.05 Miodo-
we lata (84, 50) 14.00 Policjantki i Policjan-
ci (171) 15.00 Detektywi w akcji (25) 16.00
Septagon (44) 17.00 Gliniarz i prokurator
(40) 18.05 Miodowe lata (70, 67) 20.00 Ga-
lileo 21.00 Agenci NCIS: Los Angeles (19,
20) 23.00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminal-
ny (52) 00.00 Hawaje 5-0 (19) 01.00 STOP
Drogówka 02.00 Bumerang (32) 02.30 Su-
perLudzie Extra 02.40 Top 10 - lista przebo-
jów 03.40 Disco Polo Life 04.40 Disco Polo
Life 05.45 Telezakupy TV Okazje

TV 6

08.35 Królowe życia. To właśnie przyjaźń
(1) 09.00 Damy i wieśniaczki. Ukraina 6 (2)
10.00 Gogglebox. Przed telewizorem 12
11.00 Kartoteka 8 (1) 12.05 Sędzia Anna
Maria Wesołowska (385) 13.00 Ukryta
prawda (364) 14.00 Królowe życia 10 (41)
14.35 Paloma (56) 15.45 Express, Pogoda
16.05 Królowe życia 11 (29) 16.35 Goggle-
box. Przed telewizorem 14 17.45 Express,
Pogoda 18.05 DeFacto 11 18.35 Złomowi-
sko PL 8 (5) 19.45 Express, Pogoda 20.05
Zamiana żon 3 21.15 Królowe życia 11 (37)
21.45 Express, Pogoda 22.00 Nic do ukry-
cia (10) 23.00 Down the road 3 (5) 23.50
Wyrok za seks (4, 7) 00.50 Wyburzacze 9

TTV HD

05.20 Trędowata - melodramat, Polska 1976
07.00 Transmisja mszy świętej
07.30 Kościół z bliska - magazyn
08.00 Wiadomości, Pogoda - inf.
08.15 Kwadrans polityczny - public.
08.35 Ranczo 7 (90) - serial obycz., Polska
09.35 Komisarz Alex 8 (93) - serial, Polska
10.35 Ojciec Mateusz 17 (214) - serial
11.25 Remiza. Zawsze w akcji! (40)
12.00 Wiad., Agrobiznes, Agropogoda
12.35 Magazyn rolniczy - mag. rolniczy
12.55 Planeta doskonała (2/5) - serial
14.00 Elif (1082) - serial obycz., Turcja
15.00 Wiadomości, Pogoda, Alarm!
15.35 Gra słów. Krzyżówka - teleturniej
16.05 Przysięga (511) - telenowela, Tur.
17.00 Teleexpress - program inf.
17.15 Jaka to melodia?
17.55 Klan (3875) - telenowela, Polska
18.20 Remiza. Zawsze w akcji! (41)
18.55 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19.25 Sport, Wiad., Pogoda, Alarm!
20.30 Leśniczówka (437) - telen., Polska
21.05 Pełny obraz - serial dok., Polska
21.55 Magazyn Ekspresu Reporterów
23.00 Ocaleni - reality show
00.00 Magazyn śledczy Anity Gargas
00.35 Ostatni cesarz - dramat historyczny,

Wielka Brytania/Francja/Włochy 1987
03.25 Magazyn Ekspresu Reporterów
04.25 Notacje - cykl dokumentalny, Polska

TVP 1

05.30 Na dobre i na złe (784) - serial
06.25 Powołanie... - reportaż, Pol. 2021
06.55 Familiada - teleturniej
07.30 Pytanie na śniadanie
11.20 Rodzinka.pl (167): Urlop Boskich
11.50 Barwy szczęścia (2502) - serial
12.30 Koło fortuny - teleturniej, Polska
13.15 Kozacka miłość (213/270) - serial
14.05 Va banque - teleturniej, Polska
14.35 Na sygnale (37): Jutro wesele
15.10 Górscy ratownicy (108) - serial
16.00 Koło fortuny - teleturniej, Polska
16.35 Familiada - teleturniej
17.15 Promyk nadziei (143) - serial, Tur.
18.00 Panorama - program informacyjny
18.20 Va banque - teleturniej, Polska
18.45 Kozacka miłość (215/270) - serial
19.35 Barwy szczęścia (2503) - serial
20.10 Barwy szczęścia (2504) - serial
20.40 Kulisy serialu „M jak miłość”
20.55 M jak miłość (1611) - serial, Polska
21.55 Miłość w czasach wojny (8/20)
22.55 Karmazynowe wesele (5/6)
00.00 Ludzkie historie: Tu się żyje - film

dokumentalny, Polska 2018
01.05 Ułaskawienie - dramat obyczajowy,

Słowacja/Polska/Czechy 2018
02.55 Uśmiech Etruska - film obyczajo-

wy, USA 2018, wyk. Brian Cox
04.45 Magia polskiej przyrody - serial
05.15 Zakończenie programu

TVP 2

04.40 Disco Gramy - muz., Polska 2021
05.25 Telezakupy TV Okazje - magazyn
06.00 Nowy dzień - program inf.
08.40 Malanowski i partnerzy (475):

Błędne koło - serial fab.-dok., Pol.
09.10 Malanowski i partnerzy (476):

Dramatyczne poszukiwania
09.40 Sekrety rodziny (75): Twoja wina

- serial paradokumentalny, Polska
10.40 Dlaczego ja? (577): Zawsze ci żo-

naci mężczyźni - serial, Polska
11.40 Gliniarze (98): Pod wodą - serial
12.50 Wydarzenia - program inf.
13.25 Interwencja - mag. reporterów
13.40 Trudne sprawy (884)
14.40 Dlaczego ja? (643) - serial, Polska
15.50 Wydarzenia - program inf.
16.10 Pogoda - program informacyjny
16.15 Interwencja - mag. reporterów
16.30 Na ratunek 112 (619) - serial, Pol.
17.00 Gliniarze (628) - serial, Polska
18.00 Pierwsza miłość (3294) - serial
18.50 Wydarzenia - program inf.
19.25 Gość „Wydarzeń” - public.
19.45 Sport, Pogoda
20.00 Transformers: Zemsta Upadłych

- film SF, USA 2009
23.15 Czas próby - film sensacyjny, USA

2016, reż. Craig Gillespie
01.55 Powrót do rodziny - dramat oby-

czajowy, USA 2013, reż. David Boyd

POLSAT

05.40 Uwaga! - magazyn reporterów
06.00 Ukryta prawda (871) - serial, Pol.
07.00 Kuchenne rewolucje: Warszawa,

restauracja Valencia
08.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
11.35 Doradca smaku - magazyn
11.45 Ukryta prawda (1324) - serial, Pol.
12.50 Tajemnice miłości (43) - serial pa-

radokumentalny, Polska
13.55 Ukryta prawda (1075) - serial, Pol.
14.55 Ukryta prawda (872) - serial, Pol.
15.55 Kuchenne rewolucje: Pasłęk, re-

stauracja Perfect Pub - program
rozrywkowy, Polska 2018

17.00 Tajemnice miłości (44) - serial
18.00 Ukryta prawda (1325) - serial, Pol.
19.00 Fakty, Sport, Pogoda - inf.
19.55 Uwaga! - magazyn reporterów
20.10 Doradca smaku - magazyn
20.15 Na Wspólnej (3316) - serial, Polska
20.55 Milionerzy - teleturniej, Polska 2021
21.35 Ślub od pierwszego wejrzenia -

reality show, Polska 2021
22.40 Kuba Wojewódzki - talk-show
23.40 Superwizjer - mag. reporterów
00.15 Nieobecni (3) - serial krym., Polska
01.15 Szadź 2 (3) - serial krym., Polska
02.20 W garniturach (12) - serial, USA
03.15 Uwaga! - magazyn reporterów
03.35 NOC Magii
05.00 Kto was tak urządził? - magazyn

TVN

06.00 Gliniarz i prokurator (70) - serial
07.00 Strażnik Teksasu (196): Blood Dia-

monds - serial sensacyjny, USA
08.00 Nasz nowy dom - reality show
09.00 Pierwsza miłość (3293) - serial
09.50 Kochane pieniądze (77): Miłość

bez granic - serial paradok., Polska
10.50 Hardkorowy lombard (57) - serial
11.20 Hardkorowy lombard (58) - serial
11.50 Pamiętniki z wakacji (57) - serial

paradokumentalny, Polska
12.50 STOP Drogówka - magazyn, Polska
13.50 STOP Drogówka - magazyn, Polska
14.55 Gwiazdy Kabaretu - rozr.
15.55 Hardkorowy lombard (59) - serial
16.25 Hardkorowy lombard (60) - serial
17.00 Policjantki i Policjanci (831)
18.00 Kochane pieniądze (78) - serial
19.00 Policjantki i Policjanci (832)
20.00 Święty (166) - serial kom., Polska
20.30 Sprawiedliwi - Wydział Kryminal-

ny (531) - serial kryminalny, Polska
21.40 Potężne uderzenie - film sensa-

cyjny, USA/Rosja 2017
23.55 Wikingowie (33, 34) - serial
01.55 Śmierć na 1000 sposobów (4)
02.20 Śmierć na 1000 sposobów (5)
02.50 Trans World Sport - magazyn
03.55 SuperLudzie (10) - serial dok., Pol.
04.25 SuperLudzie (11, 12) - serial dok.
05.30 Telezakupy TV Okazje - magazyn

TV 4

05.25 Szkoła (718) - serial paradok., Polska
06.25 Szpital (833) - serial paradok., Pol.
07.20 Papiery na szczęście (32/62)
07.55 Ukryta prawda (760) - serial, Polska
08.55 Ukryta prawda (761) - serial, Polska
10.00 Ukryta prawda (762) - serial, Polska
11.05 Idealna niania 4 - reality show
11.55 Szpital (834) - serial paradok., Pol.
12.55 Szkoła (719) - serial paradok., Polska
13.55 Ten moment (28/40) - serial, Polska
14.30 Sąd rodzinny (208) - serial, Polska
15.30 Sędzia Anna Maria Wesołowska

(624) - serial fab.-dok., Polska
16.30 Ukryta prawda (1002) - serial
17.35 Brzydula 2 (190) - serial kom., Pol.
18.10 Idealna niania 4 - reality show
19.00 19+ (661) - serial paradok., Polska
19.35 Papiery na szczęście (33/62)
20.10 Brzydula 2 (191) - serial kom., Pol.
20.45 Hotel Paradise 4 - reality show
21.50 Romeo musi umrzeć - film sensa-

cyjny, USA 2000, reż. Andrzej Bartko-
wiak, wyk. Jet Li, Aaliyah, Delroy Lin-
do, Isaiah Washington, Russell Wong

00.10 Ostatni sprawiedliwy - dramat sen-
sacyjny, USA 1996, reż. Walter Hill, wyk.
Bruce Willis, Bruce Dern, William San-
derson, Christopher Walken

02.20 Zbrodnia w sąsiedztwie 4 (9/20)
03.25 NOC Magii
05.20 Zakończenie programu

TVN SIEDEM

1 LISTOPADA
PONIEDZIAŁEK

06.25 Zbuntowany anioł (190) 07.25 Ro-
dzinny interes 5 (223) 08.30 Oliver Twist -
film przyg., USA 1997 10.25 Kopciuszek -
baśń film., USA/Wlk. Brytania 2015 12.30
Hrabia Monte Christo - film kostium., USA/
Wlk. Brytania/Irl. 2002 15.00 Piękna i Bestia
- film fantasy, Fr./Niem. 2014 17.25 Piraci z
Karaibów: Zemsta Salazara - film przyg., USA
2017 20.00 Jutro będziemy szczęśliwi - ko -
mediodramat, Fr./Wlk. Brytania 2016 22.15
Nietykalni - komediodramat, Fr. 2011 00.40
Dziedzictwo krwi - film sensacyjny, Fr. 2016
02.25 Zobacz to!: Taki jest świat 6 03.05
Lombard. Życie pod zastaw 6 (274) 04.00
Menu na miarę 04.40 Z archiwum policji (9)

TV PULS

08.45 Tomek i przyjaciele: Wielki świat!
Wielkie przygody! 22 (6, 7) 09.20 Pidżamer-
si 2 (26) 09.45 Little People: Mali odkrywcy
2 (16, 17) 10.20 Ciekawski George 11 (3, 4)
11.10 Bing (55) 11.15 Moonzy (3) 11.25
Kot-o-ciaki 3 (25) 11.45 Kumple z dżungli -
na ratunek! (99) 12.00 Scooby-Doo (5, 6)
13.00 Blaze i megamaszyny (5, 6) 14.00
Mustang: Duch wolności (1, 2) 15.00 Mira-
culous: Biedronka i Czarny Kot (22, 23) 16.15
Mój brat niedźwiedź - film anim., USA 2003
17.50 Coco - film anim., USA 2017 20.00 Ba-
lerina - film animowany, Fr./Kanada 201621.50
Aleksander - dramat, Fr./USA/Niem./Hol. 2004
01.15 Lombard. Życie pod zastaw (38)

PULS 2

06.00 Scena śmiechu 07.05 Przeminęło z
wiatrem (1) - melodramat, USA 1939 09.25
Przeminęło z wiatrem (2-ost.) - melodramat,
USA 1939 11.50 Jak zostać kotem - kome-
dia, Francja/Chiny/Kanada 2016 13.40 Stój,
bo mamuśka strzela - komedia sensacyjny,
USA 1992 15.25 Ja cię kocham, a ty śpisz -
komedia romantyczna, USA 1995 17.30 Ju-
rassic Park - film przygodowy, USA 1993
20.00 Co kryje prawda - thriller, USA 2000
22.25 Psy - dramat sensac., Pol. 1992 00.55
Rewers - komediodramat, Pol. 2009 02.55
MiłośćKropka.pl (7): Kioskarz 03.50 „Lata
dwudzieste... lata trzydzieste...” - komedia
muz., Pol. 1983 05.59 Zakończenie programu

STOPKLATKA

06.00 Sporty walki: KSW 59 - walka: Mariusz
Pudzianowski - Nikola Milanović 20.03.2021
09.00 Cafe Futbol 11.00 Tenis: Turniej ATP
w Paryżu - mecz 1. rundy gry pojedynczej
13.00 Tenis: Turniej ATP w Paryżu - mecz 1.
rundy gry pojedynczej 15.00 Tenis: Turniej
ATP w Paryżu - mecz 1. rundy gry pojedyn-
czej 17.00 Tenis: Turniej ATP w Paryżu -
mecz 1. rundy gry pojedynczej 19.00 Tenis:
Turniej ATP w Paryżu - mecz 1. rundy gry po-
jedynczej 21.00 Tenis: Turniej ATP w Pary-
żu - mecz 1. rundy gry pojedynczej 23.00
Sporty walki: UFC 267: Błachowicz vs. Teixe-
ira - waga półciężka: Jan Błachowicz - Glo-
ver Teixeira 02.00 Boks

POLSAT SPORT

06.00 Top 10 - lista przebojów 07.00 Jaś
Fasola (3) 07.40 Magiczny kamień - baśń
film., Słowacja/Czechy 2019 09.30 Tęczowy
obóz - komedia przygodowy, Czechy/USA
2011 11.25 Klan urwisów powraca - kome-
dia, USA 2014 13.30 Niania w akcji - kome-
dia karate, Hongkong 2006 16.00 Myśl jak
facet 2 - komedia, USA 2014 18.10 Wampi-
ry i świry - komedia, USA 2010 20.00 Gali-
leo 21.00 Bez przedawnienia - thriller, USA
2002 23.20 Naznaczony: Rozdział 3 - hor-
ror, Kanada/USA 2015 01.30 STOP Drogów-
ka 02.30 SuperLudzie Extra 02.40 Top 10 -
lista przebojów 03.40 Disco Polo Life 04.40
Disco Polo Life 05.45 Telezakupy TV Okazje

TV 6

08.00 Królowe życia 11 (1) 08.30 Gogglebox.
Przed telewizorem 8 09.30 Gogglebox.
Przed telewizorem 15 11.30 Usterka 14 (9, 2)
12.40 Królowe życia 11 (2, 3, 4) 14.10 Walk
the Line. Prosto do celu 15.00 Walk the Li-
ne. Prosto do celu 15.45 Express, Pogoda
16.05 Gogglebox. Przed telewizorem 15
17.15 Królowe życia 11 (15) 17.45 Express,
Pogoda 18.05 Królowe życia 11 (10) 18.35
Wyjadacze 19.45 Express, Pogoda 20.00
Walk the Line. Prosto do celu 20.40 Goggle-
box. Przed telewizorem 15 21.45 Express,
Pogoda 22.00 Gogglebox. Przed telewizo-
rem 15 23.00 Gogglebox. Przed telewizorem
14 00.00 Damy i wieśniaczki. PL 3 (3)

TTV HD

05.15 Przysięga (510) - telenowela, Tur.
06.05 Elif (1081) - serial obycz., Turcja
07.00 Transmisja mszy świętej
08.00 Hanik. Podróż do życia - film doku-

mentalny, Polska 2020
09.05 Komisarz Alex 15 (188): Zaginiona

- serial kryminalny, Polska
10.05 Ojciec Mateusz 17 (213): Odkupie-

nie - serial kryminalny, Polska
11.00 Msza święta z Jasnej Góry
12.00 Trędowata - melodramat, Polska 1976,

reż. Jerzy Hoffman
13.50 K2: Góra pamięci - rep., Pol. 2021
14.35 Znachor - dramat obyczajowy, Polska

1981, reż. Jerzy Hoffman
17.00 Teleexpress, Pogoda - inf.
17.35 Pejzaż bez ciebie - Ewa Demar-

czyk - koncert, Polska 2021
18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19.25 Sport, Wiad., Pogoda, Alarm!
20.30 Leśniczówka (436) - telen., Polska
21.00 Dziady (fragmenty) - sztuka Adama

Mickiewicza, Polska 1959
22.05 Film dokumentalny - film dok.
00.05 Chce się żyć - dramat obyczajowy,

Polska 2013, reż. Maciej Pieprzyca
02.05 41 dni nadziei - dramat przygodowy,

USA/Islandia/Hongkong 2018
03.50 Archiwista (8/13) - serial, Polska
04.45 Notacje - cykl dok., Polska
04.55 Zakończenie programu

TVP 1

05.25 Na dobre i na złe (783) - serial
06.20 Program katolicki - pr. religijny
06.55 Familiada - teleturniej
07.30 Pytanie na śniadanie
11.35 Zostań, jeśli kochasz - melodramat,

