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MIASTO

Maluszek dla maluszka 
Grupa znajomych zafascynowanych autami odnawia Fiata 
126p z 1990 roku. Auto przekażą na aukcję dla Zosi Bigos. 
Dziewczynka choruje na SMA – rdzeniowy zanik mięśni. Do 
końca zbiórki pozostało zaledwie kilka dni.   ◼ strona 5

Wywalczyli znak, teraz chcą 
montażu progu 
– Kierowcy nie stosują się do znaku ograniczenia prędko-
ści przy wyjeździe z miasta – skarżą się mieszkańcy ulic 
1-go Maja i Księże Domki w Rawie Mazowieckiej. Od lat 
walczą o spowolnienie ruchu na drodze w pobliżu ich 
domów.  ◼ strona 6

Oszust przekonuje, że… 
nie jest oszustem 
– Zawsze się dziwiłam, gdy słyszałam, że ktoś dał się 
oszukać dzwoniącym oszustom. Mało brakowało, a sama 
padłabym ofiarą takiego przekrętu – przyznaje rawianka, 
do której zadzwonił rzekomy pracownik banku. Mężczy-
zna znał jej dane, a na wyświetlaczu faktycznie pojawił się 
numer infolinii placówki, w której ma konto.  ◼ strona 7

GMINA BIAŁA RAWSKA

Z Raszyna przez Żyrardów 
trafiła do Białej Rawskiej  
Teresa Berdyga jest nowym sekretarzem gminy Biała Raw-
ska. Na stanowisku zastąpiła Marka Pałasza, który w lutym 
przeszedł na emeryturę.  ◼ strona 11

GMINA SADKOWICE

Awantura 
o modernizację stawu
W Sadkowicach trwa renowacja stawu, którym opiekują 
się miejscowi wędkarze. Prace są niezbędne, gdyż oberwa-
ne brzegi stanowią niebezpieczną pułapkę dla nieostroż-
nych. Tymczasem przebieg inwestycji wzbudził zastrzeże-
nia wędkarzy. Interweniowała wójt gminy.  ◼ strona 14

Wspominamy tych, którzy odeszli...  ◼ strony 10, 12
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Strażacy ochotnicy będą mogli liczyć na dodatek do emerytury. W przyszłym roku byłoby to  
200 zł (brutto) miesięcznie. Druhowie emeryci dostaną pieniądze pod warunkiem, że udowod-
nią, że przez 25 lat faktycznie brali udział w działaniach ratowniczych. A z tym może być kłopot.  
W powiecie rawskim jest obecnie około pół tysiąca strażaków ochotników. Ostrożnie szacuje się, 
że tych, którzy faktycznie wyjeżdżają do akcji jest ok. 200. ◼ strona 3



MIASTO

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 któ-
rych radościach i troskach niewiele wiedzieliśmy – setki osób, 
o które to miasto już zawsze będzie uboższe.

1 listopada i dni poprzedzające to szczególny czas w Pol-
skiej 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, zniecier-
pliwiła. 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 uwierzy-
li, że rozchwiany statek może spróbować przybić do portu 
szybciej niż kapitan planował. Z rozbawieniem, póki co, ob-
serwuję ruchawkę w samorządowym ogródku. Radny, który 
dotychczas wsławił się prośbą o umożliwienie mu opuszcze-

nia sali obrad, gdyż przegrywa nierówną walkę z własnym 
pęcherzem, pręży się dziś w Internecie na tle półki z książ-
kami. 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 – � lm nagraj na tle półki z książkami (to ko-
lejny 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 aspira-
cjami. Tym razem kadr z gabinetu dyrektora wojewódzkiego 
szpitala. Radny zasiadł za jego biurkiem, markujący podpi-
sywanie 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 rów-
nież w przyszłym tygodniu. Obyśmy zdrowi byli!

W ubiegły piątek 
(22.10) w przedszkolu „Baj-
kowy Zakątek” odbył się 
kiermasz ciast. Dochód z ich 
sprzedaży został przezna-
czony na pomoc chorej Zosi 
Bigos. Sprzedaż była prowa-
dzona nie tylko na placu 
przed przedszkolem, ale 
także na parkingu osiedlo-
wym przy ul. Solidarności.

Akcja „Kiermasz ciast dla 
Zosi Bigos”, której inicjator-
ką i koordynatorką była na-
uczycielka Paulina Frankow-
ska, mogła odbyć się dzięki 
ogromnemu zaangażowaniu 
rodziców przedszkolaków 
z „Bajkowego zakątka”. 

– Rodzice chętnie służyli 
swoją pomocą piekąc cia-
sta, babeczki, chałki, chle-
by.  Kwestowali i � nansowo 
wspierali naszą akcję – wy-
licza Agata Popowicz, dyrek-
tor przedszkola. – Aby akcja 
mogła się odbyć potrzeba 
było wiele rąk do pracy, dla-
tego pracownicy przedszkola 

oraz stażyści również uczest-
niczyli w tym wydarzeniu.

Dla dzielnej Zosi udało się 
zebrać 9284 zł. 

Do piątku (29.10) do 
przedszkola można przynieść 
korki. Im więcej tym lepiej. 
Cała partia korków zgroma-
dzona w tym tygodniu zosta-
nie przekazana Zosi.

Zajęcia w Klubie 
Toporowym 

Stowarzyszenie Topory przygotowało dla wszystkich sym-
patyków i miłośników gier i fantastyki bogaty program na 
październik. Spotkania będą odbywały się w siedzibie sto-
warzyszenia w Klubie Toporowym przy ul. Zwolińskiego 1. 
Wejście w szczycie bloku.

Harmonogram:
29.10 – godz. 15.00-20.00 Dzień z grami planszowymi 
30.10 – godz. 13.00-17.00 Dzień dla fanów Magic: The Gathering 
31.10 – godz. 15.00-20.00 Halloween z Toporami

Słodki kiermasz 
dla Zosi
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Koncert 
w rawskim MDK
Wspólnie z Fundacją Kultury i Biznesu oraz Fundacją Artu-
ra Rubinsteina Miejski Dom Kultury zaprasza na doroczny 
koncert upamiętniający rocznicę śmierci najwybitniejsze-
go polskiego kompozytora Fryderyka Chopina.

W tym roku wydarzenie będzie miało szczególny charakter, 
ponieważ będzie podkreślało 80. rocznicę śmierci Ignacego 
Jana Paderewskiego(1860-1941). Koncertowi towarzyszyć 
będzie otwarcie okolicznościowej wystawy wzbogacone krót-
ką prelekcją poświęconą pianiście, kompozytorowi, mężowi 
stanu i politykowi.

Koncert odbędzie się w czwartek, 28 października o godz. 
18.00 w rawskim MDK, wstęp wolny. 

Program wydarzenia:
• godz. 17.40 – otwarcie wystawy w galerii MDK na I piętrze. Będzie to wysta-
wa planszowa o Ignacym Janie Paderewskim. Ekspozycję będzie można 
obejrzeć przez miesiąc.
•  godz. 18.00 – koncert okolicznościowy w sali widowiskowej. Przy fortepianie 
zasiądzie Tymoteusz Bies. Artyście będzie towarzyszył zespół kameralny „I 
Solisti di Varsavia”. 
Usłyszymy: Mazurki op. 17, Mazurki op. 24, Polonez-Fantazja As-dur op. 61 
– Fryderyk Chopin oraz Fantazja polska gis-moll op. 19 – opracowanie na 
fortepian i kwintet smyczkowy: Tomasz Radziwonowicz – Ignacy Jan Pade-
rewski
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28.10, czwartek – „Eskulap”, ul. Konsty-
tucji 3 Maja 18, tel. 46 814 58 40
29.10, piątek –  „Malva”, Biała Rawska 
ul. Jana Pawła II 17, tel. 665 450 200
30.10, sobota od godziny 22.00 i noc 
– „Dla Ciebie”, ul. Konstytucji 3 Maja 2, 
tel. 46 814 40 73
31.10, niedziela godz. 9.00-15.00 – „Ver-
bena”, ul. Krakowska 9, tel. 46 815 46 67
31.10, niedziela od godziny 14.00 i noc 
– „Z uśmiechem”, Biała Rawska ul. Jana 
Pawła II 55, tel. 46 814 30 75
1.11, poniedziałek godz. 8.00-14.00
– „Malva”, Biała Rawska ul. Jana Pawła II 
17, tel. 665 450 200
1.11, poniedziałek od godziny 14.00 
i noc – „Olmed”, ul. Kościuszki 1, 
tel. 46 814 55 22
2.11, wtorek – apteka J. Głuszcz, Biała Raw-
ska ul. Mickiewicza 32B, tel. 46 815 86 01
3.11, środa – „Verbena”, ul. Krakowska 9, 
tel. 46 815 46 67

Jesienny park 
w obiektywie

ANI TROCHĘ

46 814 81 00 – Komenda raw-
skiej Policji
46 814 44 40 – Alarmowy
986 – Straż Miejska
729 059 534 – Szpital św. Ducha
46 814 35 67 – Posterunek ener-
getyczny w Rawie
991 – Pogotowie energetyczne
992 – Pogotowie gazowe
46 814 47 23 – Pomoc drogowa

R E D A K C J A

przyznajemy grupie 
rawian, którzy odna-
wiają Fiata 126p z 1990 
roku. Auto przekażą na 
aukcję dla Zosi Bigos 

należy się oszustowi, 
który próbował wmó-
wić rawiance, że jest 
pracownikiem banku. 
Przekręt jednak się nie 
udał 

miasto; powiat

Joanna 
Kielak 
Redaktor prowadzący 
tel. 603 756 860 
j.kielak@glossk.pl

Renata 
Burzyńska
Dyrektor
tel. 603 755 375
r.burzynska@glossk.pl

Monika 
Jałoszyńska
tel. 46 814 26 74, 
603 755 269
jaloszynska@glossk.pl

Justyna 
Napierała
tel. 518 740 182
j.napierala@glossk.pl

gminy

Adam 
Michalski
tel. 46 834 82 07, 
609 621 628
michalskiadam@wp.pl

sport

BIURO OGŁOSZEŃ I REKLAMY

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

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

Włodzimierz
Szczepański
tel. 728 815 233
w.szczepanski@glossk.pl

miasto; powiat

„Rawskie klimaty 2021 – jesienny park” to tytuł konkursu fo-
tografi cznego organizowanego w rawskim MDK-u.

Do wykonania konkursowej fotografi i można użyć dowolne-
go urządzenia – aparatu, telefonu, drona, go pro. Zdjęcie można 
poddać dowolnej obróbce. Gotową fotkę wystarczy przesłać na 
adres mdkrawa@interia.pl.

Organizatorzy na konkursowe prace czekają do 7 listopada. Re-
gulamin jest dostępny na stronie MDK-u.
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Strażacy ochotnicy 
będą mogli liczyć 
na dodatek do eme-
rytury. W przy-
szłym roku byłoby 
to 200 zł (brutto) 
miesięcznie. Dru-
howie emeryci do-
staną pieniądze pod 
warunkiem, że 
udowodnią, że 
przez 25 lat fak-
tycznie brali udział 
w działaniach ra-
towniczych. A z tym 
może być kłopot. 
W powiecie raw-
skim jest obecnie 
około pół tysiąca 
strażaków ochotni-
ków. Ostrożnie sza-
cuje się, że tych, 
którzy faktycznie 
wyjeżdżają do akcji 
jest ok. 200. 

Joanna Kielak 

– Sam pomysł wypła-
ty dodatków jest dobry – 
ocenia Daniel Stąporek, 
naczelnik OSP w Rawie 
Mazowieckiej. – Jak za-
wsze jednak diabeł tkwi 
w szczegółach. Trudno mi 
sobie wyobrazić, że obec-
ny emeryt nie będzie miał 
trudności w udowodnie-
niu, że np. ćwierć wieku  
temu wyjeżdżał do poża-
rów.

Wyjazdy strażaków OSP 
do akcji ewidencjonuje 
Państwowa Straż Pożar-
na. Jednak dokładne dane 
zbierane są w systemach 
dopiero od niespełna 10 
lat. 

Danych o wyjazdach 
do akcji poszczególnych 
rawskich strażaków OSP 
trudno też znaleźć w ra-

tuszu, bo ekwiwalent dla 
druhów za udział w dzia-
łaniach ratowniczych wy-
płacany jest od zaledwie 
sześciu lat. 

Rada Ministrów we 
wtorek, 26 października 
przyjęła projekt ustawy 
o ochotniczych strażach 
pożarnych, przedłożo-
ny przez ministra spraw 
wewnętrznych i admini-
stracji. Projekt zakłada 
wprowadzenie świadcze-
nia ratowniczego dla stra-
żaków  ratowników OSP, 
którzy przez co najmniej 
25 lat (w przypadku męż-
czyzn) oraz 20 lat (w przy-
padku kobiet) brali czyn-
ny udział w działaniach 
ratowniczych lub akcjach 
ratowniczych.

Świadczenie ma być 
wypłacane po osią-
gnięciu przez męż-
czyznę 65. roku życia, 
a przez kobietę 60. 
roku życia.

Przy naliczaniu okresu 
czynnego uczestnictwa, 
nie będzie wymagane za-
chowanie ciągłości wysłu-
gi lat w OSP.

– Zdajemy sobie spra-
wę, że część starszych 
ochotników otrzyma ten 

dodatek na podstawie 
oświadczeń trzech wiary-
godnych świadków, zwe-
ryfikowanych przez gmi-
nę oraz komendę powia-
tową PSP – mówił Maciej 
Wąsik, wiceszef MSWiA 
podczas kwietniowej kon-
ferencji prasowej, pod-
czas której prezentowano 
założenia zmian w usta-
wie o OSP.

W projekcie ustawy 
określono, że czynne 
członkostwo w OSP to 
takie, „podczas które-
go w ciągu każdego roku 
ubezpieczony strażak ra-
townik Ochotniczej Straży 
Pożarnej brał bezpośredni 

udział w działaniach ra-
towniczych lub akcjach 
ratowniczych organizo-
wanych i prowadzonych 
przez Państwową Straż 
Pożarną”. 

– Może ten dodatek za-
chęci do pracy w OSP mło-
dych ludzi, bo z tym jest 
coraz większy problem – 
przyznaje naczelnik OSP 
w Rawie Mazowieckiej. 
– Wymagania wobec stra-
żaków wciąż rosną. OSP 
coraz mocniej się profesjo-
nalizuje. Wielu młodych 
ludzi wybiera państwo-
wą straż a nie ochotniczą 
wiedząc, że wymagania są 
podobne. 

Nawet 200 strażaków ochotników ma szansę na 200 złotych do emerytury 

Czas poszukać 
świadków służby

Inne planowane zmiany 
w ustawie o OSP

    • Wprowadzona zostanie legitymacja strażaka ochotnika, 
które umożliwiała będzie korzystanie ze zniżek. Wzmocniona 
zostanie także ochrona prawna druhów-ochotników.
    • Szczególnie zasłużeni i wyróżniający się druhowie OSP będą 
mogli zostać honorowani odznaczeniem – Krzyżem św. Floria-
na, nadawanym przez Prezydenta RP.
    • Uregulowane zostały kwestie odszkodowań dla strażaków 
ratowników OSP i ich rodzin. Dotyczy to sytuacji uszczerbku na 
zdrowiu/śmierci strażaka ratownika OSP lub poniesienia szko-
dy w mieniu w związku z udziałem w działaniach ratowniczych.
    • Wprowadzona zostanie możliwość rozliczenia przez jed-
nostki OSP kosztów dostaw energii elektrycznej według najko-
rzystniejszej taryfy.

it.l>•_ 
Zadzwon 

46 834 82 50, 46 834 82 06 
603 755 269

– 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 edy-
cjach powinni zgłaszać się 
do ośrodka ruchu drogowe-
go w Skierniewicach. 

Doskonalenie techniki 
jazdy na torze, awaryjne 
hamowanie i wychodzenie z 
poślizgu – tego mogli uczyć 
się seniorzy na pierwszych 
zajęciach w ramach pro-
jektu ,,Bezpieczna jazda w 
Łódzkiem, senior za kierow-
nicą’’. To pilotażowy program 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Łódzkiego re-
alizowany przez Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego. 
Jest skierowany do miesz-
kańców naszego regionu 
powyżej 60 roku życia, po-
siadających prawo jazdy. 

– Prawo jazdy mam już 60 
lat, ale teraz przyszedł czas, 

że trzeba już odświeżyć swo-
je umiejętności. Zachęciła 
mnie do tego właśnie inicja-
tywa urzędu marszałkow-
skiego, a ponieważ seniorem 
czuję się bardziej niż kierow-
cą chciałbym udoskonalić 
umiejętności i zdecydowa-
łem się na ten krok – mówi 
Piotr Markiewicz, uczestnik 
szkolenia.

W ramach szkolenia prak-
tycznego uczestnicy wpadali 
w kontrolowany poślizg na 
płytach poślizgowych na 
prostej drodze i na łuku. 
Trenowali również hamowa-
nie na śliskiej nawierzchni, a 
wszystko po to, by wyćwiczyć 
reakcje obronne przydatne 
w sytuacjach awaryjnych.

– Mam 76 lat, a prawo jaz-
dy posiadam już od 57 lat. 
Przez cały czas jeździłem 
bezwypadkowo i bez man-
datu, ale mimo wszystko 
zdecydowałem, że pogłębię 
swoje umiejętności za kie-
rownicą – dodaje Grzegorz 
Janicki.

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 
Instytutu 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 doświad-
czenia nawozowe uznane za 
jedne z najstarszych w świe-
cie oraz jedyne w Polsce po-
zostałe po II wojnie świato-
wej. Z okazji przypadającej 
w tym roku setnej rocznicy  
ośrodka pamięć o kolejnych 

pokoleniach naukowców 
upamiętniono decyzją o po-
stawieniu pomnika. 

Podczas II wojny świato-
wej doświadczenia w Skier-
niewicach prowadzono pod 
zarządem niemieckim, mimo 
ryzyka, jakie podejmowali, 
wielu pracowników jedno-
stek naukowych należało 
do organizacji Państwa Pod-
ziemnego. W Skierniewicach 
miejscem najbardziej koja-
rzonym z walką podziemną 
było Pole Doświadczalne 
SGGW przy ul. Sobieskiego, 
gdzie siedzibę miał Oddział 
Specjalny obwodu „Sroka”. 
Współorganizatorami i ak-
tywnymi członkami Oddzia-
łu byli pracownicy SGGW: 
por. Tadeusz Bańcerek 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

Broń zakopana na polu stała 
się dowodem

Badania w Skierniewicach prowadzili prof. Józef Mikułowski-Pomorski 
oraz prof. Marian Górski. Kontynuatorami badań byli prof. Stanisław 
Mercik (1958-1984) oraz prof. Wojciech Stępień (1984-2019). Kierowni-
kiem Stacji Doświadczalnej jest obecnie mgr inż. Paweł Szacki.

Ruszyły zajęcia doszkalające dla 
kierowców w dojrzałym wieku

W ramach projektu ,,Bezpieczna 
jazda w Łódzkiem, senior za kie-
rownicą’’ zaplanowano trzy ter-
miny szkoleń: 27 października, 
16 listopada i 17 listopada.
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Ponad 20 wolon-
tariuszy zadba 
o to, by potrzebu-
jące rodziny z po-
wiatu rawskiego 
tuż przed święta-
mi otrzymały 
prezenty. Wciąż 
trwa weryfikacja 
zgłoszeń do tego-
rocznej akcji. Wo-
lontariusze od-
wiedzą ponad 80 
rodzin. 

Joanna Kielak 

To jubileuszowa, raw-
ska edycja „Szlachetnej 
paczki”. W tym roku dru-
żyna SuperW liczy aż 21 
wolontariuszy, w tym 10, 
którzy debiutują w pro-
gramie. 

– Dzięki tak licznym 
zgłoszeniom, osób chęt-
nych do pracy, możemy 
odwiedzić wiele rodzin, 
które nadal są do nas 
zgłaszane – mówi Agata 
Popowicz, liderka raw-
skiego rejonu „Szlachet-
nej paczki”. – Wolonta-
riusze od pierwszych dni 

października docierają do 
rodzin, które podejmują 
nierówną walkę z przeciw-
nościami losu.

Wolontariusze odwie-
dzają rodziny boryka-
jące się z problemami 
materialnymi, zdrowot-
nymi czy prawnymi. 
Wśród potrzebujących 
są bezrobotni, samotni, 
wykluczeni. 

– W tym roku w naszym 
rejonie odwiedzimy bar-
dzo dużo rodzin. Mamy do 
zweryfikowania 85 zgłoszeń 
– wylicza Agata Popowicz. – 
Wynika to po części z tego, 

że w rejonie skierniewickim 
do wolontariatu zgłosiło 
się zaledwie osiem osób, 
a w Białej Rawskiej nie po-
wstał rejon, gdyż nie znala-
zła się osoba chętna, aby go 
poprowadzić.

To kolejna edycja akcji, 
która odbywa się w czasie 
trwającej pandemii. 

– Mimo trudnej sytuacji 
nie ograniczamy naszych 
działań, bo wierzymy, że  
również w tym roku „Szla-
chetna paczka” będzie po-
trzebna bardziej niż kiedy-
kolwiek, a wiele rodzin bez 
naszej pomocy po prostu 
sobie nie poradzi – przeko-
nują wolontariusze.

Wolontariusze nie lekce-
ważą zagrożeń. Pracowni-
cy Stowarzyszenia Wiosna 
konsultowali się z epide-
miologami i specjalistami 
do spraw bezpieczeństwa. 
Wiedzą, jak unikać ryzyka 
zakażeń podczas spotkań. 
Opracowali dla wolontariu-
szy zasady bezpieczeństwa. 

Ci zostali też wyposażeni 
w środki ochrony osobistej. 
Członkowie rodzin, pod-
czas wizyty wolontariuszy, 
mają obowiązek pozostawać 
w maskach oraz zachować 
dystans.

Każdy wolontariusz przed 
wizytą u rodziny przeprowa-
dzi wywiad zdrowotny. 

– Podczas spotkania z ro-
dziną wolontariusz ma za 
zadanie skupić się na po-
znaniu rodziny, jej historii, 
czyli ważnych wydarzeń, 
które doprowadziły ją do 
sytuacji, w której jest dzi-
siaj – mówi liderka raw-
skiego rejonu akcji. – Pozna 
też jej zasoby, tj. wszystko 
co pozwala jej, mimo trud-
ności zmagać się z proble-
mami, a także bariery, czyli 
te sprawy i sytuacje, które 
utrudniają rodzinie. Infor-
macje pozyskane na tym 
spotkaniu pozwolą na pod-
jęcie decyzji, czy rodzina 
powinna być włączona do 
projektu. 

Do plecaków pakują już ka-
napki, konserwy, wodę 
i przez trzy dni nie wyjdą 
z pociągu. Rawianie Dawid 
i Mikołaj Lange chcą pobić 
rekord Polski w najdłuż-
szym przejeździe koleją na 
jednym bilecie weekendo-
wym, tzw. wydłużonym. 
Zaczynają w piątek (29.10) 
o godz. 19.00.

–  Tylko w jednym pociągu 
będzie wagon restauracyjny 
Wars, dlatego musimy za-
brać ze sobą prowiant. Wy-
braliśmy do bicia rekordu 
pociągi starego typu, gdzie 
można, chociażby wychylić 
się przez okno. Są dla nas 
ciekawsze – tłumaczy Dawid 
Lange.

Do przejechania mają po-
nad 6322,9 km, bo tyle wy-
nosi dotychczasowy rekord 
na bilecie weekendowym, 

tzw. wydłużonym. Wyru-
szą w piątek o godz. 19.00 
z Gdańska-Oliwy, a podróż 
zakończą we wtorek (2.11) 

w Suchedniowie.
–  Co śmieszniejsze, cały 

weekendowy bilet kosztować 
będzie 81 złotych, a z Suche-

dniowa do Radomia, a po-
tem Warszawy zapłacimy 71 
złotych – mówi Dawid. – Mi-
niemy po drodze mnóstwo 
stacji, najważniejsze dla nas 
będą Trójmiasto, Poznań, 
Kraków.

Bracia z Rawy Mazo-
wieckiej to pasjonaci kolei. 
W styczniu ubiegłego roku 
relacjonowaliśmy ich bicie 
rekordu Polski w najdłuż-
szym przejeździe biletem 
weekendowym w trakcie 
krótkiego weekendu. Pobili 
dotychczasowy o 24 km – 
przejechali 4355 km! Cho-
ciaż w lipcu kolejni miłośni-
cy kolei pobili ten rekord. 
Bracia Lange nie rezygnują 
z rywalizacji. W Rawie wiele 
osób trzyma za nich kciuki.

„Głos Rawy Mazowieckiej 
i okolicy” jest patronem me-
dialnym próby bicia rekor-
du.  wsz

W przedszkolu Happy Kids 
odbyła się najważniejsza 
uroczystość dla najmłod-
szych – pasowanie na 
przedszkolaka. 

Dzieci zaprezentowały to, 
czego nauczyły się w pla-

cówce do tej pory – tańczyły, 
śpiewały, recytowały. Wy-
chowawczynie gratulowały 
dzieciom wkroczenia w ko-
lejny etap szkolnej wędrów-
ki i życzyły wielu sukcesów, 
uśmiechu na twarzy i świet-
nej zabawy.  jk

Czasami trudno je dostrzec 
– a przecież są, ozdabiają 
przestrzeń choć mają nie-
wielkie rozmiary. W czwar-
tek (21.10) grupa pasjona-
tów wyruszyła szlakiem 
detali ukrytych w architek-
turze Rawy Mazowieckiej.  

Trasa prowadziła od Miej-
skiego Domu Kultury przez 
centrum miasta do kościoła 
ewangelicko-augsburskiego. 
Podczas spaceru uwagę gru-
py przykuła tablica z napi-
sem „czapnik” na budynku 
przy skrzyżowaniu ulic Krzy-
we Koło i Zamkowej. Zakład 
założony w 1927 roku może 
pochwalić się ręcznie malo-
wanym szyldem. W świecie 
wielkoformatowych jaskra-
wych banerów reklamowych 
taki detal to perełka. 

Okazuje się, że szcze-
góły naprawdę mają zna-
czenie. Mogą być ukry-
te w zabytkowym murze 
u Ojców Pasjonistów lub 
przybrać postać współ-
czesnego sidingu elewa-
cyjnego. Wiele z nich pełni 
rolę estetyczną, inne mają 
również uzasadnienie 

w funkcjonalności. Dobrze 
zaprojektowane mogą pod-
trzymywać konstrukcję, 
zwiększać dostęp światła, 
zabezpieczać przed wilgo-
cią. Często odwołują się 
do motywów roślinnych 
i zwierzęcych, form geo-
metrycznych, symboliki 
starożytnej czy biblijnej. 
Ukryta w drzwiach sztuka 
snycerska lub chodnikowa 
trylinka dotąd nie zauwa-
żana nie umknie już uwa-
dze uczestników wycieczki. 

– Mamy nadzieję, że dzięki 
spacerowi zobaczycie swo-
ją okolicę nowymi oczami – 
mówiły przewodniczki Maria 
Nowakowska i Joanna Ufnal-
ska. Opisywały te elementy, 
które zwykle są pomijane 
przez przechodniów – klam-
ki, rynny, neony, balustrady. 
Spacer zorganizował MDK 
w Rawie Mazowieckiej oraz 
Łódzki Dom Kultury w ra-
mach II edycji projektu „Dla-
czego ten dom tak wygląda? 
Architektura pod lupą dla 
najmłodszych” dofinanso-
wany ze środków Ministra 
Kultury, Dziedzictwa Naro-
dowego i Sportu. pj

Sekret tkwi w detalach 
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Dołączyły do 
przedszkolnej braci 
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Bardzo długa lista 
potrzebujących 
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85 rodzin liczy na wsparcie 
Rodziny, które  w tej edycji odwiedzają rawscy wolontariusze borykają 
się z następującymi problemami: dotknięci skutkami pandemii – 3 rodzi-
ny, dziecko chore/z niepełnosprawnością – 15 rodzin, samodzielny rodzic 

– 9 rodzin, starość i osamotnienie – 2 rodziny, choroba/niepełnospraw-
ność osoby dorosłej – 30 rodzin, rodzina wielodzietna – 7 rodzin, zdarze-
nie losowe – 10 rodzin. 