USA 2014
13.25 Va banque - teleturniej, Polska
14.00 Familiada - teleturniej
14.35 Koło fortuny - teleturniej, Polska
15.15 Szansa na sukces. Opole 2022: Pio-

senki Anny German
16.15 Pejzaż bez ciebie - Zbigniew Wo-

decki - koncert, Polska 2018
17.15 Promyk nadziei (142) - serial, Tur.
18.00 Panorama - program informacyjny
18.20 Va banque - teleturniej, Polska
18.45 Kozacka miłość (214/270)
19.35 Barwy szczęścia (2502) - serial
20.10 Barwy szczęścia (2503) - serial
20.40 Kulisy serialu „M jak miłość”
20.55 M jak miłość (1610) - serial, Polska
21.55 Miłość w czasach wojny (7/20)
22.55 Karmazynowe wesele (4/6)
23.55 Uśmiech Etruska - film obyczajowy,

USA 2018, reż. Oded Binnun, Mihal Bre-
zis, wyk. Brian Cox, JJ Feild

01.55 Wszyscy święci - film obyczajowy,
Polska 2002, reż. Andrzej Barański

03.15 Obietnica poranka - melodramat,
Francja/Belgia 2017, reż. Eric Barbier

05.25 Zakończenie programu

TVP 2

04.40 Disco Gramy - muz., Polska 2021
05.25 Telezakupy TV Okazje - magazyn
06.00 Nowy dzień - program inf.
07.20 Skok przez płot - film animowany,

USA 2006
08.55 1000 lat po Ziemi - film SF, USA

2013, reż. M. Night Shyamalan, wyk.
Jaden Smith, Will Smith

11.15 Księga dżungli - film przygodowy,
USA/Wielka Brytania 2016, reż. Jon
Favreau, wyk. Neel Sethi

13.35 Marley i ja - komedia, USA 2008,
reż. David Frankel, wyk. Owen Wilson,
Jennifer Aniston, Eric Dane

16.05 Osobliwy dom pani Peregrine -
film fantasy, Wielka Brytania/Belgia/
USA 2016, reż. Tim Burton, wyk. Eva
Green, Asa Butterfield

18.50 Wydarzenia, Gość „Wydarzeń”
19.45 Sport, Pogoda
20.00 Ocalić od zapomnienia - koncert,

Polska 2021, wyk. Igor Herbut
22.45 Życie Pi - dramat przygodowy, USA/Taj-

wan/Wielka Brytania 2012, reż. Ang
Lee, wyk. Suraj Sharma, Irrfan Khan,
Ayush Tandon

01.35 Zmowa milczenia - thriller, Francja
2003, reż. Graham Guit, wyk. Gérard
Depardieu, Élodie Bouchez

03.20 Kabaretowa Ekstraklasa - rozr.
03.35 Love Island. Wyspa miłości

POLSAT

05.05 Uwaga! - magazyn reporterów
05.20 Nowa Maja w ogrodzie - magazyn
05.50 Akademia ogrodnika - magazyn
06.00 Ukryta prawda (1074) - serial, Pol.
07.00 Kuchenne rewolucje: Wieliczka,

restauracja Maxim - rozr., Pol. 2011
08.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
11.35 Ciężarówką przez Stany - rozr.
12.40 Karol. Człowiek, który został pa-

pieżem (1/2) - film biograficzny, Fran-
cja/Kanada/Niemcy/Polska/Włochy
2005, reż. Giacomo Battiato

14.40 Karol. Człowiek, który został pa-
pieżem (2-ost.) - film biograficzny,
Francja/Kanada/Niemcy/Polska/Wło-
chy 2005, reż. Giacomo Battiato

16.45 Całe szczęście - komedia roman-
tyczna, Polska 2019

19.00 Fakty, Sport, Pogoda - inf.
19.55 Uwaga! - magazyn reporterów
20.10 Doradca smaku - magazyn
20.15 Na Wspólnej (3315) - serial, Polska
20.55 Milionerzy - teleturniej, Pol. 2021
21.35 Totalne remonty Szelągowskiej 3
22.40 Nieobecni (3/10) - serial, Polska
23.40 Jurassic World: Upadłe królestwo

- film SF, USA 2018
02.20 Co za tydzień - magazyn, Pol. 2021
02.50 Uprowadzona 2 (3) - serial, Fr./USA
03.50 Uwaga! - magazyn reporterów
04.05 Kto was tak urządził? - magazyn

TVN

06.00 Benny Hill - rozr., Wielka Brytania
06.40 Niekończąca się opowieść - roz-

dział drugi - film fantasy, Niemcy/USA
1990, reż. George Miller

08.35 Ostatni smok 4: Bitwa o Ogień
Smoczego Serca - film fantasy, USA
2017, reż. Patrik Syversen

10.35 Kosmiczny mecz - film familijny, USA
1996, reż. Joe Pytka

12.30 Tristan i Izolda - melodramat, Niem-
cy/Czechy/USA/Wielka Brytania 2006,
reż. Kevin Reynolds

15.00 Opowieści z Narnii: Lew, Czarow-
nica i stara szafa - film przygodowy,
USA 2005, reż. Andrew Adamson, wyk.
Georgie Henley

18.00 Kochane pieniądze (77): Miłość bez
granic - serial paradok., Polska

19.00 Policjantki i Policjanci (831)
20.00 Święty (165) - serial kom., Polska
20.30 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny

(530) - serial kryminalny, Polska
21.40 Diabeł - horror, USA 2010, reż. John

Erick Dowdle, wyk. Chris Messina
23.25 Lunatycy - horror, USA 1992
01.10 Śmierć na 1000 sposobów (2, 3)
02.10 Ucho Prezesa 3 (5, 6) - serial, Polska
02.50 SuperLudzie (8, 9) - serial dok., Pol.
03.50 Trans World Sport - magazyn
04.55 SuperLudzie (10) - serial dok., Polska
05.30 Telezakupy TV Okazje - magazyn

TV 4

05.20 Szkoła (716) - serial paradok., Polska
06.15 Szpital (832) - serial paradok., Polska
07.10 Ukryta prawda (758, 759) - serial
09.20 K-9: Prywatny detektyw - komedia

sensacyjna, USA 2002, reż. Richard J.
Lewis, wyk. James Belushi, Gary Basa-
raba, Kim Huffman

11.30 Scooby-Doo - komedia przygodowa,
USA/Australia 2002, reż. Raja Gosnell,
wyk. Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle
Gellar, Linda Cardellini

13.15 Bliźniacy - komedia, USA 1988, reż.
Ivan Reitman, wyk. Arnold Schwar-
zenegger, Danny DeVito, Kelly Preston,
Chloe Webb, Bonnie Bartlett

15.35 Atramentowe serce - film fantasy,
Niemcy/USA 2008, reż. Iain Softley,
wyk. Brendan Fraser, Sienna Guillory,
Eliza Bennett, Richard Strange

17.45 Vinci - komedia kryminalna, Polska
2004, reż. Juliusz Machulski, wyk. Ro-
bert Więckiewicz, Borys Szyc

20.10 Brzydula 2 (190) - serial kom., Pol.
20.45 Kamerdyner - dramat historyczny,

Polska 2018, reż. Filip Bajon, wyk. Anna
Radwan, Janusz Gajos

23.50 Serenity - film SF, USA 2005, reż. Joss
Whedon, wyk. Nathan Fillion

02.20 Wielki Mike - film obyczajowy, USA
2009, reż. John Lee Hancock

05.00 Zakończenie programu

TVN SIEDEM

2 LISTOPADA
WTOREK

06.00 Zbuntowany anioł (191) 07.00 Rodzin-
ny interes 5 (224) 08.00 Lombard. Życie pod
zastaw 6 (273, 274)10.00 Lombard. Życie pod
zastaw 9 (462) 11.00 Zbuntowany anioł (192)
12.00 Zaklinaczka duchów 3 (47, 48) 14.00
Lombard. Życie pod zastaw 6 (275, 276)
16.00 Rodzinny interes 5 (225, 226) 18.00
Lombard. Życie pod zastaw 9 (464, 465)
20.00 Leon zawodowiec - dramat, Fr./USA
1994 22.30 Nikita - dramat, Fr./Włochy 1990
01.00 Zobacz to!: Lombard. Życie pod zastaw
6 (275) 02.00 Biesiada na cztery pory roku
(7) 02.45 Wojciech Cejrowski. Boso - Tajlan-
dia (1) - film dokumentalny, Polska 2009
03.30 Biesiada na cztery pory roku (8)

TV PULS

09.20 Pidżamersi 2 (1) 09.45 Little People:
Mali odkrywcy 2 (17, 18) 10.20 Ciekawski
George 11 (4, 5) 11.10 Bing (56) 11.15 Mo-
onzy (4) 11.25 Kot-o-ciaki 3 (26) 11.45
Kumple z dżungli - na ratunek! (100) 12.00
Scooby-Doo (6, 7) 13.00 Blaze i megama-
szyny (6, 7) 14.00 Mustang: Duch wolności
(2, 3) 15.00 Miraculous: Biedronka i Czarny
Kot (23, 24) 16.00 Power Players (20, 21)
16.40 Jeźdźcy smoków: Na końcu świata
(2) 17.15 Pingwiny z Madagaskaru 3 (13, 15)
18.15 Pingwiny z Madagaskaru (1, 2) 19.00
Psi Patrol 4 (8, 9) 20.00 Dzielnica strachu
(35, 36) 22.00 Instaidollki 23.00 Wstydliwe
choroby (10) 00.00 Dzielnica strachu (33)

PULS 2

06.00 Scena śmiechu 06.55 Złotopolscy
(430, 431) 08.00 Plebania (415, 416) 09.05
Kroniki młodego Indiany Jonesa (1) 10.05
Doktor Martin 2 (1, 2) 12.05 Diabli nadali 3
(13, 14) 13.00 Katastrofy w przestworzach
(36, 161) 15.15 Lodowa zagłada - film kata-
stroficzny, USA 2014 16.55 Diabli nadali 3
(15, 16) 17.55 Wojny magazynowe: Kanada
2 19.00 Wojny kontenerowe 3 (3, 4) 20.00
Dzień świra - komediodramat, Polska 2002
21.45 Prawo Bronxu - dramat, USA 1993
00.10 Dziewiąte wrota - thriller, Hiszpania/
Francja/USA 1999 02.55 MiłośćKropka.pl (7)
03.55 Rewers - komediodramat, Polska
2009 05.59 Zakończenie programu

STOPKLATKA

06.00 Boks: Gala Polsat Boxing Promotions
w Gdańsku 08.30 Siatkówka mężczyzn:
PlusLiga - mecz: PGE Skra Bełchatów - Gru-
pa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 10.30 Pił-
ka nożna: FORTUNA 1. liga 12.20 Piłka nożna:
FORTUNA Puchar Polski - mecz 1/16 finału:
Wieczysta Kraków - Garbarnia Kraków 15.50
Piłka nożna: FORTUNA Puchar Polski - mecz
1/16 finału: Widzew Łódź - GKS 1962 Jastrzę-
bie 18.30 Tenis: Turniej ATP w Paryżu - mecz
1. rundy gry pojedynczej 21.00 Tenis: Turniej
ATP w Paryżu - mecz 1. rundy gry pojedyn-
czej 23.00 Piłka nożna: FORTUNA Puchar
Polski - mecz 1/16 finału: Widzew Łódź - GKS
1962 Jastrzębie 01.00 Piłka nożna

POLSAT SPORT

06.00 Top 10 - lista przebojów 07.00 Świę-
ty (54, 55) 08.00 Słoneczny patrol 6 (16)
09.00 Kobra - oddział specjalny (9) 10.00
Święty (56, 57) 11.05 Galileo 12.05 Miodo-
we lata (84, 50) 14.00 Policjantki i Policjan-
ci (171) 15.00 Detektywi w akcji (25) 16.00
Septagon (44) 17.00 Gliniarz i prokurator
(40) 18.05 Miodowe lata (70, 67) 20.00 Ga-
lileo 21.00 Agenci NCIS: Los Angeles (19,
20) 23.00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminal-
ny (52) 00.00 Hawaje 5-0 (19) 01.00 STOP
Drogówka 02.00 Bumerang (32) 02.30 Su-
perLudzie Extra 02.40 Top 10 - lista przebo-
jów 03.40 Disco Polo Life 04.40 Disco Polo
Life 05.45 Telezakupy TV Okazje

TV 6

08.35 Królowe życia. To właśnie przyjaźń
(1) 09.00 Damy i wieśniaczki. Ukraina 6 (2)
10.00 Gogglebox. Przed telewizorem 12
11.00 Kartoteka 8 (1) 12.05 Sędzia Anna
Maria Wesołowska (385) 13.00 Ukryta
prawda (364) 14.00 Królowe życia 10 (41)
14.35 Paloma (56) 15.45 Express, Pogoda
16.05 Królowe życia 11 (29) 16.35 Goggle-
box. Przed telewizorem 14 17.45 Express,
Pogoda 18.05 DeFacto 11 18.35 Złomowi-
sko PL 8 (5) 19.45 Express, Pogoda 20.05
Zamiana żon 3 21.15 Królowe życia 11 (37)
21.45 Express, Pogoda 22.00 Nic do ukry-
cia (10) 23.00 Down the road 3 (5) 23.50
Wyrok za seks (4, 7) 00.50 Wyburzacze 9

TTV HD

05.20 Trędowata - melodramat, Polska 1976
07.00 Transmisja mszy świętej
07.30 Kościół z bliska - magazyn
08.00 Wiadomości, Pogoda - inf.
08.15 Kwadrans polityczny - public.
08.35 Ranczo 7 (90) - serial obycz., Polska
09.35 Komisarz Alex 8 (93) - serial, Polska
10.35 Ojciec Mateusz 17 (214) - serial
11.25 Remiza. Zawsze w akcji! (40)
12.00 Wiad., Agrobiznes, Agropogoda
12.35 Magazyn rolniczy - mag. rolniczy
12.55 Planeta doskonała (2/5) - serial
14.00 Elif (1082) - serial obycz., Turcja
15.00 Wiadomości, Pogoda, Alarm!
15.35 Gra słów. Krzyżówka - teleturniej
16.05 Przysięga (511) - telenowela, Tur.
17.00 Teleexpress - program inf.
17.15 Jaka to melodia?
17.55 Klan (3875) - telenowela, Polska
18.20 Remiza. Zawsze w akcji! (41)
18.55 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19.25 Sport, Wiad., Pogoda, Alarm!
20.30 Leśniczówka (437) - telen., Polska
21.05 Pełny obraz - serial dok., Polska
21.55 Magazyn Ekspresu Reporterów
23.00 Ocaleni - reality show
00.00 Magazyn śledczy Anity Gargas
00.35 Ostatni cesarz - dramat historyczny,

Wielka Brytania/Francja/Włochy 1987
03.25 Magazyn Ekspresu Reporterów
04.25 Notacje - cykl dokumentalny, Polska

TVP 1

05.30 Na dobre i na złe (784) - serial
06.25 Powołanie... - reportaż, Pol. 2021
06.55 Familiada - teleturniej
07.30 Pytanie na śniadanie
11.20 Rodzinka.pl (167): Urlop Boskich
11.50 Barwy szczęścia (2502) - serial
12.30 Koło fortuny - teleturniej, Polska
13.15 Kozacka miłość (213/270) - serial
14.05 Va banque - teleturniej, Polska
14.35 Na sygnale (37): Jutro wesele
15.10 Górscy ratownicy (108) - serial
16.00 Koło fortuny - teleturniej, Polska
16.35 Familiada - teleturniej
17.15 Promyk nadziei (143) - serial, Tur.
18.00 Panorama - program informacyjny
18.20 Va banque - teleturniej, Polska
18.45 Kozacka miłość (215/270) - serial
19.35 Barwy szczęścia (2503) - serial
20.10 Barwy szczęścia (2504) - serial
20.40 Kulisy serialu „M jak miłość”
20.55 M jak miłość (1611) - serial, Polska
21.55 Miłość w czasach wojny (8/20)
22.55 Karmazynowe wesele (5/6)
00.00 Ludzkie historie: Tu się żyje - film

dokumentalny, Polska 2018
01.05 Ułaskawienie - dramat obyczajowy,

Słowacja/Polska/Czechy 2018
02.55 Uśmiech Etruska - film obyczajo-

wy, USA 2018, wyk. Brian Cox
04.45 Magia polskiej przyrody - serial
05.15 Zakończenie programu

TVP 2

04.40 Disco Gramy - muz., Polska 2021
05.25 Telezakupy TV Okazje - magazyn
06.00 Nowy dzień - program inf.
08.40 Malanowski i partnerzy (475):

Błędne koło - serial fab.-dok., Pol.
09.10 Malanowski i partnerzy (476):

Dramatyczne poszukiwania
09.40 Sekrety rodziny (75): Twoja wina

- serial paradokumentalny, Polska
10.40 Dlaczego ja? (577): Zawsze ci żo-

naci mężczyźni - serial, Polska
11.40 Gliniarze (98): Pod wodą - serial
12.50 Wydarzenia - program inf.
13.25 Interwencja - mag. reporterów
13.40 Trudne sprawy (884)
14.40 Dlaczego ja? (643) - serial, Polska
15.50 Wydarzenia - program inf.
16.10 Pogoda - program informacyjny
16.15 Interwencja - mag. reporterów
16.30 Na ratunek 112 (619) - serial, Pol.
17.00 Gliniarze (628) - serial, Polska
18.00 Pierwsza miłość (3294) - serial
18.50 Wydarzenia - program inf.
19.25 Gość „Wydarzeń” - public.
19.45 Sport, Pogoda
20.00 Transformers: Zemsta Upadłych

- film SF, USA 2009
23.15 Czas próby - film sensacyjny, USA

2016, reż. Craig Gillespie
01.55 Powrót do rodziny - dramat oby-

czajowy, USA 2013, reż. David Boyd

POLSAT

05.40 Uwaga! - magazyn reporterów
06.00 Ukryta prawda (871) - serial, Pol.
07.00 Kuchenne rewolucje: Warszawa,

restauracja Valencia
08.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
11.35 Doradca smaku - magazyn
11.45 Ukryta prawda (1324) - serial, Pol.
12.50 Tajemnice miłości (43) - serial pa-

radokumentalny, Polska
13.55 Ukryta prawda (1075) - serial, Pol.
14.55 Ukryta prawda (872) - serial, Pol.
15.55 Kuchenne rewolucje: Pasłęk, re-

stauracja Perfect Pub - program
rozrywkowy, Polska 2018

17.00 Tajemnice miłości (44) - serial
18.00 Ukryta prawda (1325) - serial, Pol.
19.00 Fakty, Sport, Pogoda - inf.
19.55 Uwaga! - magazyn reporterów
20.10 Doradca smaku - magazyn
20.15 Na Wspólnej (3316) - serial, Polska
20.55 Milionerzy - teleturniej, Polska 2021
21.35 Ślub od pierwszego wejrzenia -

reality show, Polska 2021
22.40 Kuba Wojewódzki - talk-show
23.40 Superwizjer - mag. reporterów
00.15 Nieobecni (3) - serial krym., Polska
01.15 Szadź 2 (3) - serial krym., Polska
02.20 W garniturach (12) - serial, USA
03.15 Uwaga! - magazyn reporterów
03.35 NOC Magii
05.00 Kto was tak urządził? - magazyn

TVN

06.00 Gliniarz i prokurator (70) - serial
07.00 Strażnik Teksasu (196): Blood Dia-

monds - serial sensacyjny, USA
08.00 Nasz nowy dom - reality show
09.00 Pierwsza miłość (3293) - serial
09.50 Kochane pieniądze (77): Miłość

bez granic - serial paradok., Polska
10.50 Hardkorowy lombard (57) - serial
11.20 Hardkorowy lombard (58) - serial
11.50 Pamiętniki z wakacji (57) - serial

paradokumentalny, Polska
12.50 STOP Drogówka - magazyn, Polska
13.50 STOP Drogówka - magazyn, Polska
14.55 Gwiazdy Kabaretu - rozr.
15.55 Hardkorowy lombard (59) - serial
16.25 Hardkorowy lombard (60) - serial
17.00 Policjantki i Policjanci (831)
18.00 Kochane pieniądze (78) - serial
19.00 Policjantki i Policjanci (832)
20.00 Święty (166) - serial kom., Polska
20.30 Sprawiedliwi - Wydział Kryminal-

ny (531) - serial kryminalny, Polska
21.40 Potężne uderzenie - film sensa-

cyjny, USA/Rosja 2017
23.55 Wikingowie (33, 34) - serial
01.55 Śmierć na 1000 sposobów (4)
02.20 Śmierć na 1000 sposobów (5)
02.50 Trans World Sport - magazyn
03.55 SuperLudzie (10) - serial dok., Pol.
04.25 SuperLudzie (11, 12) - serial dok.
05.30 Telezakupy TV Okazje - magazyn

TV 4

05.25 Szkoła (718) - serial paradok., Polska
06.25 Szpital (833) - serial paradok., Pol.
07.20 Papiery na szczęście (32/62)
07.55 Ukryta prawda (760) - serial, Polska
08.55 Ukryta prawda (761) - serial, Polska
10.00 Ukryta prawda (762) - serial, Polska
11.05 Idealna niania 4 - reality show
11.55 Szpital (834) - serial paradok., Pol.
12.55 Szkoła (719) - serial paradok., Polska
13.55 Ten moment (28/40) - serial, Polska
14.30 Sąd rodzinny (208) - serial, Polska
15.30 Sędzia Anna Maria Wesołowska

(624) - serial fab.-dok., Polska
16.30 Ukryta prawda (1002) - serial
17.35 Brzydula 2 (190) - serial kom., Pol.
18.10 Idealna niania 4 - reality show
19.00 19+ (661) - serial paradok., Polska
19.35 Papiery na szczęście (33/62)
20.10 Brzydula 2 (191) - serial kom., Pol.
20.45 Hotel Paradise 4 - reality show
21.50 Romeo musi umrzeć - film sensa-

cyjny, USA 2000, reż. Andrzej Bartko-
wiak, wyk. Jet Li, Aaliyah, Delroy Lin-
do, Isaiah Washington, Russell Wong

00.10 Ostatni sprawiedliwy - dramat sen-
sacyjny, USA 1996, reż. Walter Hill, wyk.
Bruce Willis, Bruce Dern, William San-
derson, Christopher Walken

02.20 Zbrodnia w sąsiedztwie 4 (9/20)
03.25 NOC Magii
05.20 Zakończenie programu

TVN SIEDEM

1 LISTOPADA
PONIEDZIAŁEK

06.25 Zbuntowany anioł (190) 07.25 Ro-
dzinny interes 5 (223) 08.30 Oliver Twist -
film przyg., USA 1997 10.25 Kopciuszek -
baśń film., USA/Wlk. Brytania 2015 12.30
Hrabia Monte Christo - film kostium., USA/
Wlk. Brytania/Irl. 2002 15.00 Piękna i Bestia
- film fantasy, Fr./Niem. 2014 17.25 Piraci z
Karaibów: Zemsta Salazara - film przyg., USA
2017 20.00 Jutro będziemy szczęśliwi - ko -
mediodramat, Fr./Wlk. Brytania 2016 22.15
Nietykalni - komediodramat, Fr. 2011 00.40
Dziedzictwo krwi - film sensacyjny, Fr. 2016
02.25 Zobacz to!: Taki jest świat 6 03.05
Lombard. Życie pod zastaw 6 (274) 04.00
Menu na miarę 04.40 Z archiwum policji (9)

TV PULS

08.45 Tomek i przyjaciele: Wielki świat!
Wielkie przygody! 22 (6, 7) 09.20 Pidżamer-
si 2 (26) 09.45 Little People: Mali odkrywcy
2 (16, 17) 10.20 Ciekawski George 11 (3, 4)
11.10 Bing (55) 11.15 Moonzy (3) 11.25
Kot-o-ciaki 3 (25) 11.45 Kumple z dżungli -
na ratunek! (99) 12.00 Scooby-Doo (5, 6)
13.00 Blaze i megamaszyny (5, 6) 14.00
Mustang: Duch wolności (1, 2) 15.00 Mira-
culous: Biedronka i Czarny Kot (22, 23) 16.15
Mój brat niedźwiedź - film anim., USA 2003
17.50 Coco - film anim., USA 2017 20.00 Ba-
lerina - film animowany, Fr./Kanada 201621.50
Aleksander - dramat, Fr./USA/Niem./Hol. 2004
01.15 Lombard. Życie pod zastaw (38)

PULS 2

06.00 Scena śmiechu 07.05 Przeminęło z
wiatrem (1) - melodramat, USA 1939 09.25
Przeminęło z wiatrem (2-ost.) - melodramat,
USA 1939 11.50 Jak zostać kotem - kome-
dia, Francja/Chiny/Kanada 2016 13.40 Stój,
bo mamuśka strzela - komedia sensacyjny,
USA 1992 15.25 Ja cię kocham, a ty śpisz -
komedia romantyczna, USA 1995 17.30 Ju-
rassic Park - film przygodowy, USA 1993
20.00 Co kryje prawda - thriller, USA 2000
22.25 Psy - dramat sensac., Pol. 1992 00.55
Rewers - komediodramat, Pol. 2009 02.55
MiłośćKropka.pl (7): Kioskarz 03.50 „Lata
dwudzieste... lata trzydzieste...” - komedia
muz., Pol. 1983 05.59 Zakończenie programu

STOPKLATKA

06.00 Sporty walki: KSW 59 - walka: Mariusz
Pudzianowski - Nikola Milanović 20.03.2021
09.00 Cafe Futbol 11.00 Tenis: Turniej ATP
w Paryżu - mecz 1. rundy gry pojedynczej
13.00 Tenis: Turniej ATP w Paryżu - mecz 1.
rundy gry pojedynczej 15.00 Tenis: Turniej
ATP w Paryżu - mecz 1. rundy gry pojedyn-
czej 17.00 Tenis: Turniej ATP w Paryżu -
mecz 1. rundy gry pojedynczej 19.00 Tenis:
Turniej ATP w Paryżu - mecz 1. rundy gry po-
jedynczej 21.00 Tenis: Turniej ATP w Pary-
żu - mecz 1. rundy gry pojedynczej 23.00
Sporty walki: UFC 267: Błachowicz vs. Teixe-
ira - waga półciężka: Jan Błachowicz - Glo-
ver Teixeira 02.00 Boks

POLSAT SPORT

06.00 Top 10 - lista przebojów 07.00 Jaś
Fasola (3) 07.40 Magiczny kamień - baśń
film., Słowacja/Czechy 2019 09.30 Tęczowy
obóz - komedia przygodowy, Czechy/USA
2011 11.25 Klan urwisów powraca - kome-
dia, USA 2014 13.30 Niania w akcji - kome-
dia karate, Hongkong 2006 16.00 Myśl jak
facet 2 - komedia, USA 2014 18.10 Wampi-
ry i świry - komedia, USA 2010 20.00 Gali-
leo 21.00 Bez przedawnienia - thriller, USA
2002 23.20 Naznaczony: Rozdział 3 - hor-
ror, Kanada/USA 2015 01.30 STOP Drogów-
ka 02.30 SuperLudzie Extra 02.40 Top 10 -
lista przebojów 03.40 Disco Polo Life 04.40
Disco Polo Life 05.45 Telezakupy TV Okazje

TV 6

08.00 Królowe życia 11 (1) 08.30 Gogglebox.
Przed telewizorem 8 09.30 Gogglebox.
Przed telewizorem 15 11.30 Usterka 14 (9, 2)
12.40 Królowe życia 11 (2, 3, 4) 14.10 Walk
the Line. Prosto do celu 15.00 Walk the Li-
ne. Prosto do celu 15.45 Express, Pogoda
16.05 Gogglebox. Przed telewizorem 15
17.15 Królowe życia 11 (15) 17.45 Express,
Pogoda 18.05 Królowe życia 11 (10) 18.35
Wyjadacze 19.45 Express, Pogoda 20.00
Walk the Line. Prosto do celu 20.40 Goggle-
box. Przed telewizorem 15 21.45 Express,
Pogoda 22.00 Gogglebox. Przed telewizo-
rem 15 23.00 Gogglebox. Przed telewizorem
14 00.00 Damy i wieśniaczki. PL 3 (3)

TTV HD

05.15 Przysięga (510) - telenowela, Tur.
06.05 Elif (1081) - serial obycz., Turcja
07.00 Transmisja mszy świętej
08.00 Hanik. Podróż do życia - film doku-

mentalny, Polska 2020
09.05 Komisarz Alex 15 (188): Zaginiona

- serial kryminalny, Polska
10.05 Ojciec Mateusz 17 (213): Odkupie-

nie - serial kryminalny, Polska
11.00 Msza święta z Jasnej Góry
12.00 Trędowata - melodramat, Polska 1976,

reż. Jerzy Hoffman
13.50 K2: Góra pamięci - rep., Pol. 2021
14.35 Znachor - dramat obyczajowy, Polska

1981, reż. Jerzy Hoffman
17.00 Teleexpress, Pogoda - inf.
17.35 Pejzaż bez ciebie - Ewa Demar-

czyk - koncert, Polska 2021
18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19.25 Sport, Wiad., Pogoda, Alarm!
20.30 Leśniczówka (436) - telen., Polska
21.00 Dziady (fragmenty) - sztuka Adama

Mickiewicza, Polska 1959
22.05 Film dokumentalny - film dok.
00.05 Chce się żyć - dramat obyczajowy,

Polska 2013, reż. Maciej Pieprzyca
02.05 41 dni nadziei - dramat przygodowy,

USA/Islandia/Hongkong 2018
03.50 Archiwista (8/13) - serial, Polska
04.45 Notacje - cykl dok., Polska
04.55 Zakończenie programu

TVP 1

05.25 Na dobre i na złe (783) - serial
06.20 Program katolicki - pr. religijny
06.55 Familiada - teleturniej
07.30 Pytanie na śniadanie
11.35 Zostań, jeśli kochasz - melodramat,

USA 2014
13.25 Va banque - teleturniej, Polska
14.00 Familiada - teleturniej
14.35 Koło fortuny - teleturniej, Polska
15.15 Szansa na sukces. Opole 2022: Pio-

senki Anny German
16.15 Pejzaż bez ciebie - Zbigniew Wo-

decki - koncert, Polska 2018
17.15 Promyk nadziei (142) - serial, Tur.
18.00 Panorama - program informacyjny
18.20 Va banque - teleturniej, Polska
18.45 Kozacka miłość (214/270)
19.35 Barwy szczęścia (2502) - serial
20.10 Barwy szczęścia (2503) - serial
20.40 Kulisy serialu „M jak miłość”
20.55 M jak miłość (1610) - serial, Polska
21.55 Miłość w czasach wojny (7/20)
22.55 Karmazynowe wesele (4/6)
23.55 Uśmiech Etruska - film obyczajowy,

USA 2018, reż. Oded Binnun, Mihal Bre-
zis, wyk. Brian Cox, JJ Feild

01.55 Wszyscy święci - film obyczajowy,
Polska 2002, reż. Andrzej Barański

03.15 Obietnica poranka - melodramat,
Francja/Belgia 2017, reż. Eric Barbier

05.25 Zakończenie programu

TVP 2

04.40 Disco Gramy - muz., Polska 2021
05.25 Telezakupy TV Okazje - magazyn
06.00 Nowy dzień - program inf.
07.20 Skok przez płot - film animowany,

USA 2006
08.55 1000 lat po Ziemi - film SF, USA

2013, reż. M. Night Shyamalan, wyk.
Jaden Smith, Will Smith

11.15 Księga dżungli - film przygodowy,
USA/Wielka Brytania 2016, reż. Jon
Favreau, wyk. Neel Sethi

13.35 Marley i ja - komedia, USA 2008,
reż. David Frankel, wyk. Owen Wilson,
Jennifer Aniston, Eric Dane

16.05 Osobliwy dom pani Peregrine -
film fantasy, Wielka Brytania/Belgia/
USA 2016, reż. Tim Burton, wyk. Eva
Green, Asa Butterfield

18.50 Wydarzenia, Gość „Wydarzeń”
19.45 Sport, Pogoda
20.00 Ocalić od zapomnienia - koncert,

Polska 2021, wyk. Igor Herbut
22.45 Życie Pi - dramat przygodowy, USA/Taj-

wan/Wielka Brytania 2012, reż. Ang
Lee, wyk. Suraj Sharma, Irrfan Khan,
Ayush Tandon

01.35 Zmowa milczenia - thriller, Francja
2003, reż. Graham Guit, wyk. Gérard
Depardieu, Élodie Bouchez

03.20 Kabaretowa Ekstraklasa - rozr.
03.35 Love Island. Wyspa miłości

POLSAT

05.05 Uwaga! - magazyn reporterów
05.20 Nowa Maja w ogrodzie - magazyn
05.50 Akademia ogrodnika - magazyn
06.00 Ukryta prawda (1074) - serial, Pol.
07.00 Kuchenne rewolucje: Wieliczka,

restauracja Maxim - rozr., Pol. 2011
08.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
11.35 Ciężarówką przez Stany - rozr.
12.40 Karol. Człowiek, który został pa-

pieżem (1/2) - film biograficzny, Fran-
cja/Kanada/Niemcy/Polska/Włochy
2005, reż. Giacomo Battiato

14.40 Karol. Człowiek, który został pa-
pieżem (2-ost.) - film biograficzny,
Francja/Kanada/Niemcy/Polska/Wło-
chy 2005, reż. Giacomo Battiato

16.45 Całe szczęście - komedia roman-
tyczna, Polska 2019

19.00 Fakty, Sport, Pogoda - inf.
19.55 Uwaga! - magazyn reporterów
20.10 Doradca smaku - magazyn
20.15 Na Wspólnej (3315) - serial, Polska
20.55 Milionerzy - teleturniej, Pol. 2021
21.35 Totalne remonty Szelągowskiej 3
22.40 Nieobecni (3/10) - serial, Polska
23.40 Jurassic World: Upadłe królestwo

- film SF, USA 2018
02.20 Co za tydzień - magazyn, Pol. 2021
02.50 Uprowadzona 2 (3) - serial, Fr./USA
03.50 Uwaga! - magazyn reporterów
04.05 Kto was tak urządził? - magazyn

TVN

06.00 Benny Hill - rozr., Wielka Brytania
06.40 Niekończąca się opowieść - roz-

dział drugi - film fantasy, Niemcy/USA
1990, reż. George Miller

08.35 Ostatni smok 4: Bitwa o Ogień
Smoczego Serca - film fantasy, USA
2017, reż. Patrik Syversen

10.35 Kosmiczny mecz - film familijny, USA
1996, reż. Joe Pytka

12.30 Tristan i Izolda - melodramat, Niem-
cy/Czechy/USA/Wielka Brytania 2006,
reż. Kevin Reynolds

15.00 Opowieści z Narnii: Lew, Czarow-
nica i stara szafa - film przygodowy,
USA 2005, reż. Andrew Adamson, wyk.
Georgie Henley

18.00 Kochane pieniądze (77): Miłość bez
granic - serial paradok., Polska

19.00 Policjantki i Policjanci (831)
20.00 Święty (165) - serial kom., Polska
20.30 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny

(530) - serial kryminalny, Polska
21.40 Diabeł - horror, USA 2010, reż. John

Erick Dowdle, wyk. Chris Messina
23.25 Lunatycy - horror, USA 1992
01.10 Śmierć na 1000 sposobów (2, 3)
02.10 Ucho Prezesa 3 (5, 6) - serial, Polska
02.50 SuperLudzie (8, 9) - serial dok., Pol.
03.50 Trans World Sport - magazyn
04.55 SuperLudzie (10) - serial dok., Polska
05.30 Telezakupy TV Okazje - magazyn

TV 4

05.20 Szkoła (716) - serial paradok., Polska
06.15 Szpital (832) - serial paradok., Polska
07.10 Ukryta prawda (758, 759) - serial
09.20 K-9: Prywatny detektyw - komedia

sensacyjna, USA 2002, reż. Richard J.
Lewis, wyk. James Belushi, Gary Basa-
raba, Kim Huffman

11.30 Scooby-Doo - komedia przygodowa,
USA/Australia 2002, reż. Raja Gosnell,
wyk. Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle
Gellar, Linda Cardellini

13.15 Bliźniacy - komedia, USA 1988, reż.
Ivan Reitman, wyk. Arnold Schwar-
zenegger, Danny DeVito, Kelly Preston,
Chloe Webb, Bonnie Bartlett