Rawianie znów biją rekord Polski
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Rawianie Dawid i Mikołaj Lange chcą pobić rekord Polski 
w najdłuższym przejeździe koleją na jednym bilecie weeken-
dowym.
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Grupa znajomych 
zafascynowanych 
autami odnawia 
Fiata 126p z 1990 
roku. Auto przekażą 
na aukcję dla Zosi 
Bigos. Dziewczynka 
choruje na SMA – 
rdzeniowy zanik 
mięśni. Do końca 
zbiórki pozostało 
zaledwie kilka dni.  
Cel – 9 milionów 
złotych. 

Paulina Janczak

Hasło aukcji – „Malu-
szek dla maluszka” wymy-
ślili sami i właśnie to ich 
zmobilizowało. Od półtora 
miesiąca wolny czas po-
święcają na dopracowa-
nie przedmiotu licytacji. 
W pełni sprawne auto 
podarowała osoba, która 
chce pozostać anonimo-
wa. Panowie dostali bazę, 
a o resztę zadbali sami. 
Zregenerowali silnik i za-
wieszenie, po to, by nowy 
właściciel nie tylko nacie-
szył oko, ale też miał szan-
sę pojeździć klasykiem 
sprzed trzech dekad. 

– Chcieliśmy w jakiś spo-
sób pomóc, mieliśmy pomysł 
na lifting pojazdu, ręce do 
pracy, znajomych, którzy 
nas wsparli. Tak prywatne 
osoby, jak i firmy dołożyły 
swoją cegiełkę do tego pro-
jektu – mówią. 

Początkowa wartość sa-
mochodu wynosiła około 
2-3 tysięcy złotych. Dotąd 
wymieniono opony i tapicer-
kę. Karoserię zabezpieczono 
przed korozją. 

Potencjalnego nabyw-
cę mają też zachęcić 
detale – nowe lusterka, 
bagażnik i inne dodatki 
w stylu retro. Renowa-
cja „malucha” jest na 
finiszu. 

W ostatnim etapie po-
wierzono go lakiernikowi. 
Podobnie jak jego koledzy, 
pomaga z potrzeby serca. 

– Nie robimy tego dla 
rozgłosu, ale żeby pomóc 
Zosi. Jeśli bierzemy udział 
w jakiejkolwiek promocji, 
to tylko po to, żeby wię-
cej pieniędzy trafiło na 
jej konto. Każdemu z nas 
jest żal. Sami mamy dzie-
ci i nie wyobrażamy sobie 
nie dołożyć nic od siebie 
na taki cel – podkreślają 
panowie. 

Spontaniczna akcja do-
tarła do popularnego kanału 
motoryzacyjnego, ale pomoc 
Zosi była priorytetem i po-
mysłodawcy nie dali się sku-
sić na prezentację. Zapowia-
dają, że kolorystyka i ogólny 

design będą nawiązywały 
do PRL-u. Chcą by efekt był 
niespodzianką. Wszystko 
okaże się w ostatnich dniach 
października, gdy auto trafi 
na aukcję. Będzie można ją 
znaleźć pod hasłem „Malu-
szek dla maluszka” na stro-
nie SIEPOMAGA i na Face-
booku. Kwota wywoławcza 
pokrywa wyłącznie koszty 
materiałów i wynosi 4999 zł. 

Akcję zorganizowali: 
Marcin Kopytek, Sylwester 
Kowalczyk, Michał Reszka, 
Radosław Bęczkowski, Bar-
tłomiej Dębiec, Gabriel Ku-
biak, Bartłomiej Mazurek 
i Mateusz Papierski.  

Przedszkole Miejskie nr 1 
zorganizowało kiermasz 
charytatywny dla Zosi Bi-
gos. Sprzedane rękodzieło, 
przetwory i owoce zasiliły 
konto zbiórki o 2325,30 zł. 

Prace dzieci i dary jesieni 
wystawiamy – chorej Zosi 
pomagamy – takie hasło 
przewodnie obrała „Tęczo-
wa Jedyneczka” dla swojej 
akcji. W czwartek i piątek 
(21 i 22.10) od godz. 14.00 
do 17.00 rawianie kupowa-
li produkty przygotowane 
przez przedszkolaków i ich 

rodziny oraz pracowników 
przedszkola. 

– Wszyscy, którzy wspar-
li naszą inicjatywę zrobili 
to z potrzeby serca. Każdy 
chce pomóc – przedszkola-
ki, rodzice i dziadkowie. Nasi 
pracownicy również włączyli 
się do kwestowania pomi-
mo niesprzyjającej pogody 
– mówi Agnieszka Rzadkie-
wicz, dyrektor przedszkola. 

Na kiermaszu można było 
kupić kwiaty z bibuły, wy-
klejane kolaże, figurki z pa-
pieru a także dary jesieni – 
jabłka, dynie i orzechy.  pj

Maluszek 
dla maluszka 
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Przedszkola dla Zosi 
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Na trzy dni sprzedaży 
kwiatów pracują cały 
rok. Urszula i Dariusz 
Stolarek uprawą chry-
zantem zajmują się od 
dwudziestu lat. Nie mają 
czasu na urlop ani pew-
ności, że ich praca bę-
dzie opłacalna. 

Kwiaty wymagają wielu 
poświęceń, jak wszystko 
w rolnictwie. Każdego roku 
hodowcy muszą zasadzić 
średnio od 1000 do 1500 
chryzantem, przy których 
pracują z synem – Damia-
nem. 

Sezon zaczyna się 
w maju. Wtedy sadzon-
ki wywożone są na pole 
i tam rosną do września. 
Później trafiają do folii, 
gdzie czekają na dzień 
Wszystkich Świętych. 
Przygotowanie ich wy-
maga pracy, ale i pienię-

dzy. Nakłady finansowe 
są coraz większe, a cen 
nie można podnieść ze 
względu na konkuren-
cję. Nie ma gwarancji na 
godną płacę za włożony 
wysiłek. 

– Koszty produkcji 
z roku na rok są coraz 
wyższe ze względu na do-
niczki, ziemię, nawozy, 
koszty pracownicze, prąd, 
wodę, paliwo – wyliczają. 
– Natomiast cena chry-
zantem od kilku lat utrzy-
muje się w zależności od 
rodzaju i ilości kwiatów 
od 10 do 25 złotych. Bio-
rąc pod uwagę to, ile mie-
sięcy przy nich spędzamy 
to nie jest dużo. Tym bar-
dziej, że takie święto jest 
raz w roku. 

Wiele czynników ze-
wnętrznych udało im się 
przezwyciężyć. Jeśli jest 
zbyt zimno muszą ogrze-

wać szklarnie, by przy-
spieszyć kwitnienie. Pod-
czas suszy rośliny trzeba 
nawadniać. Do sukcesu 
doszli sami – metodą prób 
i błędów. 

– Najgorzej jest kiedy 
spadnie za dużo wody, 
wtedy nie można zrobić nic 
i najpewniej poniesiemy 
straty – mówią gospodarze.

Przez lata nauczyli się 
jak radzić sobie z prze-
ciwnościami i ocalić jak 
najwięcej z zasadzonych 
roślin. Nie wszystko da 
się jednak przewidzieć. 
Zaskoczyło ich chociażby 
ubiegłoroczne zamknięcie 
cmentarzy tuż przed 1 li-
stopada. 

Wtedy w sprzedaży 
kwiatów pomogła zorga-
nizowana akcja na Face-
booku. Ludzie kupowali 
kwiaty już nie tylko na 
groby, a do domów. Osta-

tecznie udało się zarobić 
i zamknąć sezon chryzan-
tem bez dopłat z zewnątrz. 
W tym roku jest nadzieja 
na powrót do normy. 

– Na takie kwiaty pra-
cujemy pół roku: od maja 
do października. Jak się 
nie sprzeda w ciągu tych 
kilku dni to wiadomo, że 
będą straty – dodaje Da-
mian. - Z reguły udaje się 
sprzedać 90-95 proc., ale 
zawsze coś zostaje. Bywały 
lata, że spadł śnieg i odzy-
skiwało się jedynie koszty, 
a nawet i to nie. 

W tym roku na sprzedaż 
hodowcy będą mieli trzy 
dni – ostatni weekend paź-
dziernika i poniedziałek –  
1 listopada. Jeśli nie powtó-
rzy się scenariusz sprzed 
roku uda się odzyskać za-
inwestowane pieniądze, 
zarobek nie będzie jednak 
większy niż ostatnio.  pj

Boisko przy Szkole Podsta-
wowej nr 4 zostanie oddane 
do użytku w pierwszych 
dniach listopada. Uczniowie 
znów będą mogli korzystać 
ze zmodernizowanego 
obiektu. 

– Obecnie trwają ostat-
nie prace. Według zapew-
nień wykonawcy do koń-
ca października zostaną 
dokończone – mówi Paweł 
Piątkiewicz, naczelnik wy-
działu rozwoju i promocji 
w rawskim urzędzie mia-
sta. 

Boisko czekało na re-
mont od kilku lat. Miasto 
starało się pozyskać dofi-
nansowanie, ale bezsku-
tecznie. Inwestycja opiewa-
jąca na ponad 340 tysięcy 

złotych została zrealizowa-
na z budżetu miasta. Na 
początku sierpnia urzędni-
cy ogłosili kolejny przetarg 
na wykonawcę inwestycji. 
Najlepszą ofertę przedsta-
wiła firma Activa, która 
miała 60 dni na wywiąza-
nie się z umowy. Moderni-
zacja boiska obejmowała 
wykonanie prac rozbiór-
kowych i przygotowanie 
terenu. Ostatnim etapem 
jest wyłożenie 1860 m kw. 
trawy syntetycznej, montaż 
bramek, ogrodzenia i piłko-
chwytów. Nawierzchnia bę-
dzie dostosowana do gry w 
piłkę nożną, ale przeprowa-
dzenie innych zajęć sporto-
wych, szczególnie gier ze-
społowych, również będzie 
możliwe.   pj

Koszty uprawy rosną, zarobek już nie 
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Boisko prawie gotowe 

– Na takie kwiaty pracujemy pół roku: od maja do paź-
dziernika – mówi Damian Stolarek.
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Na odcinku od skrzyżowa-
nia ulic 1-go Maja z Kolejową 
do granicy miasta maksy-
malna prędkość powinna wy-
nosić nie więcej niż 40 km/h. 
Tymczasem, według miesz-
kańców, niewielu kierowców 
zwraca uwagę na ogranicze-
nia i jeździ dużo szybciej. 

– Samochody, które tutaj 
jeżdżą w ogóle nie zwalniają 
– stwierdza Antoni Woźniak, 
przedstawiciel mieszkań-
ców. – Jak ciężarówka jedzie 
to wszystko się trzęsie, znaki 
nic tutaj nie pomogły. 

Mieszkańcy od kilku lat 
skarżą się na hałas i drganie 
ścian. Kilkukrotnie składa-
li wnioski w Ministerstwie 

Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji oraz Kancelarii 
Prezydenta. Stamtąd prze-
kazywano sprawę władzom 
lokalnym decydującym 
o organizacji ruchu na dro-
dze powiatowej. W ubiegłym 
roku mieszkańcy ponownie 
odwołali się od decyzji.

– Przypominamy, iż jest to 
teren zabudowany, gdzie sa-
mochody osobowe przekra-
czają prędkość 100 km/h, 
a samochody ciężarowe 
z pełnym ładunkiem 20 ton 
przekraczają prędkość po-
nad 70 km/h  - pisali w po-
daniu. 

Urzędnicy starostwa uzna-
li wniosek za bezzasadny. 

Zdania w tej kwestii nie zmie-
nili do dziś.

– Po zapoznaniu się ze 
sprawą stwierdzam, że zgod-
nie z zasadami organizacji 
ruchu droga jest zabezpie-
czona optymalnie – prze-
konuje Katarzyna Zaga-
jewska, dyrektor wydziału 
infrastruktury w rawskim 
starostwie powiatowym. – 
Być może problemem jest 
tutaj kwestia egzekwowania 
ustalonych ograniczeń. Na 
drogach publicznych ogra-
niczenia tonażowe mogą być 
nałożone czasowo, na przy-
kład w związku z pracami re-
montowymi, ale nie na stałe.

Pierwszy raz mieszkańcy 
zgłaszali problem cztery lata 

temu. Starostwo Powiatowe 
rozpoznało sprawę, skonsul-
towało z Komedą Powiatową 
Policji w Rawie Mazowieckiej 
i zarządziło ustawienie zna-
ków ograniczających pręd-
kość do 40 km/h. 

Kolejne pismo – złożone 
w 2018 roku podpisało kil-
kadziesiąt osób. Tym razem 
mieszkańcy chcieli, by wy-
budować na drodze progi 
zwalniające. Przekonywali, 
że kierowcy jeżdżący tam za 
szybko zagrażają bezpieczeń-
stwu dzieci uczęszczających 
do szkoły i innym uczestni-
kom ruchu. 

Powiatowi drogowcy uzna-
li jednak, że montaż progu 
nie jest możliwy. Przekony-

wali m.in., że spowoduje to 
utrudnienia w sprawnym 
przemieszczaniu się pojazdów 
uprzywilejowanych , a w zimie 
pługów i piaskarek. Wystąpili 
też do rawskiej komendy po-
licji o częstsze kontrole pręd-
kości w tamtej okolicy. 