15.35 Atramentowe serce - film fantasy,
Niemcy/USA 2008, reż. Iain Softley,
wyk. Brendan Fraser, Sienna Guillory,
Eliza Bennett, Richard Strange

17.45 Vinci - komedia kryminalna, Polska
2004, reż. Juliusz Machulski, wyk. Ro-
bert Więckiewicz, Borys Szyc

20.10 Brzydula 2 (190) - serial kom., Pol.
20.45 Kamerdyner - dramat historyczny,

Polska 2018, reż. Filip Bajon, wyk. Anna
Radwan, Janusz Gajos

23.50 Serenity - film SF, USA 2005, reż. Joss
Whedon, wyk. Nathan Fillion

02.20 Wielki Mike - film obyczajowy, USA
2009, reż. John Lee Hancock

05.00 Zakończenie programu

TVN SIEDEM

2 LISTOPADA
WTOREK

06.00 Zbuntowany anioł (192)07.00 Rodzin-
ny interes 5 (226) 08.00 Lombard. Życie pod
zastaw 6 (275, 276) 10.00 Lombard. Życie
pod zastaw 9 (464) 11.00 Zbuntowany anioł
(194) 12.00 Zaklinaczka duchów 3 (49, 50)
14.00 Lombard. Życie pod zastaw 6 (277, 278)
16.00 Rodzinny interes 5 (227, 228) 18.00
Lombard. Życie pod zastaw 9 (466, 467)
20.00 Słaba płeć? - komedia, Polska 2015
22.00 Jeszcze raz - komedia, Polska 2008
00.00 Wolna chata - komedia, USA 2009
02.00 Zobacz to!: Lombard. Życie pod zastaw
6 (276) 03.00Wojciech Cejrowski. Boso - Tek-
sas (2) 03.40 Taki jest świat 6 04.20 Menu
na miarę 05.00 Rodzinny interes 5 (228)

TV PULS

09.20 Pidżamersi 2 (3) 09.45 Little People:
Mali odkrywcy 2 (19, 20) 10.20 Ciekawski
George 11 (6, 7) 11.10 Bing (58) 11.15 Mo-
onzy (6)11.25 Kot-o-ciaki 3 (28)11.45 Kum-
ple z dżungli - na ratunek! (102) 12.00
Scooby-Doo (8, 9)13.00 Blaze i megamaszy-
ny (8, 9) 14.00Mustang: Duch wolności (4, 5)
15.00Miraculous: Biedronka i Czarny Kot (25,
26) 16.00 Power Players (22, 23) 16.40
Jeźdźcy smoków: Na końcu świata (4) 17.15
Pingwiny z Madagaskaru (3, 4, 5, 6)19.00 Psi
Patrol 4 (10, 11) 20.00 Dzielnica strachu (39,
40) 22.00 Zabójcze umysły: Okiem sprawcy
(11, 12) 00.00 Dzielnica strachu (35) 00.55
Lombard. Życie pod zastaw (5)

PULS 2

06.00 Scena śmiechu 07.00 Złotopolscy
(432, 433) 08.05 Plebania (419, 420) 09.05
Kroniki młodego Indiany Jonesa (3) 10.05
Doktor Martin 2 (5, 6) 12.15 Diabli nadali
3 (17, 18) 13.10 Katastrofy w przestworzach
(164, 165) 15.15 Premiera: Geokatastrofa -
dramat, USA 2017 16.55 Diabli nadali 3 (19,
20) 17.55 Wojny magazynowe: Kanada 2
19.00 Wojny kontenerowe 3 (5, 6) 20.00
Straszny film - horror komediowy, USA
2000 21.40 Walkiria - dramat, Niemcy/USA
2008 00.00 Wymyk - dramat, Polska 2011
01.50 Konsul - komedia, Polska 1989
03.55 Wielka wsypa - komedia, Polska 1992
05.59 Zakończenie programu

STOPKLATKA

06.00 Boks: Gala Rocky Boxing Night 8 im.
Tadeusza Pietrzykowskiego 8.30 Piłka noż-
na: FORTUNA Puchar Polski - mecz 1/16 fi-
nału: Korona Kielce - Stomil Olsztyn 11.00
Tenis: Turniej ATP w Paryżu - mecz 3. rundy
gry pojedynczej 13.00 Tenis: Turniej ATP w
Paryżu - mecz 3. rundy gry pojedynczej
15.00 Tenis: Turniej ATP w Paryżu - mecz 3.
rundy gry pojedynczej 17.00 Tenis: Turniej
ATP w Paryżu - mecz 3. rundy gry pojedyn-
czej 19.00 Tenis: Turniej ATP w Paryżu -
mecz 3. rundy gry pojedynczej 21.00 Tenis:
Turniej ATP w Paryżu - mecz 3. rundy gry
pojedynczej 23.00 Sporty walki: UFC 268 -
odliczanie 00.00 Piłka nożna

POLSAT SPORT

06.00 Top 10 - lista przebojów 07.00 Świę-
ty (58, 59) 08.00 Słoneczny patrol 6 (18)
09.00 Kobra - oddział specjalny (11) 10.00
Święty (60, 61) 11.05 Galileo 12.05 Miodo-
we lata (92, 62): Jedyny w swoim rodzaju;
Sprawa dla detektywa 14.00 Policjantki i
Policjanci (173) 15.00 Detektywi w akcji (27)
16.00 Septagon (46) 17.00 Gliniarz i pro-
kurator (42) 18.05 Miodowe lata (72, 78)
20.00 Galileo 21.00 CSI: Kryminalne za-
gadki Nowego Jorku (110, 111) 23.00 Zbaw
nas ode złego - horror, USA 2014 01.30
STOP Drogówka 02.30 SuperLudzie Extra
02.40 Top 10 - lista przebojów 03.40 Disco
Polo Life 05.45 Telezakupy TV Okazje

TV 6

08.00 Historie wielkiej wagi 5 (10) 09.00
Damy i wieśniaczki. Ukraina 6 (4) 10.00
Gogglebox. Przed telewizorem 14 11.00
Kartoteka 8 (3) 12.05 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (387) 13.00 Ukryta prawda
(366) 14.00 Królowe życia 10 (43) 14.35
Paloma (58) 15.45 Express, Pogoda 16.05
Królowe życia 11 (31) 16.35 Gogglebox.
Przed telewizorem 14 17.45 Express, Pogo-
da 18.05 DeFacto 11 18.35 Złomowisko PL
8 (7) 19.45 Express, Pogoda 20.05 Nic do
ukrycia (10) 21.15 Królowe życia 11 (39)
21.45 Express, Pogoda 22.05 Królowe ży-
cia 11 (41, 42) 23.00 Wyjadacze 00.00 Gog-
glebox. Przed telewizorem 14

TTV HD

05.20 Przysięga (512) - telenowela, Tur.
06.10 Elif (1083) - serial obycz., Turcja
07.00 Transmisja mszy świętej
07.30 Dobre historie - mag., Polska 2021
08.00 Wiadomości, Pogoda - inf.
08.15 Kwadrans polityczny - public.
08.35 Ranczo 8 (92) - serial obycz., Polska
09.35 Komisarz Alex 8 (95) - serial, Polska
10.35 Ojciec Mateusz 17 (216) - serial
11.25 Remiza. Zawsze w akcji! (42)
12.00 Wiad., Agrobiznes, Agropogoda
12.35 To się opłaca - magazyn
12.50 Klan lisów - film dok., Francja 2018
14.00 Elif (1084) - serial obycz., Turcja
15.00 Wiadomości, Pogoda, Alarm!
15.35 Gra słów. Krzyżówka - teleturniej
16.05 Przysięga (513) - telenowela, Tur.
17.00 Teleexpress - program inf.
17.15 Jaka to melodia?
17.55 Klan (3877) - telenowela, Polska
18.20 Remiza. Zawsze w akcji! (43)
18.55 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19.25 Sport, Wiad., Pogoda, Alarm!
20.30 Leśniczówka (439) - telen., Polska
21.00 Na sygnale (337) - serial, Polska
21.20 Sprawa dla reportera - magazyn
22.15 Magazyn śledczy Anity Gargas
22.50 Magazyn kryminalny 997
23.45 Magazyn Ekspresu Reporterów
00.45 Tanie dranie - Moroz i Kłopotowski

komentują świat - talk-show

TVP 1

05.25 Na dobre i na złe (786) - serial
06.25 Smaki świata - pośród mórz
06.55 Familiada - teleturniej
07.30 Pytanie na śniadanie
11.25 Smaki świata - pośród mórz
11.50 Barwy szczęścia (2504) - serial
12.30 Koło fortuny - teleturniej, Polska
13.15 Kozacka miłość (215/270) - serial
14.05 Va banque - teleturniej, Polska
14.35 Na sygnale (39): Pomogę zdecy-

dowanej parze - serial, Polska
15.10 Górscy ratownicy (110): Porwanie

- część 2 - serial obycz., Niemcy
16.00 Koło fortuny - teleturniej, Polska
16.35 Familiada - teleturniej
17.15 Promyk nadziei (145) - serial, Tur.
18.00 Panorama - program informacyjny
18.30 Piłka nożna: Liga Europy - studio
18.40 Piłka nożna: Liga Europy - mecz:

Legia Warszawa - SSC Napoli
20.55 Ojciec Mateusz (336) - serial, Pol.
21.55 Miłość w czasach wojny (10/20)
22.55 W kręgu podejrzeń (1/6) - serial
00.00 Iceman: Historia mordercy - dra-

mat biograficzny, USA 2012, reż. Ariel
Vromen, wyk. Michael Shannon

01.55 Córka rybaka - dramat obyczajowy,
Niemcy 2014, reż. Jan Ruzicka, wyk.
Alwara Höfels, Rüdiger Vogler

03.35 Geniusz: Picasso (9/10) - serial
04.30 Zakończenie programu

TVP 2

04.40 Disco Gramy - muz., Polska 2021
05.25 Telezakupy TV Okazje - magazyn
06.00 Nowy dzień - program inf.
08.40 Malanowski i partnerzy (479):

Kłopotliwa studentka - serial, Pol.
09.10 Malanowski i partnerzy (480):

Desperatka - serial fab.-dok., Pol.
09.40 Sekrety rodziny (77): Mój synek
10.40 Dlaczego ja? (579): Podglądacz

w wylęgarni plotek - serial, Polska
11.40 Gliniarze (100): Miłosne Tango
12.50 Wydarzenia - program inf.
13.25 Interwencja - mag. reporterów
13.40 Trudne sprawy (886): Syn przy-

jaciółki - serial paradok., Polska
14.40 Dlaczego ja? (645) - serial, Polska
15.50 Wydarzenia, Pogoda
16.15 Interwencja - mag. reporterów
16.30 Na ratunek 112 (621) - serial, Pol.
17.00 Gliniarze (630) - serial, Polska
18.00 Pierwsza miłość (3296) - serial
18.50 Wydarzenia - program inf.
19.25 Gość „Wydarzeń” - public.
19.45 Sport
19.55 Pogoda - program informacyjny
20.05 Nasz nowy dom - reality show
21.10 Przyjaciółki (216) - serial, Polska
22.15 Tolkien - film biograf., USA 2019
00.50 I kto to mówi 3 - kom., USA 1993
02.55 Świat według Kiepskich (235)
03.35 Love Island. Wyspa miłości

POLSAT

05.40 Uwaga! - magazyn reporterów
06.00 Ukryta prawda (1076) - serial, Pol.
07.00 Kuchenne rewolucje: Przemyśl,

Barcelonka - rozr., Polska 2011
08.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
11.35 Doradca smaku - magazyn
11.45 Ukryta prawda (1326) - serial, Pol.
12.50 Tajemnice miłości (45) - serial
13.55 Ukryta prawda (1077) - serial, Pol.
14.55 Ukryta prawda (874) - serial, Pol.
15.55 Kuchenne rewolucje: Wrocław, Al-

ladyn’s - program rozr., Pol. 2018
17.00 Tajemnice miłości (46) - serial
18.00 Ukryta prawda (1327) - serial, Pol.
19.00 Fakty, Sport, Pogoda, Uwaga!
20.10 Doradca smaku - magazyn
20.15 Na Wspólnej (3318) - serial, Polska
20.55 Milionerzy - teleturniej, Pol. 2021
21.35 Kuchenne rewolucje: Karpacz -

Geneza Smaku - rozr., Polska 2021
22.35 Sztuka kochania: Historia Micha-

liny Wisłockiej - dramat biograficz-
ny, Polska 2017, reż. Maria Sadowska,
wyk. Magdalena Boczarska, Justyna
Wasilewska, Piotr Adamczyk, Eryk Lu-
bos, Jaśmina Polak

01.00 Ślub od pierwszego wejrzenia
02.05 Kobieta na krańcu świata (1)
02.45 Uwaga! - magazyn reporterów
03.05 NOC Magii
04.25 Kto was tak urządził? - magazyn

TVN

06.00 Gliniarz i prokurator (72) - serial
07.00 Strażnik Teksasu (198) - serial
08.00 Nasz nowy dom - reality show
09.00 Pierwsza miłość (3295) - serial
09.50 Kochane pieniądze (79) - serial
10.50 Hardkorowy lombard (61) - serial
11.20 Hardkorowy lombard (62) - serial
11.50 Pamiętniki z wakacji (59): Chce-

my ekipy z Gran Canarii - serial
12.50 STOP Drogówka - magazyn, Polska
14.55 Gwiazdy Kabaretu - program rozr.
15.55 Hardkorowy lombard (63) - serial
16.25 Hardkorowy lombard (64) - serial
17.00 Policjantki i Policjanci (833)
18.00 Kochane pieniądze (80) - serial
19.00 Policjantki i Policjanci (834)
20.00 Święty (168) - serial kom., Polska
20.30 Sprawiedliwi - Wydział Kryminal-

ny (533) - serial krym., Polska
21.40 Byliśmy żołnierzami - dramat wo-

jenny, Niemcy/USA 2002, reż. Ran-
dall Wallace, wyk. Mel Gibson, Made-
leine Stowe, Greg Kinnear

00.35 Podryw - komedia, USA 1997, reż.
Jeff Pollack, wyk. Jamie Foxx, Tom-
my Davidson, Amy Monique Waddell,
Wiley Moore, Vivica A. Fox

02.15 Śmierć na 1000 sposobów (8, 6)
03.05 Ucho Prezesa 3 (8) - serial, Polska
03.25 Top 10 - lista przebojów - muz.
05.30 Telezakupy TV Okazje - magazyn

TV 4

05.25 Szkoła (720) - serial paradok., Pol.
06.25 Szpital (835) - serial paradok., Pol.
07.20 Papiery na szczęście (34/62)
07.55 Ukryta prawda (766) - serial, Polska
08.55 Ukryta prawda (767) - serial, Polska
10.00 Ukryta prawda (768) - serial, Polska
11.05 Idealna niania 4 - reality show
11.55 Szpital (836) - serial paradok., Pol.
12.55 Szkoła (721) - serial paradok., Polska
13.55 Ten moment (30/40) - serial, Polska
14.30 Sąd rodzinny (210) - serial, Polska
15.30 Sędzia Anna Maria Wesołowska

(626) - serial fab.-dok., Polska
16.30 Ukryta prawda (1004) - serial
17.35 Brzydula 2 (192) - serial kom., Pol.
18.10 Idealna niania 5 - reality show
19.00 19+ (663) - serial paradok., Polska
19.35 Papiery na szczęście (35/62) - se-

rial obyczajowy, Polska
20.10 Brzydula 2 (193) - serial kom., Pol.
20.45 Hotel Paradise 4 - reality show
21.50 Millerowie - komedia kryminalna,

USA 2013, reż. Rawson Marshall Thur-
ber, wyk. Jennifer Aniston, Jason Su-
deikis, Emma Roberts, Will Poulter

00.05 Kamerdyner - dramat historyczny,
Polska 2018, reż. Filip Bajon, wyk. An-
na Radwan, Janusz Gajos, Sebastian
Fabijański, Marianna Zydek

03.15 NOC Magii
05.20 Zakończenie programu

TVN SIEDEM

4 LISTOPADA
CZWARTEK

3 LISTOPADA
ŚRODA

06.00 Reporterzy. Z życia wzięte (36)
07.00 Rodzinny interes 5 (225) 08.00 Lom-
bard. Życie pod zastaw 6 (274, 275) 10.00
Lombard. Życie pod zastaw 9 (463) 11.00
Zbuntowany anioł (193) 12.00 Zaklinaczka
duchów 3 (48, 49) 14.00 Lombard. Życie
pod zastaw 6 (276, 277) 16.00 Rodzinny in-
teres 5 (226, 227) 18.00 Lombard. Życie pod
zastaw 9 (465, 466) 20.00 Koliber - dramat,
USA/Wielka Brytania 2013 22.00 Dzielnica
strachu (9, 10) 00.00 Spartan - thriller,
Niemcy/USA 2004 02.10 Zobacz to!: Biesia-
da na cztery pory roku (10-ost.) 02.50 Woj-
ciech Cejrowski. Boso - Teksas (1) 03.30 Taki
jest świat 6 04.20 Menu na miarę

TV PULS

09.20 Pidżamersi 2 (2) 09.45 Little People:
Mali odkrywcy 2 (18, 19) 10.20 Ciekawski
George 11 (5, 6) 11.10 Bing (57) 11.15 Mo-
onzy (5) 11.25 Kot-o-ciaki 3 (27) 11.45
Kumple z dżungli - na ratunek! (101) 12.00
Scooby-Doo (7, 8) 13.00 Blaze i megamaszy-
ny (7, 8) 14.00Mustang: Duch wolności (3, 4)
15.00Miraculous: Biedronka i Czarny Kot (24,
25) 16.00 Power Players (21, 22) 16.40
Jeźdźcy smoków: Na końcu świata (3) 17.15
Pingwiny z Madagaskaru (1, 2, 3, 4) 19.00 Psi
Patrol 4 (9, 10) 20.00 Dzielnica strachu (37,
38) 22.00 Instaidollki 23.00 Wstydliwe cho-
roby (11) 00.00 Dzielnica strachu (34) 00.55
Lombard. Życie pod zastaw (3)