– Patrole są wystawiane 
cyklicznie. Monitorujemy 
przestrzeganie zasad ruchu 
drogowego tak, jak w innych 
miejscach w powiecie – prze-
konuje mł. asp. Agata Kraw-
czyk, rzecznik KPP w Rawie 
Mazowieckiej. – Na Krajowej 
Mapie Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa nie ma zaznaczonych 
punktów na tym obszarze. 
Gdyby były, na pewno spraw-
dzilibyśmy to kilkukrotnie. 

Spotkanie 
autorskie 
z Danielem 
Odiją
W czwartek (28.10) Miejska 
Biblioteka Publiczna w Ra-
wie Mazowieckiej zaprasza 
na spotkanie autorskie 
z Danielem Odiją. Spotkanie 
odbędzie się w wersji on-li-
ne, początek o godz. 14.00.

Spotkanie poprowadzi dy-
rektor MBP Zbigniew Pacho. 
Odbędzie się ono w ramach 
projektu „Dyskusyjne Klu-
by Książki w województwie 
łódzkim”. Organizatorami 
spotkania są DKK działające 
w Łodzi i województwie łódz-
kim oraz Wojewódzka Bi-
blioteka Publiczna im. Mar-
szałka J. Piłsudskiego. Wy-
darzenie dofinansowano ze 
środków Instytutu Książki.

Daniel Odija jest prozai-
kiem, dziennikarzem, ani-
matorem kultury, autorem 
sztuk teatralnych, słucho-
wisk, scenariuszy komikso-
wych, filmowych oraz libret-
ta do baletu. Jest też laure-
atem prestiżowych nagród 
literackich. Był dwukrotnie 
nominowanym do Literac-
kiej Nagrody NIKE. Jest au-
torem powieści Ulica (2001), 
Tartak (2005), Niech to nie 
będzie sen (2008), Kronika 
umarłych (2010) oraz zbio-
ru opowiadań Szklana huta 
(2005) i Przezroczyste głowy 
(2018). jk

Wywalczyli znak, 
teraz chcą montażu progu 
– Kierowcy nie stosują się do znaku 
ograniczenia prędkości przy wyjeździe 
z miasta – skarżą się mieszkańcy ulic 
1-go Maja i Księże Domki w Rawie Ma-
zowieckiej. Od lat walczą o spowolnie-
nie ruchu na drodze w pobliżu ich do-
mów. Ograniczenie prędkości do 40 
km/h oraz kolejne interwencje nie 
przynoszą rezultatu. 

Paulina Janczak 
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Prowadzenie własnej firmy to 
duże wyzwanie- każdego dnia trze-
ba mierzyć się z wysokimi oczeki-
waniami klientów, które niestety nie 
zawsze idą w parze z terminowym 
regulowaniem należności. Zdecy-
dowana większość moich Klientów- 
przedsiębiorców chociaż raz zlecała 
przygotowanie wezwania do zapłaty 
lub pozwu o zapłatę nieuregulo-
wanej faktury. Warto wiedzieć, że 
można ułatwić sobie dochodzenie 
należności, o czym w dalszej części 
artykułu. 

W sprawach, których przedmio-
tem są roszczenia pieniężne, sąd 
może wydać na posiedzeniu nie-
jawnym (a więc bez wyznaczania 
rozprawy) nakaz zapłaty, w którym 
nakazuje pozwanemu, by w terminie 
dwóch tygodni od dnia doręczenia 
nakazu zaspokoił roszczenie w cało-
ści wraz z kosztami albo wniósł śro-
dek zaskarżenia. Jeżeli od nakazu 
zapłaty nie zostanie złożony środek 
zaskarżenia, wówczas ma on skutki 
prawomocnego wyroku. 

Nakaz zapłaty najczęściej jest 
wydawany w postępowaniu upomi-
nawczym. Procedura cywilna prze-
widuje jednak także mniej popular-
ny, za to korzystniejszy dla powoda 
nakaz zapłaty w postępowaniu 
nakazowym. Korzyści dla powoda 
dotyczą w szczególności wysoko-
ści opłaty sądowej, która jest czte-
rokrotnie niższa niż w przypadku 
zwykłego trybu. Co ciekawe, po-
zostałe ¾ opłaty uiszcza pozwany 
wnosząc zarzuty od nakazu zapła-
ty. Taki podział kosztów sądowych 
zniechęca do zaskarżania nakazu 
zapłaty, a w konsekwencji zwięk-
sza szanse na jego szybkie upra-
womocnienie. 

Co zatem należy zrobić, żeby za-
pewnić sobie możliwość skorzystania 
z tego trybu dochodzenia roszczeń? 

Zgodnie z Kodeksem postępowa-
nia cywilnego, nakaz zapłaty w po-
stępowaniu nakazowym może zostać 
wydany m.in. wówczas,  jeżeli fakty 
uzasadniające dochodzone roszcze-
nie są udowodnione dołączonym do 

pozwu dokumentem urzędowym, 
zaakceptowanym przez dłużnika ra-
chunkiem lub wezwaniem dłużnika 
do zapłaty i pisemnym oświadcze-
niem dłużnika o uznaniu długu. 

Pod pojęciem rachunku, należy 
rozumieć dokument rozliczeniowy 
stanowiący dowód zobowiązania, 
czyli najczęściej fakturę. Żeby za-
bezpieczyć jej opłacenie należy 
uzyskać na niej podpis kontrahenta 
bez zastrzeżeń. Będzie to potwier-
dzenie, że dłużnik nie kwestionuje 
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 rosz-
czenia dojdzie w każdym wypadku 
wyraźnego oświadczenia woli lub 
innego zachowania dłużnika, z które-
go będzie wynikać, że dłużnik uważa 
roszczenie za istniejące. 

Żeby mieć możliwość uzyskania 
nakazu zapłaty w postępowaniu 
nakazowym należy także pamię-
tać, żeby złożyć stosowny wniosek 
w pozwie- bez którego sąd nie wyda 
nakazu zapłaty w postępowaniu na-
kazowym. 

Jak wynika z powyższego, do-
chodzenie należności na podstawie 
przepisów o nakazanie zapłaty 
w postępowaniu nakazowym sta-
nowi oszczędność czasu (brak ko-
nieczności wyznaczania rozprawy 
znacznie przyspiesza rozpoznanie 
sprawy przez sąd), pieniędzy (pła-
cimy ¼ opłaty a pozostałą część 
będzie musiał zapłacić pozwany 
przy zaskarżeniu nakazu) i stresu, 
z którym dla wielu osób wiąże się 
wizyta w sądzie. 

Porady prawne

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

Joanna Chrostowska, 
radca prawny
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Jak się zabezpieczyć 
przed nieopłaconą 
fakturę?

– Zawsze się dzi-
wiłam, gdy słysza-
łam, że ktoś dał się 
oszukać dzwonią-
cym oszustom. 
Mało brakowało, 
a sama padłabym 
ofiarą takiego prze-
krętu – przyznaje 
rawianka, do której 
zadzwonił rzekomy 
pracownik banku. 
Mężczyzna znał jej 
dane, a na wyświe-
tlaczu faktycznie 
pojawił się numer 
infolinii placówki, 
w której ma konto. 

Joanna Kielak 

Rawscy policjanci coraz 
częściej są informowani 
o próbach wyłudzania wraż-
liwych danych lub pieniędzy. 
Zgłaszający sygnalizują, 
że dzwonią do nich rzeko-
mi pracownicy banków lub 
przedstawiciele urzędów. 
Podobny telefon odebrała A. 
(dane do wiadomości redak-
cji). 

– Po tej rozmowie uwa-
żam, że oszuści działają we-
dług schematu, który rozpi-
sał dobry psycholog – mówi 
rawianka. – Wiedzą, jak po-
prowadzić rozmowę, by uś-
pić naszą czujność. Już to, 
że na wyświetlaczu w telefo-
nie pojawił się numer info-
linii banku, w którym mam 
konto, sugerował, że faktycz-
nie dzwoni pracownik.

Oszust zadzwonił do A. 
tuż po godzinie 16.00. Moż-
na przypuszczać, że czas 
nie został wybrany przypad-
kowo. To moment, gdy wła-
śnie wychodzimy z pracy, 
wchodzimy do sklepu, robi-
my zakupy. Jesteśmy mniej 
czujni.

– Do mnie oszust zadzwo-
nił właśnie po 16.00. Mówił 
płynnie po polsku, ale ze 
wschodnim akcentem – rela-
cjonuje kobieta. – Znał moje 
imię i nazwisko. Powiedział 
z jakiego banku dzwoni. 
Oznajmił, że ktoś próbo-
wał wykonać duże przelewy 
z mojego konta na inne. Miał 
też złożyć jakieś wnioski po-
życzkowe. Zapytał, czy to ja 
wydałam takie dyspozycje. 

A. przekonuje, że prawie 
natychmiast zorientowała 
się, że rozmawia z oszustem. 
Nie przerwała jednak połą-
czenia.

– Byłam ciekawa, jak po-
toczy się rozmowa – przyzna-
je. – Odpowiedziałam, że nie 
zlecałam przelewów. Mężczy-
zna pytał też czy próbowa-
łam zmienić sposób autory-
zacji przelewów. Uspokajał, 
że bank zablokuje rzekome 
przelewy i wnioski na po-
życzki.

Mężczyzna wypytywał 
jeszcze o ewentualne 
płatności na platformach 
sprzedażowych i au-
kcjach internetowych. To 
miało ułatwić „bankowi” 
wytropienie źródła wy-
cieku danych A. 

– Odpowiedziałam, że nie 
robiłam takich przelewów. 
Skłamałam, bo kto w dzi-
siejszych czasach nie kupuje 
przez internet – mówi rawian-
ka. – Moje odpowiedzi sprawi-
ły jednak, że oszust trochę się 
pogubił. Wtedy zmienił tak-
tykę i podał imię i nazwisko 
osoby, która rzekomo próbo-
wała przelać moje pieniądze 
na inne konto. Zaprzeczyłam. 
Powiedziałam mu już wprost, 
że jest oszustem, bo przecież 
gdyby faktycznie był pracow-
nikiem banku miałby wgląd 
w historię moich transakcji. 
Nie wypytywałby mnie o prze-
lewy 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 
zadzwonił ponownie. Dopy-
tywał… dlaczego rawianka 
uważa, że dzwoniący jest 
oszustem. Wciąż przekony-
wał, że jest pracownikiem 
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 dzwo-
nił i nikt nie próbował zrobić 
przelewu 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.

Rawianka sprawdziła stan 
konta dzwoniąc na infolinię. 
Oczywiście żadnego włama-
nia na jej konto nie było. 

Policjanci odnotowują co-
raz więcej informacji o pró-
bach oszustw metodą „spo-
o� ngu”. Przestępcy wykorzy-
stując rozwiązania technolo-
giczne ręcznie wprowadzają 
numer, który wyświetla się 
adresatowi. Zwykle oszuści 
namawiają o� ary do przela-
nia pieniędzy na dane konto 
lub zainstalowania aplikacji, 
dzięki której sami otrzymują 
dostęp do pieniędzy.  

Rusza kolejna edycja kam-
panii „Twoje światła – 
Twoje bezpieczeństwo”. Do 
4 grudnia w wybranych ter-
minach, w sześciu stacjach 
diagnostycznych na terenie 
powiatu rawskiego kierow-
cy mogą bezpłatnie skon-
trolować światła w swoich 
autach.

Biuro Ruchu Drogowe-
go Komendy Głównej Po-
licji wspólnie z Instytutem 
Transportu Samochodowe-
go realizuje kolejną odsło-
nę ogólnopolskiej kampanii 
„Twoje światła – Nasze bez-
pieczeństwo”.

– Prawidłowo wyregulowa-
ne światła pozwalają kieru-
jącemu odpowiednio wcze-
śnie zauważyć przeszkodę, 
bądź pieszego poruszającego 
się jezdnią lub poboczem. 
Jeśli oświetlenie pojazdu jest 
wadliwe, to w złych warun-

kach atmosferycznych i przy 
niedostatecznej widoczności 
wzrasta prawdopodobień-
stwo wypadku drogowego 
– mówi Agata Krawczyk, 
rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Rawie 
Mazowieckiej. 

Dla bezpieczeństwa waż-
ny jest stan wszystkich 
elementów oświetlenia: ża-
rówek, lamp oraz ustawie-
nia świateł. Gdy choć jeden 
z nich szwankuje światła 
oślepiają innych uczestni-
ków ruchu, albo niedosta-
tecznie oświetlają drogę, co 
powoduje realne zagrożenie 
bezpieczeństwa.

W soboty: 6 i 20 listopada 
oraz 4 grudnia, w ramach 
kampanii „Twoje światła – 
Twoje bezpieczeństwo”, kie-
rowcy będą mogli bezpłatnie 
skontrolować światła swo-
jego pojazdu w sześciu sta-
cjach kontroli.  jk

Kierowcy mogą bezpłatnie sprawdzić światła 

Gdzie bezpłatnie ustawić światła?
1. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów SAPCAR, Rawa Mazowiecka, ulica 
Skierniewicka 8 
2. P.H.U. ALWI Stacja Kontroli Pojazdów, Rawa Mazowiecka, ulica Prze-
mysłowa 12 
3. PHU „Stępninak” Stacja Kontroli Pojazdów, Rawa Mazowiecka, ul. Zam-
kowa Wola 44
4. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów SOBPOL, Ścieki 1A
5.Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Pegas Grupa, Biała Rawska, ulica 
Topolowa 5a
6. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, Biała Rawska, ulica Przemysłowa 7 

Oszust przekonuje, 
że… nie jest oszustem 

Użytkownicy telefonów ko-
mórkowych otrzymują fał-
szywe SMS-y o nałożeniu 
kwarantanny. Wiadomości 
zawierają linki odsyłające do 
rzekomo szczegółowych in-
formacji na ten temat. Może 
to być próba wyłudzenia da-
nych lub zainstalowania zło-
śliwego oprogramowania. 