PULS 2

06.00 Scena śmiechu 06.55 Złotopolscy
(431, 432) 08.00 Plebania (417, 418) 09.05
Kroniki młodego Indiany Jonesa (2) 10.00
Doktor Martin 2 (3, 4) 12.00 Diabli nadali 3
(15, 16) 13.00 Katastrofy w przestworzach
(37, 163) 15.15 Wybuch - film katastrof., USA
2011 16.55 Diabli nadali 3 (17, 18) 17.55 Woj-
ny magazynowe: Kanada 2 19.00 Wojny
kontenerowe 3 (4, 5) 20.00 Cop Out: Fujary
na tropie - komedia, USA 2010 22.05 Zabój-
ca - film sensacyjny, USA 2007 00.10 Su-
perprodukcja - komedia, Polska 2002 02.20
Operacja Samum - dramat, Polska 1999
04.15 Obcy musi fruwać - komediodramat,
Pol./Niem. 1993 05.59 Zakończenie

STOPKLATKA

06.00 Sporty walki: KSW 63 08.30 Siatków-
ka mężczyzn: PlusLiga - mecz: Asseco Re-
sovia Rzeszów - Jastrzębski Węgiel 11.00
Piłka nożna: FORTUNA Puchar Polski - mecz
1/16 finału: Widzew Łódź - GKS 1962 Jastrzę-
bie 13.30 Piłka nożna: FORTUNA Puchar
Polski - mecz 1/16 finału: GKS Tychy - Wisła
Kraków 16.00 Piłka nożna: FORTUNA Pu-
char Polski - mecz 1/16 finału: Korona Kiel-
ce - Stomil Olsztyn 19.00 Tenis: Turniej ATP
w Paryżu - mecz 2. rundy gry pojedynczej
21.00 Tenis: Turniej ATP w Paryżu - mecz 2.
rundy gry pojedynczej 23.00 Piłka nożna:
FORTUNA Puchar Polski - mecz 1/16 finału:
Korona Kielce - Stomil Olsztyn 01.00 Boks

POLSAT SPORT

06.00 Top 10 - lista przebojów 07.00 Świę-
ty (56, 57) 08.00 Słoneczny patrol 6 (17)
09.00 Kobra - oddział specjalny (10) 10.00
Święty (58, 59) 11.05 Galileo 12.05 Miodo-
we lata (70, 67) 14.00 Policjantki i Policjan-
ci (172) 15.00 Detektywi w akcji (26) 16.00
Septagon (45) 17.00 Gliniarz i prokurator
(41) 18.05 Miodowe lata (92, 62) 20.00 Ga-
lileo 21.00 CSI: Kryminalne zagadki Nowe-
go Jorku (108, 109) 23.00 Sprawiedliwi -
Wydział Kryminalny (53) 00.00 Hawaje 5-0
(20) 01.00 STOP Drogówka 02.00 Bume-
rang (33) 02.30 SuperLudzie Extra 02.40
Top 10 - lista przebojów 03.40 Disco Polo
Life 05.45 Telezakupy TV Okazje

TV 6

08.00 Historie wielkiej wagi 5 (9) 09.00 Da-
my i wieśniaczki. Ukraina 6 (3) 10.00 Gog-
glebox. Przed telewizorem 12 11.00
Kartoteka 8 (2) 12.05 Sędzia Anna Maria We-
sołowska (386) 13.00 Ukryta prawda (365)
14.00 Królowe życia 10 (42) 14.35 Paloma
(57) 15.45 Express, Pogoda 16.05 Królowe
życia 11 (30) 16.35 Gogglebox. Przed telewi-
zorem 14 17.45 Express, Pogoda 18.05 De-
Facto 11 18.35 Złomowisko PL 8 (6) 19.45
Express, Pogoda 20.05 Ciężarówką przez
Wietnam (4) 21.15 Królowe życia 11 (38)
21.45 Express, Pogoda 22.00 Bracia Collins
biorą się do roboty 23.00 Gogglebox. Przed
telewizorem 15 00.05 Nic do ukrycia (10)

TTV HD

05.20 Przysięga (511) - telenowela, Tur.
06.05 Elif (1082) - serial obycz., Turcja
07.00 Transmisja mszy świętej
07.30 Rodzinny ekspres - magazyn, Pol.
08.00 Wiadomości, Pogoda - inf.
08.15 Kwadrans polityczny - public.
08.35 Ranczo 7 (91) - serial obycz., Polska
09.35 Komisarz Alex 8 (94) - serial, Pol.
10.30 Ojciec Mateusz 17 (215) - serial
11.25 Remiza. Zawsze w akcji! (41)
12.00 Wiad., Agrobiznes, Agropogoda
12.40 Rok w ogrodzie extra - magazyn
12.55 Niezwykłe zwierzęta. Świnie - dok.
14.00 Elif (1083) - serial obyczajowy, Turcja
15.00 Wiadomości, Pogoda, Alarm!
15.35 Gra słów. Krzyżówka - teleturniej
16.05 Przysięga (512) - telenowela, Tur.
17.00 Teleexpress - program inf.
17.15 Jaka to melodia?
17.55 Klan (3876) - telenowela, Polska
18.20 Remiza. Zawsze w akcji! (42)
18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19.25 Sport, Wiad., Pogoda, Alarm!
20.30 Leśniczówka (438) - telen., Polska
20.55 Piłka nożna: LigaMistrzów -mecz:

Liverpool FC - Atletico Madryt
23.10 Ostatni bój - film dok., Polska 2019
00.20 Zdradzona - thriller, USA 2017
02.00 Tajemnica twierdzy szyfrów (9)
02.55 Pogoda na piątek (22) - serial
03.50 wojsko-polskie.pl - cykl reportaży

TVP 1

05.25 Na dobre i na złe (785) - serial
06.25 Pożyteczni.pl - magazyn
06.55 Familiada - teleturniej
07.30 Pytanie na śniadanie
11.25 Rodzinka.pl (168) - serial, Polska
11.50 Barwy szczęścia (2503) - serial
12.30 Koło fortuny - teleturniej, Polska
13.15 Kozacka miłość (214/270)
14.05 Va banque - teleturniej, Polska
14.35 Na sygnale (38) - serial, Polska
15.10 Górscy ratownicy (109) - serial
16.00 Koło fortuny - teleturniej, Polska
16.35 Familiada - teleturniej
17.15 Promyk nadziei (144) - serial, Tur.
18.00 Panorama - program informacyjny
18.20 Va banque - teleturniej, Polska
18.45 Kozacka miłość (216/270) - serial
19.35 Barwy szczęścia (2504) - serial
20.05 Barwy szczęścia (2505) - serial
20.35 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” i

„Na sygnale” - cykl felietonów
20.50 Na dobre i na złe (821) - serial
21.55 Miłość w czasach wojny (9/20)
22.55 Karmazynowe wesele (6-ost.)
23.55 Córka rybaka - dramat obyczajowy,

Niemcy 2014, reż. Jan Ruzicka
01.35 Deep State: Tajny układ (3/8)
02.25 Mystify: Michael Hutchence - film

dokumentalny, Australia 2019
04.20 Za marzenia (5/13) - serial, Polska
05.05 Zakończenie programu

TVP 2

04.40 Disco Gramy - muz., Polska 2021
05.25 Telezakupy TV Okazje - magazyn
06.00 Nowy dzień - program inf.
08.40 Malanowski i partnerzy (477):

Krwawa niedziela - serial, Polska
09.10 Malanowski i partnerzy (478): Za-

straszony - serial fab.-dok., Polska
09.40 Sekrety rodziny (76): Szantaż
10.40 Dlaczego ja? (578): Walizka
11.40 Gliniarze (99): Gdy miłość umiera
12.50 Wydarzenia - program inf.
13.25 Interwencja - mag. reporterów
13.40 Trudne sprawy (885) - serial, Pol.
14.40 Dlaczego ja? (644) - serial, Polska
15.50 Wydarzenia, Pogoda
16.15 Interwencja - mag. reporterów
16.30 Na ratunek 112 (620) - serial, Pol.
17.00 Gliniarze (629) - serial, Polska
18.00 Pierwsza miłość (3295) - serial
18.50 Wydarzenia - program inf.
19.25 Gość „Wydarzeń” - public.
19.45 Sport, Pogoda
20.05 Świat według Kiepskich (567)
20.35 Świat według Kiepskich (568)
21.05 Komisarz Mama (18-ost.) - serial
22.20 Zróbmy sobie wnuka - komedia,

Polska 2003, reż. Piotr Wereśniak
00.00 Mów mi Dave - kom., USA 2008
02.00 D Train - komediodramat, Wielka Bry-

tania/USA 2015, wyk. Jack Black
04.15 Świat według Kiepskich (35)

POLSAT

05.40 Uwaga! - magazyn reporterów
06.00 Ukryta prawda (1075) - serial, Pol.
07.00 Kuchenne rewolucje: Kraków, karcz-

ma „U Jędzy” - program rozrywko-
wy, Polska 2011

08.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
11.35 Doradca smaku - magazyn kulinar-

ny, Polska 2021
11.45 Ukryta prawda (1325) - serial, Pol.
12.50 Tajemnice miłości (44) - serial
13.55 Ukryta prawda (1076) - serial, Pol.
14.55 Ukryta prawda (873) - serial, Pol.
15.55 Kuchenne rewolucje: Brenna, Zio-

łowa Chata - rozr., Polska 2018
17.00 Tajemnice miłości (45) - serial
18.00 Ukryta prawda (1326) - serial, Pol.
19.00 Fakty, Sport, Pogoda - inf.
19.55 Uwaga! - magazyn reporterów
20.10 Doradca smaku - magazyn
20.15 Na Wspólnej (3317) - serial, Polska
20.55 Milionerzy - teleturniej, Polska 2021
21.35 Top Model - reality show, Polska 2021
23.10 Drogówka - dramat kryminalny, Polska

2013, reż. Wojciech Smarzowski, wyk.
Bartłomiej Topa, Arkadiusz Jakubik,
Julia Kijowska, Eryk Lubos

01.35 Superwizjer - mag. reporterów
02.15 Uwaga! - magazyn reporterów
02.35 NOC Magii - interaktywny program

rozrywkowy
04.00 Kto was tak urządził? - magazyn

TVN

06.00 Gliniarz i prokurator (71) - serial
07.00 Strażnik Teksasu (197) - serial
08.00 Nasz nowy dom - reality show
09.00 Pierwsza miłość (3294) - serial
09.50 Kochane pieniądze (78) - serial
10.50 Hardkorowy lombard (59) - serial
11.20 Hardkorowy lombard (60) - serial
11.50 Pamiętniki z wakacji (58) - serial

paradokumentalny, Polska
12.50 STOP Drogówka - magazyn, Polska
13.50 STOP Drogówka - magazyn, Polska
14.55 Gwiazdy Kabaretu - program rozr.
15.55 Hardkorowy lombard (61) - serial
16.25 Hardkorowy lombard (62) - serial
17.00 Policjantki i Policjanci (832)
18.00 Kochane pieniądze (79) - serial
19.00 Policjantki i Policjanci (833)
20.00 Święty (167) - serial kom., Polska
20.30 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny

(532) - serial kryminalny, Polska
21.40 Kickboxer - film sensacyjny, USA 1989,

reż. Mark DiSalle, David Worth, wyk.
Jean-Claude Van Damme, Dennis Chan

23.35 Wikingowie (35) - serial
00.35 Wikingowie (36) - serial
01.45 Śmierć na 1000 sposobów (6)
02.15 Śmierć na 1000 sposobów (7)
02.45 Śmierć na 1000 sposobów (4)
03.05 Ucho Prezesa 3 (7) - serial, Polska
03.25 Top 10 - lista przebojów - muz.
05.30 Telezakupy TV Okazje - magazyn

TV 4

05.25 Szkoła (719) - serial paradok., Polska
06.25 Szpital (834) - serial paradok., Pol.
07.20 Papiery na szczęście (33/62) - se-

rial obyczajowy, Polska
07.55 Ukryta prawda (763) - serial, Polska
08.55 Ukryta prawda (764) - serial, Polska
10.00 Ukryta prawda (765) - serial, Polska
11.05 Idealna niania 4 - reality show
11.55 Szpital (835) - serial paradok., Polska
12.55 Szkoła (720) - serial paradok., Polska
13.55 Ten moment (29/40) - serial, Polska
14.30 Sąd rodzinny (209) - serial, Polska
15.30 Sędzia Anna Maria Wesołowska

(625) - serial fab.-dok., Polska
16.30 Ukryta prawda (1003) - serial
17.35 Brzydula 2 (191) - serial kom., Polska
18.10 Idealna niania 4 - reality show
19.00 19+ (662) - serial paradok., Polska
19.35 Papiery na szczęście (34/62) - se-

rial obyczajowy, Polska
20.10 Brzydula 2 (192) - serial kom., Pol.
20.45 Hotel Paradise 4 - reality show
21.50 CiekawyprzypadekBenjaminaBut-

tona - film fantasy, USA 2008, reż. Da-
vid Fincher, wyk. Brad Pitt, Cate Blan-
chett, Tilda Swinton, Julia Ormond

01.15 Keanu - komedia sensacyjna, USA
2016, reż. Peter Atencio, wyk. Jordan
Peele, Keegan-Michael Key

03.30 NOC Magii
05.20 Zakończenie programu

TVN SIEDEM

06.00 Zbuntowany anioł (192)07.00 Rodzin-
ny interes 5 (226) 08.00 Lombard. Życie pod
zastaw 6 (275, 276) 10.00 Lombard. Życie
pod zastaw 9 (464) 11.00 Zbuntowany anioł
(194) 12.00 Zaklinaczka duchów 3 (49, 50)
14.00 Lombard. Życie pod zastaw 6 (277, 278)
16.00 Rodzinny interes 5 (227, 228) 18.00
Lombard. Życie pod zastaw 9 (466, 467)
20.00 Słaba płeć? - komedia, Polska 2015
22.00 Jeszcze raz - komedia, Polska 2008
00.00 Wolna chata - komedia, USA 2009
02.00 Zobacz to!: Lombard. Życie pod zastaw
6 (276) 03.00Wojciech Cejrowski. Boso - Tek-
sas (2) 03.40 Taki jest świat 6 04.20 Menu
na miarę 05.00 Rodzinny interes 5 (228)

TV PULS

09.20 Pidżamersi 2 (3) 09.45 Little People:
Mali odkrywcy 2 (19, 20) 10.20 Ciekawski
George 11 (6, 7) 11.10 Bing (58) 11.15 Mo-
onzy (6)11.25 Kot-o-ciaki 3 (28)11.45 Kum-
ple z dżungli - na ratunek! (102) 12.00
Scooby-Doo (8, 9)13.00 Blaze i megamaszy-
ny (8, 9) 14.00Mustang: Duch wolności (4, 5)
15.00Miraculous: Biedronka i Czarny Kot (25,
26) 16.00 Power Players (22, 23) 16.40
Jeźdźcy smoków: Na końcu świata (4) 17.15
Pingwiny z Madagaskaru (3, 4, 5, 6)19.00 Psi
Patrol 4 (10, 11) 20.00 Dzielnica strachu (39,
40) 22.00 Zabójcze umysły: Okiem sprawcy
(11, 12) 00.00 Dzielnica strachu (35) 00.55
Lombard. Życie pod zastaw (5)

PULS 2

06.00 Scena śmiechu 07.00 Złotopolscy
(432, 433) 08.05 Plebania (419, 420) 09.05
Kroniki młodego Indiany Jonesa (3) 10.05
Doktor Martin 2 (5, 6) 12.15 Diabli nadali
3 (17, 18) 13.10 Katastrofy w przestworzach
(164, 165) 15.15 Premiera: Geokatastrofa -
dramat, USA 2017 16.55 Diabli nadali 3 (19,
20) 17.55 Wojny magazynowe: Kanada 2
19.00 Wojny kontenerowe 3 (5, 6) 20.00
Straszny film - horror komediowy, USA
2000 21.40 Walkiria - dramat, Niemcy/USA
2008 00.00 Wymyk - dramat, Polska 2011
01.50 Konsul - komedia, Polska 1989
03.55 Wielka wsypa - komedia, Polska 1992
05.59 Zakończenie programu

STOPKLATKA

06.00 Boks: Gala Rocky Boxing Night 8 im.
Tadeusza Pietrzykowskiego 8.30 Piłka noż-
na: FORTUNA Puchar Polski - mecz 1/16 fi-
nału: Korona Kielce - Stomil Olsztyn 11.00
Tenis: Turniej ATP w Paryżu - mecz 3. rundy
gry pojedynczej 13.00 Tenis: Turniej ATP w
Paryżu - mecz 3. rundy gry pojedynczej
15.00 Tenis: Turniej ATP w Paryżu - mecz 3.
rundy gry pojedynczej 17.00 Tenis: Turniej
ATP w Paryżu - mecz 3. rundy gry pojedyn-
czej 19.00 Tenis: Turniej ATP w Paryżu -
mecz 3. rundy gry pojedynczej 21.00 Tenis:
Turniej ATP w Paryżu - mecz 3. rundy gry
pojedynczej 23.00 Sporty walki: UFC 268 -
odliczanie 00.00 Piłka nożna

POLSAT SPORT

06.00 Top 10 - lista przebojów 07.00 Świę-
ty (58, 59) 08.00 Słoneczny patrol 6 (18)
09.00 Kobra - oddział specjalny (11) 10.00
Święty (60, 61) 11.05 Galileo 12.05 Miodo-
we lata (92, 62): Jedyny w swoim rodzaju;
Sprawa dla detektywa 14.00 Policjantki i
Policjanci (173) 15.00 Detektywi w akcji (27)
16.00 Septagon (46) 17.00 Gliniarz i pro-
kurator (42) 18.05 Miodowe lata (72, 78)
20.00 Galileo 21.00 CSI: Kryminalne za-
gadki Nowego Jorku (110, 111) 23.00 Zbaw
nas ode złego - horror, USA 2014 01.30
STOP Drogówka 02.30 SuperLudzie Extra
02.40 Top 10 - lista przebojów 03.40 Disco
Polo Life 05.45 Telezakupy TV Okazje

TV 6

08.00 Historie wielkiej wagi 5 (10) 09.00
Damy i wieśniaczki. Ukraina 6 (4) 10.00
Gogglebox. Przed telewizorem 14 11.00
Kartoteka 8 (3) 12.05 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (387) 13.00 Ukryta prawda
(366) 14.00 Królowe życia 10 (43) 14.35
Paloma (58) 15.45 Express, Pogoda 16.05
Królowe życia 11 (31) 16.35 Gogglebox.
Przed telewizorem 14 17.45 Express, Pogo-
da 18.05 DeFacto 11 18.35 Złomowisko PL
8 (7) 19.45 Express, Pogoda 20.05 Nic do
ukrycia (10) 21.15 Królowe życia 11 (39)
21.45 Express, Pogoda 22.05 Królowe ży-
cia 11 (41, 42) 23.00 Wyjadacze 00.00 Gog-
glebox. Przed telewizorem 14

TTV HD

05.20 Przysięga (512) - telenowela, Tur.
06.10 Elif (1083) - serial obycz., Turcja
07.00 Transmisja mszy świętej
07.30 Dobre historie - mag., Polska 2021
08.00 Wiadomości, Pogoda - inf.
08.15 Kwadrans polityczny - public.
08.35 Ranczo 8 (92) - serial obycz., Polska
09.35 Komisarz Alex 8 (95) - serial, Polska
10.35 Ojciec Mateusz 17 (216) - serial
11.25 Remiza. Zawsze w akcji! (42)
12.00 Wiad., Agrobiznes, Agropogoda
12.35 To się opłaca - magazyn
12.50 Klan lisów - film dok., Francja 2018
14.00 Elif (1084) - serial obycz., Turcja
15.00 Wiadomości, Pogoda, Alarm!
15.35 Gra słów. Krzyżówka - teleturniej
16.05 Przysięga (513) - telenowela, Tur.
17.00 Teleexpress - program inf.
17.15 Jaka to melodia?
17.55 Klan (3877) - telenowela, Polska
18.20 Remiza. Zawsze w akcji! (43)
18.55 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19.25 Sport, Wiad., Pogoda, Alarm!
20.30 Leśniczówka (439) - telen., Polska
21.00 Na sygnale (337) - serial, Polska
21.20 Sprawa dla reportera - magazyn
22.15 Magazyn śledczy Anity Gargas
22.50 Magazyn kryminalny 997
23.45 Magazyn Ekspresu Reporterów
00.45 Tanie dranie - Moroz i Kłopotowski

komentują świat - talk-show

TVP 1

05.25 Na dobre i na złe (786) - serial
06.25 Smaki świata - pośród mórz
06.55 Familiada - teleturniej
07.30 Pytanie na śniadanie
11.25 Smaki świata - pośród mórz
11.50 Barwy szczęścia (2504) - serial
12.30 Koło fortuny - teleturniej, Polska
13.15 Kozacka miłość (215/270) - serial
14.05 Va banque - teleturniej, Polska
14.35 Na sygnale (39): Pomogę zdecy-

dowanej parze - serial, Polska
15.10 Górscy ratownicy (110): Porwanie

- część 2 - serial obycz., Niemcy
16.00 Koło fortuny - teleturniej, Polska
16.35 Familiada - teleturniej
17.15 Promyk nadziei (145) - serial, Tur.
18.00 Panorama - program informacyjny
18.30 Piłka nożna: Liga Europy - studio
18.40 Piłka nożna: Liga Europy - mecz:

Legia Warszawa - SSC Napoli
20.55 Ojciec Mateusz (336) - serial, Pol.
21.55 Miłość w czasach wojny (10/20)
22.55 W kręgu podejrzeń (1/6) - serial
00.00 Iceman: Historia mordercy - dra-

mat biograficzny, USA 2012, reż. Ariel
Vromen, wyk. Michael Shannon

01.55 Córka rybaka - dramat obyczajowy,
Niemcy 2014, reż. Jan Ruzicka, wyk.
Alwara Höfels, Rüdiger Vogler

03.35 Geniusz: Picasso (9/10) - serial
04.30 Zakończenie programu

TVP 2

04.40 Disco Gramy - muz., Polska 2021
05.25 Telezakupy TV Okazje - magazyn
06.00 Nowy dzień - program inf.
08.40 Malanowski i partnerzy (479):

Kłopotliwa studentka - serial, Pol.
09.10 Malanowski i partnerzy (480):

Desperatka - serial fab.-dok., Pol.
09.40 Sekrety rodziny (77): Mój synek
10.40 Dlaczego ja? (579): Podglądacz

w wylęgarni plotek - serial, Polska
11.40 Gliniarze (100): Miłosne Tango
12.50 Wydarzenia - program inf.
13.25 Interwencja - mag. reporterów
13.40 Trudne sprawy (886): Syn przy-

jaciółki - serial paradok., Polska
14.40 Dlaczego ja? (645) - serial, Polska
15.50 Wydarzenia, Pogoda
16.15 Interwencja - mag. reporterów
16.30 Na ratunek 112 (621) - serial, Pol.
17.00 Gliniarze (630) - serial, Polska
18.00 Pierwsza miłość (3296) - serial
18.50 Wydarzenia - program inf.
19.25 Gość „Wydarzeń” - public.
19.45 Sport
19.55 Pogoda - program informacyjny
20.05 Nasz nowy dom - reality show
21.10 Przyjaciółki (216) - serial, Polska
22.15 Tolkien - film biograf., USA 2019
00.50 I kto to mówi 3 - kom., USA 1993
02.55 Świat według Kiepskich (235)
03.35 Love Island. Wyspa miłości

POLSAT

05.40 Uwaga! - magazyn reporterów
06.00 Ukryta prawda (1076) - serial, Pol.
07.00 Kuchenne rewolucje: Przemyśl,

Barcelonka - rozr., Polska 2011
08.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
11.35 Doradca smaku - magazyn
11.45 Ukryta prawda (1326) - serial, Pol.
12.50 Tajemnice miłości (45) - serial
13.55 Ukryta prawda (1077) - serial, Pol.
14.55 Ukryta prawda (874) - serial, Pol.
15.55 Kuchenne rewolucje: Wrocław, Al-

ladyn’s - program rozr., Pol. 2018
17.00 Tajemnice miłości (46) - serial
18.00 Ukryta prawda (1327) - serial, Pol.
19.00 Fakty, Sport, Pogoda, Uwaga!
20.10 Doradca smaku - magazyn
20.15 Na Wspólnej (3318) - serial, Polska
20.55 Milionerzy - teleturniej, Pol. 2021
21.35 Kuchenne rewolucje: Karpacz -

Geneza Smaku - rozr., Polska 2021
22.35 Sztuka kochania: Historia Micha-

liny Wisłockiej - dramat biograficz-
ny, Polska 2017, reż. Maria Sadowska,
wyk. Magdalena Boczarska, Justyna
Wasilewska, Piotr Adamczyk, Eryk Lu-
bos, Jaśmina Polak

01.00 Ślub od pierwszego wejrzenia
02.05 Kobieta na krańcu świata (1)
02.45 Uwaga! - magazyn reporterów
03.05 NOC Magii
04.25 Kto was tak urządził? - magazyn

TVN

06.00 Gliniarz i prokurator (72) - serial
07.00 Strażnik Teksasu (198) - serial
08.00 Nasz nowy dom - reality show
09.00 Pierwsza miłość (3295) - serial
09.50 Kochane pieniądze (79) - serial
10.50 Hardkorowy lombard (61) - serial
11.20 Hardkorowy lombard (62) - serial
11.50 Pamiętniki z wakacji (59): Chce-

my ekipy z Gran Canarii - serial
12.50 STOP Drogówka - magazyn, Polska
14.55 Gwiazdy Kabaretu - program rozr.
15.55 Hardkorowy lombard (63) - serial
16.25 Hardkorowy lombard (64) - serial
17.00 Policjantki i Policjanci (833)
18.00 Kochane pieniądze (80) - serial
19.00 Policjantki i Policjanci (834)
20.00 Święty (168) - serial kom., Polska
20.30 Sprawiedliwi - Wydział Kryminal-

ny (533) - serial krym., Polska
21.40 Byliśmy żołnierzami - dramat wo-

jenny, Niemcy/USA 2002, reż. Ran-
dall Wallace, wyk. Mel Gibson, Made-
leine Stowe, Greg Kinnear

00.35 Podryw - komedia, USA 1997, reż.
Jeff Pollack, wyk. Jamie Foxx, Tom-
my Davidson, Amy Monique Waddell,
Wiley Moore, Vivica A. Fox

02.15 Śmierć na 1000 sposobów (8, 6)
03.05 Ucho Prezesa 3 (8) - serial, Polska
03.25 Top 10 - lista przebojów - muz.
05.30 Telezakupy TV Okazje - magazyn

TV 4

05.25 Szkoła (720) - serial paradok., Pol.
06.25 Szpital (835) - serial paradok., Pol.
07.20 Papiery na szczęście (34/62)
07.55 Ukryta prawda (766) - serial, Polska
08.55 Ukryta prawda (767) - serial, Polska
10.00 Ukryta prawda (768) - serial, Polska
11.05 Idealna niania 4 - reality show
11.55 Szpital (836) - serial paradok., Pol.
12.55 Szkoła (721) - serial paradok., Polska
13.55 Ten moment (30/40) - serial, Polska
14.30 Sąd rodzinny (210) - serial, Polska
15.30 Sędzia Anna Maria Wesołowska

(626) - serial fab.-dok., Polska
16.30 Ukryta prawda (1004) - serial
17.35 Brzydula 2 (192) - serial kom., Pol.
18.10 Idealna niania 5 - reality show
19.00 19+ (663) - serial paradok., Polska
19.35 Papiery na szczęście (35/62) - se-

rial obyczajowy, Polska
20.10 Brzydula 2 (193) - serial kom., Pol.
20.45 Hotel Paradise 4 - reality show
21.50 Millerowie - komedia kryminalna,

USA 2013, reż. Rawson Marshall Thur-
ber, wyk. Jennifer Aniston, Jason Su-
deikis, Emma Roberts, Will Poulter

00.05 Kamerdyner - dramat historyczny,
Polska 2018, reż. Filip Bajon, wyk. An-
na Radwan, Janusz Gajos, Sebastian
Fabijański, Marianna Zydek

03.15 NOC Magii
05.20 Zakończenie programu

TVN SIEDEM

4 LISTOPADA
CZWARTEK

3 LISTOPADA
ŚRODA

06.00 Reporterzy. Z życia wzięte (36)
07.00 Rodzinny interes 5 (225) 08.00 Lom-
bard. Życie pod zastaw 6 (274, 275) 10.00
Lombard. Życie pod zastaw 9 (463) 11.00
Zbuntowany anioł (193) 12.00 Zaklinaczka
duchów 3 (48, 49) 14.00 Lombard. Życie
pod zastaw 6 (276, 277) 16.00 Rodzinny in-
teres 5 (226, 227) 18.00 Lombard. Życie pod
zastaw 9 (465, 466) 20.00 Koliber - dramat,
USA/Wielka Brytania 2013 22.00 Dzielnica
strachu (9, 10) 00.00 Spartan - thriller,
Niemcy/USA 2004 02.10 Zobacz to!: Biesia-
da na cztery pory roku (10-ost.) 02.50 Woj-
ciech Cejrowski. Boso - Teksas (1) 03.30 Taki
jest świat 6 04.20 Menu na miarę

TV PULS

09.20 Pidżamersi 2 (2) 09.45 Little People:
Mali odkrywcy 2 (18, 19) 10.20 Ciekawski
George 11 (5, 6) 11.10 Bing (57) 11.15 Mo-
onzy (5) 11.25 Kot-o-ciaki 3 (27) 11.45
Kumple z dżungli - na ratunek! (101) 12.00
Scooby-Doo (7, 8) 13.00 Blaze i megamaszy-
ny (7, 8) 14.00Mustang: Duch wolności (3, 4)
15.00Miraculous: Biedronka i Czarny Kot (24,
25) 16.00 Power Players (21, 22) 16.40
Jeźdźcy smoków: Na końcu świata (3) 17.15
Pingwiny z Madagaskaru (1, 2, 3, 4) 19.00 Psi
Patrol 4 (9, 10) 20.00 Dzielnica strachu (37,
38) 22.00 Instaidollki 23.00 Wstydliwe cho-
roby (11) 00.00 Dzielnica strachu (34) 00.55
Lombard. Życie pod zastaw (3)

PULS 2

06.00 Scena śmiechu 06.55 Złotopolscy
(431, 432) 08.00 Plebania (417, 418) 09.05
Kroniki młodego Indiany Jonesa (2) 10.00
Doktor Martin 2 (3, 4) 12.00 Diabli nadali 3
(15, 16) 13.00 Katastrofy w przestworzach
(37, 163) 15.15 Wybuch - film katastrof., USA
2011 16.55 Diabli nadali 3 (17, 18) 17.55 Woj-
ny magazynowe: Kanada 2 19.00 Wojny
kontenerowe 3 (4, 5) 20.00 Cop Out: Fujary
na tropie - komedia, USA 2010 22.05 Zabój-
ca - film sensacyjny, USA 2007 00.10 Su-
perprodukcja - komedia, Polska 2002 02.20
Operacja Samum - dramat, Polska 1999
04.15 Obcy musi fruwać - komediodramat,
Pol./Niem. 1993 05.59 Zakończenie

STOPKLATKA

06.00 Sporty walki: KSW 63 08.30 Siatków-
ka mężczyzn: PlusLiga - mecz: Asseco Re-
sovia Rzeszów - Jastrzębski Węgiel 11.00
Piłka nożna: FORTUNA Puchar Polski - mecz
1/16 finału: Widzew Łódź - GKS 1962 Jastrzę-
bie 13.30 Piłka nożna: FORTUNA Puchar
Polski - mecz 1/16 finału: GKS Tychy - Wisła
Kraków 16.00 Piłka nożna: FORTUNA Pu-
char Polski - mecz 1/16 finału: Korona Kiel-
ce - Stomil Olsztyn 19.00 Tenis: Turniej ATP
w Paryżu - mecz 2. rundy gry pojedynczej
21.00 Tenis: Turniej ATP w Paryżu - mecz 2.
rundy gry pojedynczej 23.00 Piłka nożna:
FORTUNA Puchar Polski - mecz 1/16 finału:
Korona Kielce - Stomil Olsztyn 01.00 Boks

POLSAT SPORT

06.00 Top 10 - lista przebojów 07.00 Świę-
ty (56, 57) 08.00 Słoneczny patrol 6 (17)
09.00 Kobra - oddział specjalny (10) 10.00
Święty (58, 59) 11.05 Galileo 12.05 Miodo-
we lata (70, 67) 14.00 Policjantki i Policjan-
ci (172) 15.00 Detektywi w akcji (26) 16.00
Septagon (45) 17.00 Gliniarz i prokurator
(41) 18.05 Miodowe lata (92, 62) 20.00 Ga-
lileo 21.00 CSI: Kryminalne zagadki Nowe-
go Jorku (108, 109) 23.00 Sprawiedliwi -
Wydział Kryminalny (53) 00.00 Hawaje 5-0
(20) 01.00 STOP Drogówka 02.00 Bume-
rang (33) 02.30 SuperLudzie Extra 02.40
Top 10 - lista przebojów 03.40 Disco Polo
Life 05.45 Telezakupy TV Okazje

TV 6

08.00 Historie wielkiej wagi 5 (9) 09.00 Da-
my i wieśniaczki. Ukraina 6 (3) 10.00 Gog-
glebox. Przed telewizorem 12 11.00
Kartoteka 8 (2) 12.05 Sędzia Anna Maria We-
sołowska (386) 13.00 Ukryta prawda (365)
14.00 Królowe życia 10 (42) 14.35 Paloma
(57) 15.45 Express, Pogoda 16.05 Królowe
życia 11 (30) 16.35 Gogglebox. Przed telewi-
zorem 14 17.45 Express, Pogoda 18.05 De-
Facto 11 18.35 Złomowisko PL 8 (6) 19.45
Express, Pogoda 20.05 Ciężarówką przez
Wietnam (4) 21.15 Królowe życia 11 (38)
21.45 Express, Pogoda 22.00 Bracia Collins
biorą się do roboty 23.00 Gogglebox. Przed
telewizorem 15 00.05 Nic do ukrycia (10)

TTV HD

05.20 Przysięga (511) - telenowela, Tur.
06.05 Elif (1082) - serial obycz., Turcja
07.00 Transmisja mszy świętej
07.30 Rodzinny ekspres - magazyn, Pol.
08.00 Wiadomości, Pogoda - inf.
08.15 Kwadrans polityczny - public.
08.35 Ranczo 7 (91) - serial obycz., Polska
09.35 Komisarz Alex 8 (94) - serial, Pol.
10.30 Ojciec Mateusz 17 (215) - serial
11.25 Remiza. Zawsze w akcji! (41)
12.00 Wiad., Agrobiznes, Agropogoda
12.40 Rok w ogrodzie extra - magazyn
12.55 Niezwykłe zwierzęta. Świnie - dok.
14.00 Elif (1083) - serial obyczajowy, Turcja
15.00 Wiadomości, Pogoda, Alarm!
15.35 Gra słów. Krzyżówka - teleturniej
16.05 Przysięga (512) - telenowela, Tur.
17.00 Teleexpress - program inf.
17.15 Jaka to melodia?
17.55 Klan (3876) - telenowela, Polska
18.20 Remiza. Zawsze w akcji! (42)
18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19.25 Sport, Wiad., Pogoda, Alarm!
20.30 Leśniczówka (438) - telen., Polska
20.55 Piłka nożna: LigaMistrzów -mecz:

Liverpool FC - Atletico Madryt
23.10 Ostatni bój - film dok., Polska 2019
00.20 Zdradzona - thriller, USA 2017
02.00 Tajemnica twierdzy szyfrów (9)
02.55 Pogoda na piątek (22) - serial
03.50 wojsko-polskie.pl - cykl reportaży

TVP 1

05.25 Na dobre i na złe (785) - serial
06.25 Pożyteczni.pl - magazyn
06.55 Familiada - teleturniej
07.30 Pytanie na śniadanie
11.25 Rodzinka.pl (168) - serial, Polska
11.50 Barwy szczęścia (2503) - serial
12.30 Koło fortuny - teleturniej, Polska
13.15 Kozacka miłość (214/270)
14.05 Va banque - teleturniej, Polska
14.35 Na sygnale (38) - serial, Polska
15.10 Górscy ratownicy (109) - serial
16.00 Koło fortuny - teleturniej, Polska
16.35 Familiada - teleturniej
17.15 Promyk nadziei (144) - serial, Tur.
18.00 Panorama - program informacyjny
18.20 Va banque - teleturniej, Polska
18.45 Kozacka miłość (216/270) - serial
19.35 Barwy szczęścia (2504) - serial
20.05 Barwy szczęścia (2505) - serial
20.35 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” i

„Na sygnale” - cykl felietonów
20.50 Na dobre i na złe (821) - serial
21.55 Miłość w czasach wojny (9/20)
22.55 Karmazynowe wesele (6-ost.)
23.55 Córka rybaka - dramat obyczajowy,