W treści SMS-a o rzeko-
mym nałożeniu kwarantan-
ny podany jest link/adres 
do strony. Wiadomości są 
tak skonstruowane, że mają 
zmusić odbiorcę do kliknię-
cia w odsyłacz. Uważajmy na 
tego typu linki, ponieważ to 
jest próba oszustwa i wyłu-
dzenia danych. 

Kwarantanna nakłada-
na jest automatycznie przy 
przekroczeniu granicy lub na 
podstawie przeprowadzonego 
wcześniej wywiadu epidemio-

logicznego przez pracowników 
państwowej inspekcji sanitar-
nej. Po skierowaniu na kwa-
rantannę, osoba dostaje pra-
widłowy sms o następującej 
treści: "Jesteś na kwarantan-
nie. Masz ustawowy obowiązek 
używania aplikacji Kwaran-
tanna domowa. Jest dostępna 
w Appstore i Google Play."

Fałszywe wiadomości tek-
stowe wraz z linkami dotyczą 
nie tylko tematu kwestii kwa-
rantanny. Zdarza się tak, że 
informują nas między inny-
mi o wystawieniu e-recepty, 
odnalezienia portfela, dopła-
ty za przesyłkę. Kliknięcie 
w przesłany link prowadzi do 
strony nakłaniającej do pobra-
nia aplikacji “Flash Player”. 
Aplikacja ta jest złośliwa, po 
instalacji dokonuje ataku na 
rachunki bankowe właściciela 
smartfona i okrada go z pie-
niędzy.

Fałszywe SMS-y 
o kwarantannie 
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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
fizjologicznych 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 
psychofizyczną. 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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Publikujemy nazwiska mieszkańców 
Rawy Mazowieckiej, którzy zmarli w 
ostatnim roku (pomiędzy listopadem 
2020 roku a październikiem 2021 roku) 

Parafia Jezusa Chrystusa 
Króla Wszechświata 

Stanisław Jasiński, Janina Teresa Górecka, Kamil Strzechowski, Jadwiga 
Lusa, Kazimierz Kazimierski, Teresa Dębek, Jan Adam Bednarski, Danuta 
Kazimierczak, Andrzej Sypuła, Maria Elżbieta jakubowska, Lucjan Stolarek, 
Jarosław Jacek Łuczyński, Jan Parada, Zdzisław Andrzej Witasiński, Marian-
na Frączak, Stefan Chojecki, Włodzimierz Czesław Gałka, Anna Małgorzata 
Sobstel, Leokadia Pawlik, Tadeusz Libera, Zbigniew Jan Oderski, Maria Zofia 
Lasota, Grzegorz Piotr Banasiński, Helena Prasolik, Adam Redlicki, Tadeusz 
Kłos, Krystyna Maria Sawicka, Maria Helena Senator, Krystyna Maciejew-
ska, Grażyna Pietrzak, Zofia Ewa Stańczyk, Łukasz Pietrzak, Feliksa Helena 
Waliszewska, Kazimierz Suchecki, Krystyna Kacprzak, Aleksander Czesław 
Klepacki, Helena Flont, Adam Socha, Jan Andrzej Porczyński 

Parafia Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Marii Panny 

Bogusław Mirowski, Tadeusz Ciszewski, Mariola Dębska, Henryk Baka-
larski, Tadeusz Skoczylas, 

Stanisław Pietrzak, Helena Kwapiś, Mieczysław Peryt, Stanisław Pa-
stusiak, Marianna Ekner, Ewa Piotrowska, Jan Woźniak, Jolanta Krzymiń-
ska, Irena Skrzat-Wiśniewska, Stanisława Kielan, Henryk Batorek, Irena 
Popińska, Dariusz Grzelczyk, Marek Pachnicki, Czesław Kosiorkiewicz, 
Elżbieta Jasnowska, Tadeusz Soból, Marianna Celińska, Helena Życka, 
Jarosław Koprowski, Kazimierz Pyłka, Zofia Fiszlak, Jan Stankiewicz, 
Ignacy Olesiński, Ryszard Wrona, Beata Różańska, Jan Brodowski, 
Marian Ozimek, Włodzimierz Kruszona, Feliksa Biskupska, Krzysztof 
Franciszewski, Aleksander Jarecki, Kazimierz Grochal, Zofia Wojtasz-
czyk, Leokadia Rochala-Rutkowska, Janusz Golizda, Lucyna Banaszek, 
Józefa Kaczmarczyk, Zofia Bednarek, Stanisława Stępień, s. Henryka 
Mazurek (Misjonarki Krwi Chrystusa), Andrzej Ostrowski,  Wiesław Cha-
łupka, Kazimierz Chromiński, Kazimierz Mirowski, Zygmunt Wróblewski, 
Jan Kubiczek, Janusza Olejnik, Marianna Kołodziejek, Krystyna Misz-
czak, Hubert Dziedzic, Andrzej Makowski, Janina Nagórka, Janina Ro-
maldowska, Edwarda Bogusz, Rafał Iwański, Aniela Kotkiewicz, Wanda 
Zygmuntowska, Bernard Bukowsk, Tadeusz Jackowsk, Stanisław Gromek, 
Teresa Królak, Kazimierz Pasik, Aleksander Drygalski, Stanisław Pietrzyk, 
Genowefa Bednarek, Franciszek Grabowski, Teresa Sitarek, Danuta Al-
brecht, Tomasz Kobalczyk, Wiesław Marciniak,  

Honorata Zagajewska, Janina Kochowska, Jan Sępiński,  Szymon Swor-
ski, Zdzisława Szpakowska, Anny Gorgas, Zbigniew Szczerbiński, Zdzisław 
Socha, Marian Rataj, Jolanta Męcina, Ryszard Węglowski, Janina Pszczół-
kowska, Wiesława Młynarczyk, Ryszard Raczyński, Helena Wróbel, Cze-
sław Bednarek, Janina Kocik, Edward Wisiorowski, Eugeniusz Jastrzębski, 
Sławomir Kaźmierczak, Marian Sobolewski, Barbara Ponewczyńska, Hele-
na Lusa, Teresa Szymacha, Grzegorz Broniarz, s. Alicja Maria Czerniawska 
(Misjonarka Krwi Chrystusa), Elżbieta Walczyńska, Edward Królik, Henryka 
Kucharska, Jadwiga Kubicka, Grażyna Marciniak, Adam Caban, Helena 

Spychała, Stanisława Piekarek, Grażyna Kowalczyk, Wiktoria Kaczuba, 
Wiesław Milczarek, Michał Sowik, Danuta Zdziechowska, Marian Szawel, 
Mariusz Męcina, Czesław Porczyk, Jarosław Stańczyk, Józef Wojdal, Cze-
sław Ciupa, Adam Chojnacki, Zofia Wolna, Jan Chojecki, Henryk Dąbrow-
ski, Marianna Słodka-Malarz, Krzysztof Wójciak, Małgorzata Kubiak, Jerzy 
Stankiewicz, Wanda Strutyńska, Kazimiera Piech, Janina Nowak, Marian 
Walosik, Eugenia Milczarek- Jastrzębska, Dariusz Sitarek, Mirosław Męci-
na, Henryk Abakumiec, Franciszek Karpiński, Grzegorz Kwiatkowski, Marta 
Zarzycka, Janina Nowak, Teresa Jasnowska, Czesław Kierebiński, Edmund 
Wlaziński, Andrzej Chałupka, Danuta Pietrzyk, Ludmiła Kolupajeva, Łucji 
Kowara, Tadeusz Gierach 

Parafia św. Pawła od Krzyża 
Grzegorz Witek, Ewa Skoczylas, Zofia Stępniak, Krystyna Kuba, Stanisław 

Wojciechowski, Jan Cała, Marzena Cyniak, Kazimierz Kramarz, Stanisław 
Wojtasik, Władysław Janiszewski, Stanisław Tomczyk, Marian Ozimek, Adam 
Sowik, Antoni Słojewski, Mieczysław Rochala, Jan Pietrzak, Eugeniusz Misz-
tal, Przemysław Konefał, Anna Miszczak, Henryk Woźniak, Piotr Szewczyk, 
Stanisław Wójciak, Janina Kuzimska, Henryk Niciński, Aniela Kotkiewicz, 
Bogdan Dębski, Genowefa Walosik, Adam Prokopczyk, Robert Kowalski, 
Włodzimierz Skoczylas, Adam Marcinkowski, Krystyna Machnicka, Adrian 
Krzemiński, Hanna Ziółkowska, Andrzej Zieliński, Rajmund Wojakowski, 
Kazimiera Wieprzkowicz, Helena Będkowska, o. Tomasz Wójciak CP, Mie-
czysław Wieczorek, Mirosław Beta, Jan Kozik, Władysława Czajka, Helena 
Król, Jadwiga Wojakowska, Wiesława Jakóbowska, Monika Dębowska, Zofia 
Rogalska, Alicja Federowicz, Stefan Pryć, Anna Wieczorek, Mariusz Libera, 
Marek Bernacik, Krzysztof Kantorek, Witold Kłos, Krystyna Olszak, Mariusz 
Gromnicki, Stanisław Lesiak, Marek Szuleka, Barbara Piotrowska

Wspominamy tych, którzy odeszli

– Nade wszystko była oso-
bą, od której emanowało 
ciepło. Słuchacze nazywali 
ją „mamą” – wylicza dr hab. 
Jacek Kulbaka, prof. APS, 
Kustosz Muzeum Marii Grze-
gorzewskiej w Akademii Pe-
dagogiki Specjalnej. 

– Jej gabinet był dostępny 
dla każdego, kto chciał po-
rozmawiać, spotkać się. Nie 
miała żadnych oszczędności, 
a zarobione pieniądze po-
trafiła przekazywać bardziej 
potrzebującym. Nie założyła 
rodziny, w pełni poświęciła 
się pracy, działaniom na rzecz 
dzieci z niepełnosprawnością. 
Interesowała się sztuką. W jej 
służbowym mieszkaniu biur-
ko było prawdziwym warsz-
tatem pracy – kalendarze, 
notatki, listy (bardzo dużo ko-
respondowała), scenariusze 
zajęć ze słuchaczami. Trudno 
znaleźć w jej charakterze coś 
niespójnego, coś, co stawia-
łoby Grzegorzewską w złym 
świetle. Chora na serce nie 
uskarżała się na siebie, na 
zdrowie. Była osobą skromną 
i jednocześnie wymagającą.

Córka Adolfa Błażeja i Feli-
cji z domu Bogdanowicz uro-

dziła się w 1887 r. w Wołuczy. 
Rodzice Marii Grzegorzew-
skiej dzierżawili majątek.

– Niestety, nie ma dużo 
informacji z tego okresu. 
Będziemy jeszcze szukać 
w księgach parafialnych. Je-
steśmy umówieni z księdzem 
z Kurzeszyna – mówi Łukasz 
Glimasiński, dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Ma-
tyldowie.

Rodzice oddali ją na pen-
sję do Warszawy, następnie 
uczęszczała do szkoły prywat-
nej, którą ukończyła w roku 
1907. Aby zarobić na życie 
wyjechała na Litwę, gdzie 
pracowała w domach jako na-
uczycielka. Podczas studiów 
na wydziale przyrodniczym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
dorabiała korepetycjami i kle-
jeniem kopert. Tutaj dotknęła 
ją osobista tragedia. Na gruź-
licę zmarł jej narzeczony. Po 
jego śmierci Grzegorzewska 
pisała: „żyć będę, muszę, ale 
teraz już tylko praca będzie 
treścią mojego życia”. 

Depresja oraz choroba 
płuc skłoniły ją do przerwa-
nia studiów. Wyjechała do 
Zakopanego, a następnie do 

Włoch. Wstąpiła na Między-
narodowy Fakultet Peda-
gogiczny w Brukseli, gdzie 
zaprzyjaźniła się z Józefą Jo-
teyko, Édouardem Claparè-
dem i Ovidem Decrolym. To 
spotkanie w pewnym sensie 
ukształtowało ją.

Wybuch I wojny światowej 
zastał ją w Warszawie. W pla-
nach miała studia w Brukseli, 
udało się jej dostać do Londy-
nu. Pochodząca z małej Wołu-
czy studentka uczyła się psy-
chologii na także na paryskiej 
Sorbonie. Aby uzyskać tytuł 
doktora filozofii, przeprowa-
dziła badania wśród uczniów 
szkół brukselskich. Poświęco-
ny był estetyce dzieci. 

Wówczas w jej życiu do ko-
lejnego przełomowego wyda-
rzenia. Po wizycie w szpitalu 
dla upośledzonych umysło-
wo, podjęła zaskakującą dla 
otoczenia decyzję. Zmieniła 
zainteresowania badawcze. 
Zdecydowała się poświęcić 
pracy z niepełnosprawnymi.

W 1919 roku wróciła na 
stałe do Polski. W Minister-

stwie Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego 
zajmowała się sprawami 
szkolnictwa specjalnego, 
zakładała te szkoły. W 1930 
roku utworzyła Państwo-
wy Instytut Nauczycielski, 
w którego kadrze był m.in. 
Janusz Korczak.

 O utracie przez nią sta-
nowiska dyrektora krążyła 
anegdota. W rozmowie z Wa-

cławem Jędrzejewiczowi, mi-
nistrem odpowiedzialnym za 
oświatę, wytykała niski po-
ziom nauczania. W pewnym 
momencie minister zirytowa-
ny przemową Grzegorzew-
skiej przerwał jej: – Niech 
pani pamięta, że rozmawia 
z ministrem! Na co Grzego-
rzewska odparowała: – Pa-
miętam o tym dobrze. Wła-
śnie dlatego, że jest pan mi-
nistrem, przyszłam to panu 
powiedzieć.

W okresie wojny i okupacji 
Maria Grzegorzewska praco-
wała w szkole specjalnej nr 
177 w Warszawie. Mimo pro-
blemów kardiologicznych bra-
ła udział w tajnej działalności 
oświatowej Delegatury Rządu 
Londyńskiego.

W jej biografii przeczytać 
można, że w konspira-
cji kolportowała nawet 
broni. Wspomagała Radę 
Pomocy Żydów „Żegotę”. 
Uczestniczyła w Powsta-
niu Warszawskim, jako 
sanitariuszka, została 
schwytana i umiesz-
czona w pruszkowskim 
dulagu. W czasie po-
wstania spłonął jej dom. 
W płomieniach straciła 
swoje, ale też prace wie-
lu uczniów. 

Po wojnie pracowała na 
Uniwersytecie Warszaw-
skim. Kierowała pierwszą 
w Polsce uniwersytecką 
katedrą pedagogiki spe-
cjalnej. Maria Grzego-
rzewska niespodziewanie 
zmarła 7 maja1967 roku. 
Przyczyną śmierci był za-
wał serca. Pochowana zo-
stała na warszawskich Po-
wązkach.

Przy rondzie w Wołuczy, 
drodze ze Skierniewic do 
Rawy Mazowieckiej, stoi 
kamienny obelisk. Poświę-
cony jest niezwykłej Marii 
Grzegorzewskiej. To tutaj 
zjadą niedługo profesoro-
wie, studenci…

– Obchody 100-lecia 
rozpoczniemy 18 kwietnia 
2022 roku – w rocznicę 
urodzin Marii Grzegorzew-
skiej. Tego dnia złożymy 
kwiaty pod pomnikiem Ma-
rii Grzegorzewskiej. W uro-
czystości udział weźmie 
poczet sztandarowy Akade-
mii. Właściwa uroczystość 
odbędzie się natomiast na 
początku czerwca. Dokład-
ną datę ustalimy z władza-
mi gminy – tłumaczy dr 
hab. Ewa Kulesza z Akade-
mii Pedagogiki Specjalnej 
im. Marii Grzegorzewskiej 
w Warszawie. 

Grzegorzewska wraca na wieś
– Naszej Akademii zależy, aby społeczność Wołuczy i Rawy Mazowieckiej była aktywnie włączona w obchody Roku 
Marii Grzegorzewskiej i 100-lecia APS – mówi dr hab. Ewa Kulesza, prof. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. 
Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Uroczystości jubileuszowe w Wołuczy ASP przygotowuje wspólnie z Urzędem Gminy Rawa Mazowiecka, Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury Matyldowie oraz Szkołą Podstawową w Kurzeszynie.
W ramach uroczystości planowane są msza w kościele parafialnym z udziałem lokalnych władz i organizacji 
społecznych (KGW i OSP), prelekcja naukowa dotycząca postaci Marii Grzegorzewskiej, występy artystyczne 
młodzieży szkolnej i studenckiej, wręczenie nagród za udział uczniów gminnych szkół w konkursie wiedzy oraz 
piknik rodzinny na terenie Szkoły Podstawowej w Kurzeszynie

– Chcemy, aby piknik był radosnym czasem gier i zabaw dla dzieci (z animatorami), gry terenowej dla młodzieży. 
Zaprezentujemy też naszą Akademię - kierunki, na jakich można u nas studiować, aktywność kół naukowych – 
podkreśla dr hab. Ewa Kulesza.
Centralne obchody Roku Marii Grzegorzewskiej i 100-lecia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzew-
skiej odbędą się w dniach 25-27 maja 2022 r. w murach uczelni przy ul. Szczęśliwickiej 40. 
Z kalendarium wydarzeń towarzyszących jubileuszowi można zapoznać się na https://100.aps.edu.pl/.
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Życie poświęciła dzieciom niepełnosprawnym
Przy rondzie w Wołuczy, drodze ze Skier-
niewic do Rawy Mazowieckiej, stoi kamien-
ny obelisk. Poświęcony jest niezwykłej ko-
biecie, pochodzącej z tej wsi. Sejm RP usta-
nowił rok 2022 Rokiem Marii Grzegorzew-
skiej. Aż trudno uwierzyć, czytając listę pu-
blikacji, zasług, odznaczeń, że dokonała 
tego jedna osoba. Przyszło jej żyć w burzli-
wych czasach, zmagać się z chorobą, 
a mimo to łamała stereotypy o kształceniu 
niepełnosprawnych dzieci. To ona stworzy-
ła pedagogikę specjalną w Polsce. A jakim 
była człowiekiem?

Włodzimierz Szczepański

Sejm postanowił - Sejm postanowił - 
2022 Rokiem Marii 2022 Rokiem Marii 
Grzegorzewskiej.Grzegorzewskiej.
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Podczas wtorkowej 
(26.10) sesji radni i sołtysi 
z gminy Biała Rawska po-
znali nowego pracownika 
urzędu – sekretarz gminy. 

Teresa Berdyga dla pra-
cy w Białej Rawskiej zrezy-
gnowała z posady sekreta-
rza powiatu żyrardowskie-
go. Na tym stanowisku 
pracowała przez ponad 
dwa lata. 

Z wykształcenia jest 
magistrem administracji. 
Skończyła też studia po-
dyplomowe dotyczące ad-
ministracji publicznej i za-
rządzania drogami. 

– Swoją pracę zawodową 
zaczynałam od stanowiska 
referenta, później inspek-
tora – wylicza Teresa Ber-
dyga. – Przez 12 lat byłam 
sekretarzem gminy Ra-
szyn. Doświadczenie zawo-
dowe zdobywałam w samo-

rządzie na szczeblu powia-
towych. Przez ponad osiem 
lat byłam naczelnikiem wy-
działu komunikacji (w sta-
rostwie w Grodzisku Mazo-
wieckim – przyp. Red.).

Ostatnio, przez ponad 
dwa lata była sekretarzem 
powiatu żyrardowskiego. 

– Mam nadzieje, że 
w pełni będę mogła wyko-
rzystać swoją wiedzę i do-
świadczenie w pracy na 
rzecz samorządu – mówiła 
nowa sekretarz podczas 
wtorkowej sesji bialskiej 
rady miejskiej. – Myślę, że 
ta praca przyniesie mi wie-
le satysfakcji zawodowej. 
Liczę na dobrą współpracę 
z państwem. 

Urzędniczka uzupełniła 
wakat po Marku Pałaszu, 
który w lutym przeszedł na 
emeryturę. Dotychczaso-
wy sekretarz gminy przez 

ponad 40 lat pracował 
w administracji państwo-
wej i samorządowej.

Wybór nowego sekreta-
rza okazał się wyjątko-
wo trudny. 

– Ogłosiliśmy 
konkurs na sta-
nowisko sekre-
tarza, w któ-
rym nie było 
osoby chęt-
nej, która 
chciałaby 
pełnić tę 
f u n k c j ę 
– mówi 
Wacław 
A d a m -
czyk, burmistrz Białej Raw-
skiej. – Zaczęliśmy więc sami 
szukać osób, które byłyby 
zainteresowanie sprawowa-
niem tej funkcji. Rozmawia-
liśmy z samorządowcami 
z różnych miejscowości. Pod-

czas jednej z takich rozmów 
wskazano nam panią Tere-
sę. Okazało się, że faktycz-
nie jest skłonna przejść do 
naszego urzędu. Pozostało 
więc jedynie dopełnić for-
malności. 

Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa 
rozpoczęła przyjmowa-
nie wniosków o przyzna-
nie pomocy na „Tworze-
nie grup producentów
i organizacji producen-
tów”. Nabór potrwa do 
30 listopada. 

Już po raz dziesiąty 
grupy i organizacje pro-
ducentów mogą starać się 
o dofinansowanie z bu-
dżetu PROW 2014-2020. 
Podmioty, które chcą zło-
żyć wniosek, muszą dzia-

łać jako przedsiębiorcy 
prowadzący mikro-, małe 
lub średnie przedsiębior-
stwo i spełniać określone 
warunki. Ze wsparcia wy-
łączeni są producenci dro-
biu, wyrobów z mięsa dro-
biowego i jego podrobów.

O pomoc finansową 
w ramach tego działania 
mogą ubiegać się: grupy 
producentów rolnych oraz 
organizacje producentów. 

Pomoc jest realizowana 
w formie rocznych płatno-
ści przez okres pierwszych 
pięciu lat, następujących 

po dacie uznania grupy 
producentów rolnych lub 
organizacji producentów.

Wysokość wsparcia wy-
nosi: w pierwszym roku 
– 10 proc. przychodów 
netto, w drugim roku 
– 9 proc., w trzecim roku 
– 8 proc., w czwartym 
roku – 7 proc., w piątym 
roku – 6 proc. Maksymal-
ny limit przyznawanych 
środków finansowych to 
100 tys. euro w każdym 
roku pięcioletniego okre-
su.

Wnioski o przyznanie 

dofinansowania należy 
składać do oddziału re-
gionalnego ARiMR. Można 
to zrobić elektronicznie za 
pośrednictwem skrzyn-
ki podawczej ePUAP albo 
przesłać przesyłką reje-
strowaną, nadaną w pla-
cówce Poczty Polskiej lub 
złożyć osobiście bądź 
przez upoważnioną osobę.

Wnioski będą poddawa-
ne ocenie, a następnie na 
podstawie liczby przyzna-
nych punktów ustalona 
zostanie kolejność przy-
znawania pomocy. jk

5 listopada w sali widowi-
skowej MGOK-u odbędzie 
się Gminny Konkurs Pieśni 
Patriotycznej. 

Tylko do czwartku, 28 
października można zgła-
szać chętnych do udziału 
w konkursie pieśni patrio-
tycznej. Wokalna rywali-
zacja będzie prowadzona 
w czterech kategoriach wie-
kowych: I – do 7 lat, II – 7-12 
lat, III – 13-16 lat, IV – 17 
lat i więcej. 

W konkursie mogą wziąć 
udział zarówno soliści, jak 
i zespoły (od 3 do 15 osób). 
Każdy uczestnik zaprezen-
tuje jeden utwór. Artyści 

mogą zaśpiewać z akompa-
niamentem własnym, osobą 
akompaniującą lub z pod-
kładem muzycznym w for-
macie audio/mp3. 

Wykonawców będzie oce-
niało jury powołane przez 
organizatora. Podczas pre-
zentacji ważny będzie do-
bór repertuaru, intonacja, 
dykcja i emisja głosu, inter-
pretacja o ogólny wyraz ar-
tystyczny. 

Zwycięzcy otrzymają pa-
miątkowe dyplomy oraz na-
grody. Wezmą także udział 
w koncercie „Bialskie spo-
tkanie z pieśnią patriotyczną 
i żołnierską” zaplanowanym 
na 11 listopada.  jk

Gimnastyka, warsztaty pla-
styczne, spotkania „przy 
herbatce” – studenci Bial-
skiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku po wakacjach 
wrócili do sprawdzonych 
zajęć. 

W nowym roku akademic-
kim w Bialskim Uniwersyte-
cie Trzeciego Wieku jest po-
nad 40 studentów-seniorów. 

Studenci mogą uczęsz-
czać na gimnastykę (te za-
jęcia niezmiennie cieszą się 
bardzo dużym zaintereso-
waniem) oraz warsztaty pla-

styczne i muzyczne. Powrócą 
też robótki ręczne. 

Także w tym roku akade-
mickim studenci-seniorzy 
mogą rozwijać swój talent 
fotogra� czny. Warsztaty były 
nowością dwa lata temu. 
Przyjęły się – na zajęcia przy-
chodzi kilkuosobowa grupa. 

Niesłabnącym zaintere-
sowaniem cieszą się spotka-
nia z psychologiem. Jedno 
z takich spotkań studenci 
mają już za sobą. Niedawno 
o „samotności wśród ludzi” 
rozmawiali z psycholog Ka-
tarzyną Satro.  jk

Zgłoszenia 
na ostatnią chwilę 

Seniorzy wrócili 
na zajęcia 

fo
t. 

BU
TW

fo
t. 

BU
TW

fo
t. 

BU
TW

Dodatkowe pieniądze na tworzenie 
grup producentów 

Z Żyrardowa trafi ła 
do Białej Rawskiej  
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ponad 40 lat pracował 
w administracji państwo-
wej i samorządowej.

Wybór nowego sekreta-
rza okazał się wyjątko-
wo trudny. 

– Ogłosiliśmy 
konkurs na sta-
nowisko sekre-
tarza, w któ-
rym nie było 
osoby chęt-
nej, która 
chciałaby 
pełnić tę 
f u n k c j ę 

do Białej Rawskiej  
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Teresa Berdyga jest nowym sekretarzem gminy Biała Raw-
ska. Na stanowisku zastąpiła Marka Pałasza, który w lutym 
przeszedł na emeryturę. 

Joanna Kielak 

Bialszczanie, a także 
przyjezdni do końca li-
stopada mogą oglądać 
wystawę na skwerze 
w centrum miasta. 

– Zapraszamy wszyst-
kich mieszkańców Białej 
Rawskiej i okolic na skwer 
miejski, gdzie można obej-
rzeć ciekawą wystawę pt. 
„Kwatera Ł – panteon na-
rodowy pod cmentarnym 
murem”, która została 
przygotowana przez In-
stytut Pamięci Narodowej 
jako podsumowanie prac 
poszukiwawczych prowa-
dzonych na Cmentarzu 
Wojskowym na Powązkach 

– zachęca Barbara Szczo-
pińska, dyrektor Miejsko-
-Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Białej Rawskiej. 

– Ekspozycja powstała we 
współpracy Biura Eduka-
cji Narodowej z Biurem Po-
szukiwań i Identyfikacji.

Głównym tematem wy-
stawy jest Kwatera Ł, zwa-
na potocznie „Łączką”. Na 
opowieść o historii tego 
miejsca składa się z jed-
nej strony proces zacie-
rania śladów po ofiarach 
terroru komunistycznego, 
z drugiej – prace poszuki-
wawcze zespołu IPN. Wy-
stawa dzieli się na dwie 
części, co jest podkreślo-
ne kolorystyką. W części 
poświęconej zbrodni i za-
cieraniu śladów dominuje 
czerń i biel, proces poszu-
kiwań oddany jest poprzez 
fotografie barwne. 