Niemcy 2014, reż. Jan Ruzicka
01.35 Deep State: Tajny układ (3/8)
02.25 Mystify: Michael Hutchence - film

dokumentalny, Australia 2019
04.20 Za marzenia (5/13) - serial, Polska
05.05 Zakończenie programu

TVP 2

04.40 Disco Gramy - muz., Polska 2021
05.25 Telezakupy TV Okazje - magazyn
06.00 Nowy dzień - program inf.
08.40 Malanowski i partnerzy (477):

Krwawa niedziela - serial, Polska
09.10 Malanowski i partnerzy (478): Za-

straszony - serial fab.-dok., Polska
09.40 Sekrety rodziny (76): Szantaż
10.40 Dlaczego ja? (578): Walizka
11.40 Gliniarze (99): Gdy miłość umiera
12.50 Wydarzenia - program inf.
13.25 Interwencja - mag. reporterów
13.40 Trudne sprawy (885) - serial, Pol.
14.40 Dlaczego ja? (644) - serial, Polska
15.50 Wydarzenia, Pogoda
16.15 Interwencja - mag. reporterów
16.30 Na ratunek 112 (620) - serial, Pol.
17.00 Gliniarze (629) - serial, Polska
18.00 Pierwsza miłość (3295) - serial
18.50 Wydarzenia - program inf.
19.25 Gość „Wydarzeń” - public.
19.45 Sport, Pogoda
20.05 Świat według Kiepskich (567)
20.35 Świat według Kiepskich (568)
21.05 Komisarz Mama (18-ost.) - serial
22.20 Zróbmy sobie wnuka - komedia,

Polska 2003, reż. Piotr Wereśniak
00.00 Mów mi Dave - kom., USA 2008
02.00 D Train - komediodramat, Wielka Bry-

tania/USA 2015, wyk. Jack Black
04.15 Świat według Kiepskich (35)

POLSAT

05.40 Uwaga! - magazyn reporterów
06.00 Ukryta prawda (1075) - serial, Pol.
07.00 Kuchenne rewolucje: Kraków, karcz-

ma „U Jędzy” - program rozrywko-
wy, Polska 2011

08.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
11.35 Doradca smaku - magazyn kulinar-

ny, Polska 2021
11.45 Ukryta prawda (1325) - serial, Pol.
12.50 Tajemnice miłości (44) - serial
13.55 Ukryta prawda (1076) - serial, Pol.
14.55 Ukryta prawda (873) - serial, Pol.
15.55 Kuchenne rewolucje: Brenna, Zio-

łowa Chata - rozr., Polska 2018
17.00 Tajemnice miłości (45) - serial
18.00 Ukryta prawda (1326) - serial, Pol.
19.00 Fakty, Sport, Pogoda - inf.
19.55 Uwaga! - magazyn reporterów
20.10 Doradca smaku - magazyn
20.15 Na Wspólnej (3317) - serial, Polska
20.55 Milionerzy - teleturniej, Polska 2021
21.35 Top Model - reality show, Polska 2021
23.10 Drogówka - dramat kryminalny, Polska

2013, reż. Wojciech Smarzowski, wyk.
Bartłomiej Topa, Arkadiusz Jakubik,
Julia Kijowska, Eryk Lubos

01.35 Superwizjer - mag. reporterów
02.15 Uwaga! - magazyn reporterów
02.35 NOC Magii - interaktywny program

rozrywkowy
04.00 Kto was tak urządził? - magazyn

TVN

06.00 Gliniarz i prokurator (71) - serial
07.00 Strażnik Teksasu (197) - serial
08.00 Nasz nowy dom - reality show
09.00 Pierwsza miłość (3294) - serial
09.50 Kochane pieniądze (78) - serial
10.50 Hardkorowy lombard (59) - serial
11.20 Hardkorowy lombard (60) - serial
11.50 Pamiętniki z wakacji (58) - serial

paradokumentalny, Polska
12.50 STOP Drogówka - magazyn, Polska
13.50 STOP Drogówka - magazyn, Polska
14.55 Gwiazdy Kabaretu - program rozr.
15.55 Hardkorowy lombard (61) - serial
16.25 Hardkorowy lombard (62) - serial
17.00 Policjantki i Policjanci (832)
18.00 Kochane pieniądze (79) - serial
19.00 Policjantki i Policjanci (833)
20.00 Święty (167) - serial kom., Polska
20.30 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny

(532) - serial kryminalny, Polska
21.40 Kickboxer - film sensacyjny, USA 1989,

reż. Mark DiSalle, David Worth, wyk.
Jean-Claude Van Damme, Dennis Chan

23.35 Wikingowie (35) - serial
00.35 Wikingowie (36) - serial
01.45 Śmierć na 1000 sposobów (6)
02.15 Śmierć na 1000 sposobów (7)
02.45 Śmierć na 1000 sposobów (4)
03.05 Ucho Prezesa 3 (7) - serial, Polska
03.25 Top 10 - lista przebojów - muz.
05.30 Telezakupy TV Okazje - magazyn

TV 4

05.25 Szkoła (719) - serial paradok., Polska
06.25 Szpital (834) - serial paradok., Pol.
07.20 Papiery na szczęście (33/62) - se-

rial obyczajowy, Polska
07.55 Ukryta prawda (763) - serial, Polska
08.55 Ukryta prawda (764) - serial, Polska
10.00 Ukryta prawda (765) - serial, Polska
11.05 Idealna niania 4 - reality show
11.55 Szpital (835) - serial paradok., Polska
12.55 Szkoła (720) - serial paradok., Polska
13.55 Ten moment (29/40) - serial, Polska
14.30 Sąd rodzinny (209) - serial, Polska
15.30 Sędzia Anna Maria Wesołowska

(625) - serial fab.-dok., Polska
16.30 Ukryta prawda (1003) - serial
17.35 Brzydula 2 (191) - serial kom., Polska
18.10 Idealna niania 4 - reality show
19.00 19+ (662) - serial paradok., Polska
19.35 Papiery na szczęście (34/62) - se-

rial obyczajowy, Polska
20.10 Brzydula 2 (192) - serial kom., Pol.
20.45 Hotel Paradise 4 - reality show
21.50 CiekawyprzypadekBenjaminaBut-

tona - film fantasy, USA 2008, reż. Da-
vid Fincher, wyk. Brad Pitt, Cate Blan-
chett, Tilda Swinton, Julia Ormond

01.15 Keanu - komedia sensacyjna, USA
2016, reż. Peter Atencio, wyk. Jordan
Peele, Keegan-Michael Key

03.30 NOC Magii
05.20 Zakończenie programu

TVN SIEDEM

PONIEDZIAŁEK - 1 listopada
W

TOREK - 2 listopada
ŚRODA -  3 listopada

CZW
ARTEK -  4 listopada
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Już w najbliższą niedzielę 
(31.10) siatkarski sezon 
2021/2022 rozpocznie 
trzecioligowa ekipa pań 
Skier Vis Business Center. 
W miniony weekend drugą 
porażkę zanotowały ka-
detki ze Skierniewic.

Trzecie spotkanie w sezonie 
2021/2022 mają za sobą ka-
detki MKS Skier-Vis Business 
Center Skierniewice. Zespół 
Grzegorza Hałatiuka, w sobotę 
(23.10) podejmował UKS Ozor-
ków. Mecz zakończył się pew-
ną wygraną przyjezdnych 3:0. 

Tylko w pierwszej partii, 
przegranej do 20 gospodynie 
podjęły walkę, w kolejnych 
ekipa z Ozorkowa była wyraź-
nie lepsza, zwyciężając do 9 i 
14.

W weekend pauzowały mło-
dziczki. 

W niedzielę (31.10) pierw-
szy mecz w III lidze rozegra 
ekipa seniorek. Skierniewi-
czanki, prowadzone przez 
Grzegorza Hałatiuka i Marka 
Leśniewicza podejmą druży-
nę UKS Lider Konstantynów 
Łódzki. 

W stawce drużyn walczą-

cych o awans do II ligi są: MKS 
Skier-Vis Business  Center 
Skierniewice, UKS Akademia 
Siatkówki Zduńska Wola, 
UKS Ozorków, WKS Prosna 
Wieruszów, SMS Ostrów Ła-
skovia Łask i UKS Lider Kon-
stantynów Łódzki. W rundzie 
zasadniczej drużyny zagrają 
systemem każdy z każdym, 
mecz i rewanż.

am

Kadetki Skier-Vis przegra-
ły 2 z 3 spotkań sezonu 

2021/2022.

Porażka kadetek Skier-Vis. 
Inauguracja sezonu w III lidze

gracza MLUKS, a w meczu 
było 1:1. Na drugim stole 
doświadczony Michał Misiak 
uporał się z młodziutkim Ju-
liuszem Wille 3:0. 

Kolejne pojedynki także 
były zacięte. Na pierwszym 
stole Witold Uzarczyk prze-
grał z rawskim liderem Jaku-
bem Polańskim 1:3, a Piotr 
Minkus (na dwójce) ograł 3:2 
Przemysława Zwierza.

Remisem zakończyły się 
także pojedynki deblowe. 
Na pierwszym stole Michał 
i Witold Uzarczykowie prze-
grali z Jakubem Gierachem 
i Jakubem Polańskim 1:3, 
na drugim Michał Misiak 
i Piotr Minkus ograli Prze-
mysława Zwierza i Juliusza 
Wille 3:0.

Druga seria singli na 
pierwszym stole zakończyła 
się drugą wygraną Jakuba 
Polańskiego, który pokonał 
Michała Uzarczyka 3:1 i zwy-
cięstwem Witolda Uzarczyka 
nad Jakubem Gierachem 
3:1.

Na drugim stole Michał 
Misiak musiał uznać wyż-
szość Przemysława Zwierza 
(2:3), a młodziutki Juliusz 
Wille uległ doświadczonemu 
Piotrowi Minkusowi i obie 
ekipy podzieliły się punktami 
po remisie 5:5.

Dzień wcześniej mako-
wianie przegrali w Białej 
Rawskiej z tamtejszym LKS 
3:7. Punkty dla pokona-
nych zdobyli: Witold Uzar-
czyk, Michał Misiak oraz 
debel Piotr Minkus/Michał 
Misiak. Dla gospodarzy 
punktowali: Maciej Brodzki 
(2), Michał Sarnecki (2), Da-
mian Rybak (1), Jakub Sy-
nowiecki oraz debel Maciej 
Brodzki i Damian Rybak. Po 
weekendowych spotkaniach 
UKS spadł w tabeli na 4. 
miejsce.

W III lidze mężczyzn UKS 
Agaris II Maków pokonał LKS 
Jutrzenka Bychlew 8:2 i po-
został liderem. W czwartek 
(28.10) rozegrany zostanie 
mecz UKS Agaris II Maków – 

KS Legion Skierniewice.
Grała także trzecia ekipa 

UKS. W IV lidze mężczyzn 
UKS Katelin Mag B6 III Ma-
ków przegrał 1-9 z UKS GOK 
Zduny, 4:6 z MLUKS MLUX 
Piotrków Trybunalski, a w 
niedzielę w makowskiej hali 
podejmował GUKS II Gorz-
kowice. Goście wygrali 7:3. 
Punkty dla pokonanych zdo-
byli: Adam Cegielski, Piotr 
Machaj i Stanisław Zudnie-
wek.

W II lidze kobiet UKS Aga-
ris Maków zremisował 5:5 
z UMLKS Radomsko oraz 
ULKS Moszczenica. Komple-
ty punktów w obu meczach 
zdobyły Anna Caban i Marta 
Stopińska.

W sobotę (23.10) w sali 
Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących nr 1 w Łodzi odbył się 
II Międzypowiatowy Turniej 
Kwalifikacyjny w katego-
riach: młodzik, kadet, junior. 
UKS Maków reprezentowało 
14 zawodniczek i zawodni-
ków. W rywalizacji młodzi-
ków 2. miejsce zajął Bartosz 
Sukiennik. Na pozycjach 3-4. 
sklasyªkowany został Filip 
Warulik. W zmaganiach mło-
dziczek 2. była Zosia Starzec, 
a 3. Lena Caban-Janus. Ka-
detka Basia Starzec zajęła 3. 
miejsce, a panowie w tej ka-
tegorii zameldowali się poza 
podium. Juniorka Monika 
Jaccyk zajęła 2. miejsce, ko-
leżanki, a także koledzy w tej 
kategorii uplasowali się poza 
podium.

Awans do Wojewódzkich 
Turniejów Kwaliªkacyjnych 
uzyskali: Zosia Starzec, 
Lena Caban-Janus, Bar-
tosz Sukiennik, Mateusz 
Łysakowski, Filip Warulik 
oraz Basia Starzec i Wojtek 
Korbeń z listy rankingowej 
ŁOZTS (wszyscy w kategorii 
młodzik), Patryk Tarnowski, 
Karol Sasim, Filip Warulik 
oraz Magdalena Krupa z listy 
rankingowej ŁOZTS (katego-
ria kadet) i juniorka Monika 
Jacczyk.

   

Aktualna tabela II ligi tenisa stołowego mężczyzn
1. IKS „Start” Zduńska Wola    7 147 0 0 70-0 
2. UMKS Księżak Łowicz    6 105 0 1 45-15 
3. LKS Biała Rawska    6 105 0 1 39-21 
4. UKS Agaris Maków    7 9 4 1 2 42-28 
5. KS Energetyk AMŁ Dzianiny Łódź  6 8 3 2 1 34-26 
6. MLUKS Dwójka Rawa Mazowiecka   6 7 3 1 2 33-27 
7. MLUKS Brzeziny    6 7 3 1 2 31-29 
8. UKS Orlęta Bilcza    6 6 3 0 3 29-31 
9. MKS Jedynka Łódź    6 5 2 1 3 27-33 
10. GUKS Gorzkowice    6 5 2 1 3 25-35 
11. KS Campeones Wąchock    5 4 2 0 3 21-29 
12. LUKS Radość Porzecze    8 2 1 0 7 13-67 
13. ULKS Moszczenica    6 1 0 1 5 14-46 
14. UMLKS Radomsko    7 0 0 0 7 17-53 
W tabeli, w kolejności: miejsce, zespół, gry, punkty, zwycięstwa, remisy, porażki.

Tenisowe derby regionu na remis 
UKS Maków – MLUKS Dwójka 5:5

W niedzielę (24.10) teni-
siści z Makowa podejmo-
wali spadkowicza z I ligi, 
MLUKS Dwójka Rawa Ma-
zowiecka. Po zaciętym i wy-
równanym pojedynku padł 
remis 5:5. 

Już pierwsze spotkanie na 
pierwszym stole zapowiadało 
bardzo zaciętą rywalizację o 
ligowe punkty. Jakub Gie-
rach z MLUKS prowadził już 
2:0 z Michałem Uzarczykiem, 
jednak gracz UKS Maków 
doprowadził do wyrównania. 
Decydująca partia była nie-
mniej wyrównana i zakoń-
czyła się wynikiem 11:9 dla 

Miało być intersująco i tak też było. Drugoligowe, tenisowe derby regionu pomiędzy UKS Aga-
ris Maków i MLUKS Dwójka Rawa Mazowiecka zakończyły się podziałem punktów. W ma-
kowskiej hali padł wynik 5:5. Gospodarze niedzielnego meczu zajmują 4. miejsce w tabeli, go-
ście są na 6. pozycji. Grały także pozostałe ekipy UKS, a makowska młodzież wzięła udział w 
Międzypowiatowym Turnieju Kwalifikacyjnym w kategoriach: młodzik, kadet, junior.

Adam Michalski

W niedzielnym spotkaniu w Makowie gospodarze zremiso-
wali z MLUKS Dwójka Rawa Mazowiecka 5:5. W akcji Piotr 
Minkus.

Michał Uzarczyk w pierwszym pojedynku meczu UKS Agaris 
Maków i MLUKS Dwójka Rawa Mazowiecka stoczył zacięty 
bój z Jakubem Gierachem.
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Za zespołami skierniewic-
kiej A Klasy już 10 spotkań se-
zonu 2021/2022. W weekend 
(23-24.10) grano na sześciu 
stadionach. Ciekawie było w 
Godzianowie, gdzie Pogoń po-
dejmowała lidera z Makowa. 

Goście prowadzili do prze-
rwy 3:0, a na listę strzelców 
wpisali się: Alan Caban, Ma-
teusz Bartosiewicz i Łukasz 
Winciorek. Po zmianie stron 
Damian Majcher przywrócił 
nadzieje gospodarzy na ko-
rzystny wynik, a na kwadrans 
przed końcem Zbigniew Lipiń-
ski zdobył kontaktową bram-
kę. Kiedy wydawało się, że 
Pogoń pokusi się o sprawienie 
niespodzianki Arkadiusz Ga-
siński ustalił wynik meczu na 
4:2 dla Macovii, która dzięki 
wygranej umocniła się na po-

zycji lidera stawki ekip walczą-
cych o awans do okręgówki. 

Swoje spotkanie wygrała 
także Sierakowianka Siera-
kowice, która 2:1 pokonała 
Meteor Reczyce. Bramki dla 
gospodarzy zdobyli Michał 
Frączek i Jarosław Jaworski.

W 10. kolejce pokonani z 
boisk zeszli piłkarze Jutrzen-
ki Mokra Prawa i Olympic 
Słupia. Jutrzenka uległa u 
siebie 1:3 Darowi Placencja, a 
Olympic przegrał 1:2 z Lakto-
zą Łyszkowice. W innych spo-
tkaniach Start Złaków Borowy 
aż 10:1 pokonał Victorię Biela-
wy, a Astra Zduny 3:0 ograła 
Czarnych Bednary.

Pauzował Vagat Domanie-
wice.

W 11. kolejce zagrają: Czar-
ni Bednary – Vagat Domanie-

To nie był udany weekend dla 
zespołów ze Skierniewic wy-
stępujących w wojewódzkich  
ligach koszykówki. Swoje spo-
tkania przegrali juniorzy star-
si, kadeci oraz kadeci młodsi 
AZS oraz kadetki MKS Ósemka.

Drugie spotkanie w rozgryw-
kach 2021/2022 mają za sobą 
juniorzy AZS, którzy przegrali w 
Łodzi z ŁKS 33:146. Swoje spo-
tkanie przegrali także kadeci 
młodzi AZS, którzy w hali przy 
ulicy Tetmajera ulegli Startowi 
Łódź 44:85. Dla AZS najwięcej 
punktów zdobył Jakub Barto-
niewicz (21).