Wystawę można oglądać 
do końca listopada.  jk

Wyjątkowa wystawa w centrum miasta 

fo
t. 

M
-G

M
P 

w
 B

ia
łe

j R
aw

sk
ie

j



12 28 października 2021 r.GMINA BIAŁA RAWSKA

Publikujemy nazwiska 
mieszkańców gminy, 
którzy w 2021 roku zo-
stali pochowani na 
cmentarzu parafialnym 
w Białej Rawskiej  

Wiesława Podkowiak, 
Ryszard Antosiak, Aldo-
na Kornatko, Apoloniusz 
Dziedzic, Mirosława Ko-
walska, Władysław Sor, 
Danuta Kopka, Roman 
Lenart, Helena Majew-
ska, Barbara Urbaniak, 
Władysław Kalwarczyk, 
Maria Lichman, Helena 
Słomkowska, Zbigniew 
Lewandowski, 

Genowefa Jakubiak, 

Stefan Tazbir, Marcin Ja-
skólski, Longina Adam-
czyk, Krystyna Grusz-
czyńska, 

Andrzej Rogala, Cze-
sław Wiśniewski, Wacław 
Cybulski, Helena Piotrow-
ska, Irena Karpińska, Bo-
żenna Woś, Janusz Melon, 
Marianna Kornacka, Ta-
deusz Badełek, Genowefa 
Ługowska, 

Helena Wacławek, Ste-
fan Orzeszek, Marek Gu-
zewski, Sylwester Bie-
drzycki, Lidia Potentas, 
Feliks Tomaszewski, Mał-
gorzata Woszczyk, Henryk 
Kowalski, Zofia Mach-
nicka, Marianna Redlic-

ka, Wiesław Trójkowski, 
Krystyna Nawiszewska, 
Czesław Kowalski, Sta-
nisław Śniegucki, Stani-
sław Wasilewski, Jadwiga 
Pośnik, Andrzej Mirowski, 
Marianna Sipak, Adam 
Kowalczyk, Teresa Szcze-
śniak, Aleksander Rybak, 
Martyna Niezabitowska, 
Ewa Ziółek, Irena Woź-
niak, Maksymilian War-
choń, Krzysztof Truszkow-
ski, Artur Adamkiewicz, 
Jadwiga Mirkowska, Da-
nuta Prus, Jerzy Woro-
niecki, Janina Albrycht, 
Irena Walczak, Jadwiga 
Dobrosz, Andrzej Bąkow-
ski, Mariola Kapuścińska, 

Aleksandra Strach, Ro-
bert Młynarczyk, Mikołaj 
Stępień, Leokadia Pyczak, 
Leonia Wiechowska, Józef 
Różański, Adam Krajew-
ski, Danuta Biedrzycka, 
Mariusz Niezgoda, Tade-
usz Walczak, Jan Chyła, 
Wiesław Adamczyk, Jan 
Rusinowski, Halina Wy-
lezińska, Joanna Rybak, 
Jadwiga Sawicka, Antoni 
Urbański, Daniel Major, 
Janusz Piątkowski, Stani-
sław Filarczyk, Genowefa 
Dobrosz, Michał Pecyma, 
Bolesław Skrzeczyński, 
Jan Czerwiński, Bole-
sław Gradowski, Marcin 
Sęczek, Mieczysław Wró-

blewski, Jan Walczak, 
Władysław Olesik, Józefa 
Sawicka, Krystyna Nosek, 
Mirosław Karpiński, Bo-
gumiła Nowocin, Marek 

Stępniak, Jadwiga Ste-
fańska, Stanisław Fornal-
czyk, Józefa Beta, Jadwi-
ga Wiśniewska, Barbara 
Włodarska 

Wspominamy tych, którzy odeszli 

Dzielnicowy z Białej Raw-
skiej rozmawiał z dziećmi 
młodszych klas szkoły 
podstawowej o bezpiecz-
nym  poruszaniu się po 
drogach. Ze starszą mło-
dzieżą rozmawiał na temat 
zagrożeń w sieci. 

Od początku roku szkol-
nego policjanci z rawskiej 
komendy odwiedzali uczniów 
w szkołach, aby przypo-
mnieć zasady bezpiecznego 
poruszania się po drogach 
zarówno do, jak i ze szkoły. 
Dzielnicowi poprowadzili za-
jęcia z zakresu bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym dla 
uczniów klas 1-3. Zwraca-
li uwagę dzieci, jak ważne 
jest zachowanie ostrożności 

będąc pieszym, rowerzystą 
czy pasażerem. – Uczniowie 
bez skrępowania opowiadali 
o swoich przygodach, a na-
wet dawali przykłady różnych 
sytuacji w drodze do szkoły – 
mówi Agata Krawczyk, rzecz-
nik prasowy rawskiej KPP. 
– Kilkuletnie dzieci bardzo 
szybko uczą się odpowiednich 
reakcji i zachowań, do doro-
słych należy ich utrwalanie. 

Ze starszą młodzieżą 
z klas 4-8 dzielnicowy z ko-
misariatu w Białej Rawskiej, 
poruszał tematy cyberbez-
pieczeństwa i korzystania 
z internetu. Tłumaczył, jak 
reagować na napotkany hejt 
w internecie, oraz jaka jest 
odpowiedzialność karna za 
takie czyny. jk

Policjanci z rawskiej jed-
nostki byli na spotkaniu 
z uczniami w Białej Raw-
skiej, aby zachęcić mło-
dzież do wstąpienia 
w szeregi policji.

Dzielnicowy z Białej 
Rawskiej asp. Łukasz 
Męcina oraz policjantka 
zespołu do spraw nielet-
nich st. sierż. Agnieszka 
Wójciak spotkali się z mło-
dzieżą szkolną w Białej 
Rawskiej, aby opowiedzieć 
o swojej służbie. Mundu-
rowi opowiadali o zasa-
dach rekrutacji, o sposo-
bie szkolenia oraz o zarob-
kach. 

– Mówili, że dodatko-
wym profitem pracy w po-
licji jest ogromna satys-
fakcja z pomocy innym 
– zaznacza Agata Kraw-
czyk, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Po-
licji w Rawie Mazowiec-
kiej. – Na każdego, kto 
pomyślnie zda egzaminy, 
czeka służba w różnych 
pionach:prewencyjnym, 
kryminalnym i logistycz-
nym. To wszystko zależy 
od predyspozycji, umie-
jętności i doświadczenia 
policjanta. To zawód dla 
ludzi z pasją. Dużo wyma-
gający, ale i dużo dający 
w zamian – dodaje.  jk

Rozmawiali 
o hejcie w internecie 

Zachęcali do pracy 
w policji 

Sale gimnastyczne 
przy dwóch pod-
stawówkach i re-
mont drogi z prze-
budową mostu – 
bialscy samorzą-
dowcy nie kryją za-
skoczenia, że 
z „polskiego ładu” 
dostaną dofinanso-
wanie na dwie 
z trzech zgłoszo-
nych inwestycji. 
Dodatkowa kasa to 
w sumie ponad 8,5 
mln złotych. 

Joanna Kielak 

Na złożenie wniosków 
nie mieli dużo czasu. Do 
potencjalnego dofinanso-
wania z rządowego pro-
gramu wybrali projekty, 
których realizację odkła-
dali z roku na rok. Bialscy 
samorządowcy do „pol-
skiego ładu” zgłosili rewi-
talizację centrum miasta 
oszacowaną na 12 mln zł, 
remont drogi za prawie 
5 mln zł i budowę dwóch 
sal gimnastycznych przy 
gminnych podstawówkach 
– projekt oszacowany na 5 
mln zł. 

W poniedziałek (25.10) 
stało się jasne, które wnio-
ski mogą liczyć na dodat-
kową kasę. Najdroższy 
projekt przepadł. Na re-
witalizację centrum Białej 
Rawskiej urzędnicy będą 
musieli szukać zewnętrz-
nego dofinansowania gdzie 
indziej. 

Na liście wniosków 

wskazanych do dofinan-
sowania znalazły się nato-
miast dwa pozostałe wnio-
ski. 

– Nieoficjalnie słysze-
liśmy, że gminy dostaną 
dofinansowanie na jeden 
wniosek, mówiono o 4-5 
mln złotych – przyznaje 
Wacław Adamczyk, bur-
mistrz Białej Rawskiej. 
– Szczerze mówiąc byłem 
zaskoczony, gdy okazało 
się, że przeszły dwa nasze 
wnioski.

Łączne dofinansowanie 
dla gminy to ponad 8,5 
mln zł. W powiecie raw-
skim więcej dostanie tylko 
gmina Rawa Mazowiecka. 

Dodatkowe pieniądze na 
budowę sal gimnastycz-
nych przy szkołach to 4 
241 500 zł. Dofinansowa-
nie na „zwiększenie atrak-
cyjności inwestycyjnej gmi-
ny Biała Rawska poprzez 
poprawę infrastruktury 
drogowo-komunikacyjnej” 

wyliczono na 4 386 094, 
98 zł. Dokładnie chodzi tu 
o remont drogi Grzymko-
wice-Pachy (z przebudową 
mostu) i drogi Wola Choj-
nata-Orla Góra. 

W przyszłym roku może 
rozpocząć się budowa sal 
gimnastycznych przy szko-
łach w Błażejewicach i Sta-
rej Wsi. 

  Podczas sierpniowej se-
sji radny Dariusz Rudnicki 
dopytywał, dlaczego wy-
brano właśnie te placówki. 

– Wnioski zostały zło-
żone, by zasygnalizować 
potrzeby gminy w tym 
zakresie – przekonywał 
wtedy radnych Zbigniew 
Szcześniak, zastępca bur-
mistrza Białej Rawskiej. 
– Chociażby ze względów 
budżetowych, nie ma moż-
liwości wykonania wszyst-
kich potrzebnych zadań 
na raz.

– O budowie sal gimna-
stycznych przy szkołach 

mówiliśmy od dawna. Cie-
szę się, że to zadanie też 
zostanie zrealizowane. Co 
prawda tylko w dwóch pla-
cówkach, ale na początek 
dobre i dwie – ocenia dziś 
Wacław Adamczyk.

Urzędnicy czekają obec-
nie na konkretne informa-
cje dotyczące formy prze-
kazania dofinansowań. 
Czekają na podpisanie 
umów. Na remont dróg 
mają pełną dokumentację. 
Sale gimnastyczne są na 
razie w fazie koncepcji. 

– Obawy mamy tylko co 
do ewentualnych przetar-
gów – przyznaje burmistrz. 
– Bardzo dużo projektów 
wybranych do dofinanso-
wania w ramach progra-
mu dotyczy infrastruktury 
drogowej. Można się zasta-
nawiać, czy będzie wystar-
czająco dużo firm, które 
mogłyby w podobnych cza-
sie zrealizować te inwesty-
cje.  

Liczyli na jeden projekt 
DOSTANĄ DODATKOWĄ 
KASĘ NA DWA 
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Grażyna Janicka przez 
lata pracowała w szwalni 
w dziale prasowalnia. To była 
praca stojąca, nic dziwnego, 
że po latach musiała przejść 
operację kolan. W czasach, 
gdy trzeba było wodę nosić 
wiadrami do pralki, wycho-
wała 5-tkę dzieci. Od 11 lat 
jest wdową. Czy przed laty 
wyobrażała sobie swoją sta-
rość?

– Szczerze… Nie było na 
to czasu. Praca, dzieci. Czło-
wiek nie myślał, był w koło-
wrotku – opowiada Janicka.

– Dla mnie krytycznym 
wiekiem było 29-30 lat. Na-
wet nie wiem, dlaczego tak 
czułam. Wydawało mi się, 
że taka stara jestem. W do-
datku wtedy zastępowałam 
męża w pracy. Był kierow-
nikiem magazynów i mie-
szalni pasz, ja prezesem 
spółdzielni mieszkaniowej 
w Rossosze. Mnóstwo pracy 
i obowiązków na mnie spo-
czywało. No i drugi trudny 
okres to przejście 69 i 70 

lat, w tym roku. 69 wyda-
wało się, że jeszcze takie 
spoko, ale 70-tka to już 
brzmi poważnie – opowiada 
Maria Juś.

Janina Milczarek dotych-
czas uważnie przysłuchują-
ca się rozmowie, komentuje: 
– Mój mąż, gdy kończy się 
rok z paniką mówi, że do 
peselu trzeba sobie dopisać 
kolejny rok. Że już starzeję 
się. Mówię mu, aby odejmo-
wał. Wtedy śmieje się i ko-
mentuje, że nic mi to nie da. 
Tłumaczę, że dodawanie też 
nic, ale się nie obarczasz 
obawami.

Seniorka przez lata praco-
wała na rawskiej porodówce. 
Wciąż spotyka kobiety, które 
wspominają ją, gdy spotkały 
się na oddziale. Na emerytu-
rze pomaga dzieciom w wy-
chowaniu wnuków. W dość 
powszechnym przekonaniu 
seniorzy są do tego zobligo-
wani…

– Senior musi wytyczać 
granice, ma swoje życie. Gdy 

byłam w takiej sytuacji, że 
jedno z dzieci zakomuniko-
wało, że przyjeżdża po mnie, 
abym zajęła się wnuczką, 
odmówiłam. Prosiłam, że 
mają mnie uprzedzać – do-
daje.

– Na spokojną starość 
trzeba zapracować sobie 
wcześniej. Mieć emeryturę 
i wychować dzieci tak, aby 
w wieku 40, 60–lat ich już 
nie niańczyć – wtrąca Ma-
ria Juś. – Tak też zorgani-
zować sobie czas, aby mieć 
wolne, dobrać odpowiednie 
towarzystwo, aby korzystać 
z życia.

Przyznaje, że bała się sta-
rości. Dla niej wybawieniem 
był klub seniora.