Juniorzy starsi AZS grali w Ło-
dzi, gdzie przegrali z drugą druży-
ną ŁKS 81:108. Dla pokonanych 

najwięcej punktów uzyskał Bar-
tosz Andraszewski (27). Drużynę 
prowadzi Adam Hilchen.

Pierwsze spotkanie w sezo-
nie rozegrały kadetki Ósem-
ki. Drużyna uległa w Łodzi 
Widzewowi 50:55. Najwięcej 
punktów dla pokonanych zdo-
była Wiktoria Wacławek (34).

W II lidze swoje spotkanie 
wygrała ekipa Ósemka Lu-
cyna Day Spa Skierniewice, 
która pokonała SMS Aleksan-
drów Łódzki 74:51. Najwięcej 
punktów dla Ósemki zdobyła 
Julia Zbudniewek (24).

W weekend drużyna kade-
tów MKS Ósemka wygrała XIV 
Ogólnopolski Turniej Nenufar 
Cup w Ełku. Więcej na ten te-
mat na eglos.pl am

To był trudny weekend dla 
młodych zespołów MLKS 
Widok Skierniewice grają-
cych na poziomie lig woje-
wódzkich. Wszystkie dru-
żyny osiedlowych prze-
grały swoje spotkania.

W lidze trampkarzy Widok 
przegrał w sobotę (23.10) na 
wyjeździe z Widzewem Łódź 
0:6. Porażka nie wpłynęła na 
sytuację osiedlowych w tabe-
li. Widok zajmuje bardzo do-
brą 4. pozycję i jest już pewny 
utrzymania i gry wiosną w I 
lidze.

Podopieczni Piotra Wysoc-
kiego kolejne spotkanie roze-
grają w Skierniewicach w so-
botę (30.10). Rywalem będzie 
MGUKS Pogoń Zduńska Wola. 
Mecz rozpocznie się o godzinie 
12.00 na płycie bocznej przy 

ulicy Pomologicznej.
Nie wiedzie się trampka-

rzom młodszym. Zespół Da-
niela Tryngiela w sobotę w 
Łodzi przegrał z ŁKS II 3:4. 
Trzy bramki dla gości zdo-
był Szymon Dyjasiński. Co 
ciekawe Widok prowadził 
do przerwy 3:1. Po 11. ko-
lejkach osiedlowi zamyka-
ją stawkę II ligi trampkarzy 
młodszych.

Porażką zakończyła się tak-
że sobotnia konfrontacja osie-
dlowych w I lidze młodzików. 
Drużyna Łukasza Korwka na 
boisku przy ulicy Tetmajera 
przegrała z Łódzką Akademią 
Futbolu 0:2. Widok zajmuje 
4. miejsce w lidze, a w środę 
(27.10) zagra na wyjeździe z 
MGUKS Pogonią Zduńska 
Wola.

am

Lider okręgówki nadal na 
zwycięskim szlaku. Młody 
Widok Skierniewice w 
derbach miasta pokonał 
rezerwy Unii 2:1 i utrzymał 
prowadzenie w tabeli.

W weekend (23-24.10) na 
boiskach klasy okręgowej od-
było się kilka ciekawych spo-
tkań. 

Najbardziej emocjonujące 
spotkanie 12. kolejki miało zo-
stać rozegrane w Sierakowicach 
Lewych, a Widok Skierniewice 
podejmował rezerwy trzecioligo-
wej Unii. Derby nie rozczarowa-
ły. Pierwsza połowa zakończyła 
się bezbramkowym remisem, w 
drugiej pierwsi tra¬li osiedlowi, 
a na listę strzelców wpisał się 
Mikołaj Pruszkowski. Gospo-
darze krótko cieszyli się z pro-
wadzenia, kilka minut później 
wyrównał Maciej Dudkiewicz. 
W doliczonym czasie gry zwy-
cięską bramkę dla Widoku zdo-
był doświadczony Wojciech Bo-
rowiec. Widok dzięki wygranej 
utrzymał pozycję lidera.

Wicelider cyklu Jutrzenka 
Drzewce grał w Wołuczy, gdzie 
GLKS próbował rywalizować 
ze spadkowiczem jak równy z 
równym. Udawało się do 23. 
minuty. Już w 2. gospodarze 
objęli prowadzenie, a tra¬ł Pa-
weł Czyż. Damian Kopa wyrów-
nał 10 minut później. W 23. 
minucie goście już prowadzili, 
a swoją bramkę zdobył Ceza-
ry Dominiak. Jutrzenka dwie 
kolejne bramki zdobyła przed 
przerwą, a tra¬li Mateusz Turek 
i Jakb Perek. Spotkanie zakoń-

czyło się pewnym zwycięstwem 
ekipy Roberta Szuberta 4:1.

Manchatan podejmował 
Olimpię Chąśno i prowadził z 
przyjezdnymi 2:0 po bramkach 
Mariusza Broniarka i Jarosła-
wa Foksa. Po zmianie stron go-
ście nieoczekiwanie przechylili 
losy meczu na swoją korzyść i 
zwyciężyli 3:2. 

Efektowne zwycięstwo w Ła-
guszewie odnieśli piłkarze Ma-
zovii Rawa Mazowiecka. Goście 
zwyciężyli 7:1, a bramki zdoby-
li: Rafał Głębocki 3, Arkadiusz 
Kruś 2, Jakub Kurek i Mateusz 
Gradowski. Mecz rozstrzygnął 
się przed przerwą, goście pro-
wadzili już 5:0.

Ciekawie było także w Cie-
lądzu, gdzie Orlęta zremisowali 
3:3 z Juvenią Wysokienice.

W innych spotkaniach Start 
Brzeziny pokonał 3:0 Pelikana 
II Łowicz, Olimpia Jeżów ogra-
ła 3:1 GKS Bedlno, a  Olimpia 
Niedźwiada była lepsza 2:1 od 
Pogoni Bełchów.

Liderem z dorobkiem 31 
punktów jest Widok, wicelide-
rem (28 pkt.) Jutrzenka Drzew-
ce, która ma jedno spotkanie 
rozegrane mniej.

W 13. kolejce (30-31.10) za-
grają Pogoń Bełchów – Mancha-
tan Nowy Kawęczyn, Jutrzenka 
Drzewce – Olimpia Niedźwiada, 
Juvenia Wysokienice – GLKS 
Wołucza, Mazovia Rawa Mazo-
wiecka – Orlęta Cielądz, GKS 
Bedlno – Korona Łaguszew, 
Unia II Skierniewice – Olimpia 
Jeżów, Pelikan II Łowicz – Wi-
dok Skierniewice, Olimpia Chą-
śno – Start Brzeziny. am

Aktualna tabela Klasy Okręgowej, grupa IV
1. Widok Skierniewice   12 31 10 1 1 38-11 
2. Jutrzenka Drzewce   11 28 9 1 1 46-7 
3. Start Brzeziny   12 26 8 2 2 48-13 
4. GLKS Wołucza   12 24 7 3 2 27-14 
5. Olimpia Chąśno   12 23 7 2 3 32-15 
6. Manchatan Nowy Kawęczyn 12 22 7 1 4 32-23 
7. Mazovia Rawa Mazowiecka 12 21 7 0 5 37-28 
8. Pelikan II Łowicz   11 21 7 0 4 25-17 
9. Olimpia Jeżów   12 20 6 2 4 28-25 
10. Olimpia Niedźwiada   12 16 5 1 6 21-24 
11. Korona Wejsce   12 12 3 3 6 25-37 
12. Unia II Skierniewice   12 9 3 0 9 14-28 
13. Orlęta Cielądz   12 9 2 3 7 16-43 
14. Juvenia Wysokienice   12 5 1 2 9 15-70 
15. Pogoń Bełchów   12 4 1 1 10 16-45 
16. GKS Bedlno   12 3 1 0 11 12-32
W tabeli, w kolejności: miejsce, zespół, gry, punkty, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki zdobyte-stracone. 

Widok wygrał derby i pozostał 
liderem okręgówki

Porażki AZS w ligach 
wojewódzkich

Pechowy weekend Widoku w ligach wojewódzkich

Zespół młodzików MLKS Widok Skierniewice w sobotę (23.10) 
uległ wiceliderowi I ligi Łódzkiej Akademii Futbolu 0:2.
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Derby w A Klasie 
dla Macovii

Aktualna tabela A Klasy
1. Macovia Maków   9 25 8 1 0 37-12
2. Dar Placencja   9 21 7 0 2 31-17 
3. Sierakowianka Sierakowice   9 19 6 1 2 19-15 
4. Astra Zduny 9 18 6 0 3 28-14 
5. Meteor Reczyce   9 17 5 2 2 33-23 
6. Laktoza Łyszkowice   9 15 5 0 4 33-13 
7. Pogoń Godzianów   10 14 4 2 4 22-30 
8. Start Złaków Borowy   10 11 3 2 5 23-29 
9. Czarni Bednary   9 10 3 1 5 15-15 
10. Olympic Słupia   9 10 2 4 3 19-16 
11. Vagat Domaniewice   9 6 1 3 5 9-21 
12. Jutrzenka Mokra Prawa   10 3 0 3 7 11-32 
13. Victoria Bielawy   9 1 0 1 8 7-50
W tabeli, w kolejności: miejsce, zespół, gry, punkty, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki zdobyte-stracone.

W derbach powiatu skierniewickiego na 
poziomie A Klasy Macovia okazała się lep-
sza od Pogoni Godzianów.

Macovia Maków utrzymała pozycję lidera skierniewickiej A Klasy po wygranej w me-
czu derbowym z Pogonią Godzianów 4:2. Zwycięstwo odniosła także Sierakowianka 
Sierakowice, która pokonała 2:1 Meteora Reczyce.

Adam Michalski
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wice, Meteor Reczyce – Astra 
Zduny, Laktoza Łyszkowice – 
Sierakowianka Sierakowice, 
Macovia Maków – Olympic 
Słupia, Dar Placencja – Pogoń 

Godzianów, Victoria Bielawy 
– Jutrzenka Mokra Prawa. 
Pauzował będzie Start Złaków 
Borowy.   

Więcej zdjęć na eglos.pl

Tenisowe derby regionu na remis 
UKS Maków – MLUKS Dwójka 5:5
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 Na boisku waleczni gospo-
darze ulegli wielokrotnemu mi-
strzowi Polski 0:2. – Dla wielu 
z nas był to mecz życia, chcie-
liśmy pokazać, że w Skiernie-
wicach piłka nożna jest na nie-
złym poziomie – mówi Konrad 
Kowalczyk, kapitan Unii.

Na trzy dni przed pucharo-
wym meczem z Lechem Poznań 
zespół Unii Skierniewice w ra-
mach rozgrywek I grupy III ligi 
podejmował (23.10) rezerwy 
Łódzkiego Klubu Sportowego. 

Spotkanie zakończyło się 
podziałem punktów po remi-
sie 1:1. Zespół nie miał taryfy 
ulgowej i wystąpił w najsilniej-
szym składzie. 

– Rozmawialiśmy z dru-
żyną przed meczem z ŁKS i 
ustaliliśmy, że nie będziemy 
kalkulowali. Chcieliśmy za-
grać w optymalnym składzie i 
powalczyć o komplet punktów 
– mówił Piotr Kocęba, trener 
Unii. – Jednogłośnie podjęli-
śmy decyzję, że nie ma co się 
oszczędzać, walczymy w każ-
dym meczu na maksa – wtóro-
wał trenerowi kapitan. Po me-
czu myśli ekipy ze Skierniewic 
skupiły się już na wtorkowym 
starciu z Lechem Poznań.

– Jest ekscytacja i czekamy 
z niecierpliwością na wtorek – 
mówił kapitan Unii, Konrad 
Kowalczyk.

To było sportowe 
wydarzenie roku 2021!
Na stadionie przy 
ulicy Pomologicznej, 
we wtorek (26.10) 
Unia Skierniewice w 
ramach 1/16 Pucharu 
Polski 2021/2022 
podejmowała Lecha 
Poznań. Sportowe 
wydarzenie 2021 
roku w mieście z try-
bun oglądało prawie 
1000 osób. Wszyscy, 
którzy nie zdobyli 
wejściówek na pu-
charowe spotkanie 
mogli je obejrzeć w 
telewizji Polsat.

Tekst i fot.  Adam Michalski

Maciej Skorża trener Lecha 
Poznań.

Ciekawych akcji za-
równo w pierwszej jak 
i drugiej połowie nie 
brakowało.

Wtorkowe wydarzenie było 
dużym organizacyjnym przed-
sięwzięciem. Ze względów na 
bezpieczeństwo uczestników 
miasto nie wyraziło zgody na 
organizację imprezy masowej, 

co oznaczało, że z trybun 
spotkanie mogło obejrzeć za-
ledwie 999 widzów, czyli mniej 
niż poprzednie piłkarskie hity 
z lat 2020 i 2019. Z użytku w 
dni meczu do godzin popołu-
dniowych wyłączone zostały 
obie hale przy ulicy Pomolo-
gicznej, a służby porządkowe 
zabezpieczyły teren w okoli-
cach stadionu.

Mecz cieszył się bardzo du-
żym zainteresowaniem także 
wśród mediów. 

– Mieliśmy 50 zgłoszeń, wy-
daliśmy 32 akredytacje na to 
spotkanie – mówi Leszek Koź-
biał z Unii. Spotkanie pucha-
rowe rozpoczęło się o godzinie 
13.30, a na trybunach zasia-
dło niespełna 1000 osób.

– Spotkanie cieszyło się 
ogromnym zainteresowaniem, 
niestety w związku z tym, że 

Polski mogła się podobać. Go-
spodarze nie uciekali się do 
najprostszych form, próbowa-
li budować akcje od bramki, 
grać na jeden, dwa kontakty, 
a w obronie byli agresywni i 
przysparzali gościom wiele 
problemów przy wyprowadza-
niu piłki.

Po przerwie gospodarze z 
animuszem ruszyli do ataku. 
Próbowali jak najszybciej wy-
równać, jednak niezłym akcjom 
brakowało wykończenia lub do-
brego ostatniego podania. Pod-
opieczni Piotra Kocęby walczyli 
o każdy metr boiska, co jednak 
nie przełożyło się na zmianę 
wyniku. Piotr Kocęba zdecy-
dował się na zmiany, a jedna z 
nich była wymuszona. Kontu-
zjowanego Huberta Berłowskie-
go zastąpił Maciej Wilanowski.

Goście mieli swoje okazje, 
ale albo znakomicie interwe-
niował Mateusz Wlazlowski 
albo doskonale spisywała się 
linia obrony. Klasą dla siebie 
byli liderzy Unii. Znakomite 
spotkanie rozegrali �lar obro-

Zespół Unii tuż przed pierwszym gwizdkiem wtorkowego meczu.

Skład Unii 
w meczu z Lechem:
Mateusz Wlazlow-
ski, Hubert Berlowski 
(Maciej Wilanowski), 
Bartosz Broniarek, 
Konrad Kowalczyk, 
Andrzej Krajewski (Ja-
kub Jasinski), Damian 
Makuch (Piotr Kłąb), 
Ignacy Ogłozinski, Ka-
mil Sabiłło, Mateusz 
Stępień, Piotr Drabik, 
Kamil Waśniowski (Mi-
łosz Nowak), Bartosz 
Winkler. Trener Piotr 
Kocęba.

ny Bartosz Broniarek i kapi-
tan Konrad Kowalczyk, który 
w środku pola niejednokrotnie 
prezentował się lepiej niż gra-
cze z Ekstraklasy. 

Za nami wielkie święto 
sportu w mieście, żal, że spek-
taklu z perspektywy trybun 
nie mogła obejrzeć większa 
liczba kibiców. Jednak wszyst-
ko przed nami, miasto prze-
kazało informację, że otrzyma 
�nansowe wsparcie na moder-
nizacje stadionu miejskiego. 
Ogłoszono wyniki pierwszego 
naboru w ramach Programu 
Inwestycji Strategicznych „Pol-
ski Ład”. Na liście projektów 
objętych dofinansowaniem 
znalazła się modernizacja i 
przebudowa stadionu miej-
skiego, a kwota dofinanso-
wania to ponad 25 milionów 
złotych. Kwota stanowi aż 90 
proc. kosztów inwestycji. 

W środę na stadionie przy 
ulicy Pomologicznej (po za-
mknięciu tego wydania) odby-
ło się spotkanie władz miasta 
z przedstawicielami klubów 
piłkarskich w sprawie wspo-
mnianych informacji.

Przypomnijmy, że dla Unii 
Skierniewice wtorkowe spo-
tkanie było czwartym w okre-
sie ostatnich trzech lat me-
czem w rozgrywkach central-
nych o puchar Polski. W 2019 
roku w ramach 1/32 pucharu 
zespół z Pomologicznej prze-
grał po dogrywce z ówczesnym 
mistrzem Piastem Gliwice. 
Rok później na tym samym 
etapie uległ 0:4 Widzewowi 
Łódź, a kilka tygodni temu w 
1/32 trwających rozgrywek 
Unia pokonała Concordię El-
bląg 2:0.     

nie było zgody na organizację 
imprezy masowej mieliśmy do 
dyspozycji tylko ograniczo-
ną liczbę biletów – zauważa 
przedstawiciel Unii. – W mi-
nionych latach przy okazji 
meczów z Piastem Gliwice i 
Widzewem Łódź na trybu-
nach mieliśmy 2500 widzów 
– dodaje.

W Skierniewicach przy oka-
zji wtorkowego meczu pojawili 
się byli reprezentanci Polski. 
Mecz komentował Maciej Żu-
rawski, a wraz z Lechem przy 
Pomologicznej pojawili się Da-

riusz Dudka i Tomasz Rząsa.
W mecz lepiej weszli fa-

woryzowani goście, którzy 
szybko, bo już w 9. minucie 
zdobył Daniel Ramirez. Po 22. 
minutach było już 2:0, a przy 
dośrodkowaniu jednego z pił-
karzy Lecha interweniujący 
Bartosz Broniarek skierował 
piłkę do własnej bramki.

Unia miała swoje szanse, 
a dwukrotnie groźnie strzelał 
Damian Makuch. Do przerwy 
wynik nie uległ już zmianie, 
a postawa gospodarzy na tle 
faworyta do tytułu mistrza 

Sztab Unii Skierniewice w przerwie spotkania.
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