– Starość nie musi być 
zniedołężniała i smutna. 
Fakt, że w ciele coś boli, 
uwiera, ale gdy mam przyjść 
do klubu, do ludzi, to Boże 
mój! Szybko wstaje, ubie-
ram się porządniej i lecę. Te-
raz wreszcie mam czas dla 
siebie. Nie przejmuje się, że 

dziś połowę okna zostawiłam 
nieumytą. Odkrywam w so-
bie talenty, których nawet 
się nie spodziewałam. Kto by 
mi powiedział, że będę mia-
ła sprawne ręce na starość. 
A przy tym podgląda się 
innych, trochę rywalizuje, 
że ona zrobiła lepiej, to i ja 
muszę jeszcze lepiej – śmieje 
się.

Kobiety zgodnie twierdzą, 
że społeczeństwo wyraźnie 
się starzeje. Potrzebne będą 
kolejne placówki dla osób 
starszych.

– Takie miejsca przywra-
cają ludziom zdrowie. Gdy 
się siedzi w domu przed 
telewizorem, nie rusza, pa-
trzy w zegarek, to tracimy. 
W klubie jest możliwość 
porozmawiania z psycholo-
giem. W domu nie chce się 
ćwiczyć, a tutaj w grupie bez 
ociągania i mamy do tego in-
struktora – wylicza Grażyna 
Janicka.

Zdaniem Marii Juś, za-
miast narzekać, trzeba 
spróbować z oferty klubów, 
placówek dla seniorów.

– Ludzie dziwnie są opor-
ni. Mają ofertę. Zamiast 
spróbować i najwyżej prze-
konać się, że to nie dla mnie, 
to wolą narzekać. Dla mnie 
obecność tutaj to wyjście 
z gorszego świata. Spotykam 
ludzi w podobnym wieku 
i podobnymi schorzeniami, 
problemami. Można poroz-
mawiać, pozytywnie się na-
stawić. Zmianę świata trze-
ba zacząć od siebie. Zamiast 
narzekać, wyjść z domu, 
z pewnego schematu – radzi 
seniorka.  

Być seniorem to odkrywać siebie
– Teraz wreszcie mam czas dla siebie. Odkrywam w sobie talen-
ty, których nawet się nie spodziewałam. Zmianę trzeba zacząć 
od siebie. Wyjść z domu – mówi Maria Juś, uczestniczka zajęć 
w Klubie Seniora „Druga Młodość” w Rossosze. Niedawno ob-
chodziliśmy Europejski Dzień Seniora. Klubowiczki z Rossochy 
zapytaliśmy, jak to być seniorem?

Włodzimierz Szczepański

Aktywność – to recepta Grażyny Janickiej, Janiny Milczarek, Marii Juś na bycie seniorem.
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Sołectwom w gminie Rawa 
Mazowiecka trudno zarzu-
cić brak aktywności. Walczą 
o 15 000 złotych. Gdy za-
mykaliśmy wydanie "Gło-
su",  nie było jeszcze listy 
wybranych do realizacji za-
dań.

W gminie Rawa Mazo-
wiecka istnieje 38 sołectw. 
Po wnioskach widać, które 
z nich wyróżniają się ponad 
przeciętną aktywnością. 
Prawie połowa z nich stara 
się pozyskanie funduszy na 
realizację zadań ważnych dla 
ich lokalnych społeczności.

W ubiegłym roku z 16 
wniosków, tylko siedem po-
zyskało fundusze. Z wnio-
sków inwestycyjnych ko-
misja przynała pieniądze 
wspólnocie z Podlasu na 
budowę altany, Byszewic na 
doposażenie placu zabaw, 

sołectwu Kaleń na budowę 
wiaty autobusowej oraz so-
łectwu Matyldów na moder-
nizacja placu zabaw w Bogu-
sławkach Małych.

W ubiegłym roku wnio-
sek sołectwa Huta Wa-
łowska-Janolin odpadł, 
ale i tak jego mieszkańcy 
zrealizowali swój projekt. 
Wybudowali altanę ze 
środków urzędu marszał-
kowskiego. Od kilku lat 
konsekwentnie organizu-
ją w swojej okolicy teren 
rekreacyjny. Powstała już 
siłownia zewnętrzna z pla-
cem zabaw, obok boisko, 
a za nim altanka. W tym 
roku także walczą o dota-
cję 15 000 złotych.

Rogówiec stara się, by 
w ich wsi powstała siłownia 
zewnętrzna. Sprzęty maja 
stanąć obok altany i placu 
zabaw, z którego chętnie 

korzystają młodzi miesz-
kańcy Rossochy. Przed 
rokiem sołectwo wałczyło 
o sfinansowanie z grantów 
budowy oświetlenia drogi 
przez wieś. Ostatecznie, 
zadanie zostało wpisane do 
budżetu gminy.

Podział funduszy i oce-
na wniosków zawsze budzi 
emocje. W ubiegłym roku 
Leopoldów czuł się pokrzyw-
dzony. Chcieli podłączenia 
oświetlenia i wody do altany. 
Teraz znów złożyli podobny 

wniosek. Tymczasem sąsia-
dujący z nim Podlas po wy-
budowaniu w ubiegłym roku 
altany, teraz złożył wniosek 
o 1100 złotych na zorganizo-
wanie imprezy integracyjnej 
na jej otwarcie.

– W naszej gminie zawsze 
jest dużo wniosków. Powo-
łana przeze mnie komisja, 
która wybierze cześć z nich, 
będzie miała trudne zadanie 
– komentuje Michał Micha-
lik, wójt gminy Rawa Mazo-
wiecka. wsz

Kto w tym roku zwycięży?16 sołectw złożyło 
wnioski o dotacje z urzędu gminy

Kto się jeszcze stara?
Kurzeszyn – urządzenia do ćwiczeń w plenerze, Pasieka Wałowska – wy-
konanie nawierzchni na drodze gminnej, Księżą Wola –  budowa ogro-
dzenia placu zabaw, Niwna – festyn na zakończenie wakacji, Konopnica 

– poprawienie bezpieczeństwa i wizerunku altanki, Chrusty – budowa 
altany, Jakubów – siłownia zewnętrzna, zakup grilla i ławek, Wałowice – 
doposażenie altany i placu zabaw, Boguszyce  –  zakup ławek, Dziurdzio-
ły chcą, aby u nich powstał plac zabaw.

Najmłodsi z placówki w Starej 
Wojskiej nie zapomnieli o Dniu 
Kundelka. Przy okazji zabawy 
mogli pomoc na rzecz schroni-
ska w Boguszycach.

Fundacja Ostatnia Szan-
sa w Boguszycach zajmuje się 
bezdomnymi zwierzakami. Do 

takich placówek czasem trafia-
ją nawet rasowe psy, które prze-
stały być dla właścicieli mod-
nym dodatkiem. Dlatego peda-
godzy ze Szkoły Podstawowej 
w Starej Wojskiej zorganizowali 
przedszkolakom i klasom I-III 
zajęcia, w których podkreślili, 
że pies to nie zabawka! wsz

Pies to nie zabawka!
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Dzień Kundelka 
Obchodzimy go 25 października, 
czyli w Dniu Ustawy o Ochronie 
Zwierząt. Ustawa z 1997 roku 
była do tej pory wielokrotnie no-
welizowana. Kundelki są określa-
ne jako mieszańce. Kynolodzy 
uważają, że to niezbyt precyzyjne 
określenie. Październik jest mie-
siącem dobroci dla kundelków.

– Teraz posadziliśmy trzy 
klony i jeden świerk – mówi 
Paweł Pejski, kierujący 
Własnościową Spółdzielnią 
Mieszkaniową w Rossosze.

Mieszkańcy bloku 14 
chcą mieszkać w ładnym 
otoczeniu. Starają się za-
dbać o kawałek zieleni, któ-
ry mają pod oknami.

Liczą, że jesienią liście 
klonów będą się kolorowo 
przebarwiać. To już kolejne 
rośliny pod blokiem. Wcze-
śniej przy wyciętej brzozie 
obsadzili skarpę. Teren wo-
kół jest systematycznie ko-
szony, a jeszcze przed samą 
klatką rosną krzewy ozdob-
ne. Położenie bloku na skar-
pie z widokiem na las powo-
duje, że można zazdrościć 
jego mieszkańcom.

– Z Bogdanem Malickim 
jeździmy, gdy ma czas, i ku-
pujemy rośliny. Myślę jednak 
o może szerszym projekcie 
urządzenia zieleni. Czasem 
rozglądam się za dotacjami 

pod takim kątem. Teraz jed-
nak trudno u mnie o czas, bo 
rozpoczął się sezon grzewczy, 
a jednocześnie obsługuje ko-
tłownie i prowadzę firmę – 
wylicza Pejski. wsz

Chcą żyć ładniej i bliżej natury

Prezes WSM w Rossosze Pa-
weł Pejski i członek zarządu 
Bogdan Malicki chwycili za 
łopaty. Tym razem posadzili 
klony.
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W Sadkowicach 
trwa renowacja 
stawu, którym 
opiekują się miej-
scowi wędkarze. 
Prace są niezbędne, 
gdyż oberwane 
brzegi stanowią 
niebezpieczną pu-
łapkę dla nie-
ostrożnych. Tym-
czasem przebieg 
inwestycji wzbudził 
zastrzeżenia węd-
karzy. Interwenio-
wała wójt gminy.

Włodzimierz Szczepański

Staw w Sadkowicach 
przy drodze prowadzącej do 
szkoły, miejscowi mówią też 
na Pradze, powstał przed 
kilkunastoma laty. Stanowi 
rezerwuar wody dla straża-
ków. Przez lata woda pod-

myła brzegi. Zbliżyła się do 
ogrodzenia nawet pobliskiej 
posesji. Powstały niebez-
pieczne skarpy, które są pu-
łapką dla nieostrożnych. 

Niedawno opisywaliśmy 
takie zdarzenie. Gdyby nie 
reakcja wędkarza Walde-
mara Olborskiego i przy-
padkowego kierowcy praw-
dopodobnie mieszkaniec 
wsi utopiłby się. Mężczyzna 
nie był w stanie utrzymać 
równowagi na stromym 
brzegu. Osuwał się do 
zbiornika.

Staw jest pod opieką nie-
formalnej grupy wędkarzy. 
Regularnie zarybiają zbior-
nik. Ucieszyli się na wieść 

o planowanym przez gmi-
nę zabezpieczeniu brzegów. 
Wkrótce jednak ich radość 
zmieniła się w zaskoczenie. 
Wykonawca rozpoczął prace, 
brzegi stawu podsypuje zwie-
zionym gruntem. Przygotował 
również kamienie do utwar-
dzenia brzegów. Oferta firmy 
została wybrana w trybie tzw. 
zapytania ofertowego. Inwe-
stycja kosztować ma ok.25 
tys. zł.

– Inaczej wyobrażałem 
sobie te prace – mówi je-
den wędkarzy. – Przede 
wszystkim woda powinna 
być spuszczona. Teraz na-
wieziona na brzegi ziemia 
spłynie do zbiornika. To nie 

tylko spłyci staw, ale też nie 
da spodziewanego rezultatu. 
Brzegi się osuną.

Wędkarze mieli preten-
sje do wykonawcy. Radny 
i wędkarz Waldemar Olbor-
ski nie chciał komentować 
zdarzenia, odsyła do wójt. 
Na miejsce inwestycji przy-
jechała wójt Karolina Kowal-
ska. W rozmowę z „Głosem” 
przyznaje, że pojawiła się 
różnica zdań, ale prace będą 
kontynuowane.

– Brzegi zostaną zabezpie-
czone kamieniami i dodat-
kowo faszyną. W listopadzie 
powinien być już widoczny 
efekt prac – dodaje Karolina 
Kowalska. 

Zakończona została bu-
dowa altanki na placu 
zabaw w Lewinie. Do jej 
powstania włączyło się 
wielu mieszkańców.

Pierwszy był plac za-
baw. Sołectwo zdecydo-
wało, że zamiast tradycyj-
nego zakupu tłucznia na 
drogi, tym razem zrobią 
miejsce dla najmłodszych 
mieszkańców wsi. Powstał 
z Funduszu Sołeckiego. 
Firma, która go wykona-
ła razem z ogrodzeniem, 
otrzymała 13900 złotych, 
500 złotych projektant 
i tysiąc na lampy ulicz-
ne. Sołtys Marena Bana-
siewicz poszła za ciosem 
i złożyła wniosek do Urzę-
du Marszałkowskiego. 
Przyznaje, że nie spodzie-

wała się otrzymania środ-
ków. Dostali 7,5 tys. zł. 
Gmina ogłosiła przetarg. 
Wykonawca skończy pra-
ce. Gmina dodatkowo do-
łożyła pieniędzy na prze-
sunięcie ogrodzenia placu.

– Do jej powstania przy-
czyniło się wielu miesz-
kańców wsi. Pracowali, 
chociażby przy wylaniu 
fundamentów – opowiada 
Marlena Banasiewicz.

Altanka ma wymiary 3 
na 4 metry. W środku jest 
wyposażenie, ławki i stół.

– Już wiele osób wspo-
minało, że czas w niej na 
spotkanie integracyjną 
dla mieszkańców wsi – 
śmieje się sołtyska i do-
daje: – W planach ewentu-
alnie chcielibyśmy zdobyć 
środki na grill. wsz

W Szkole Podstawowej im. 
Marszałka Józefa Piłsud-
skiego w Lubani odbyły się 
uroczystości związane ze 
ślubowaniem uczniów kla-
sy pierwszej. Uczniów 
szkoły wsparli ich rodzice.

Część artystyczną przy-
gotowali uczniowie klasy 
I pod kierunkiem wycho-
wawczyni Anny Ośki oraz 
uczniowie klasy IV i VIIIB 
pod przewodnictwem Iwo-
ny Wolańskiej. W uroczy-
stym korowodzie w rytmie 
poloneza na scenę wkro-
czyło 18 pierwszoklasi-
stów ze swoimi mamami. 
Uczniowie najpierw zapre-
zentowali swoje umiejęt-
ności artystyczne, a na-

stępnie złożyli ślubowanie.  
Dyrektor Maria Charążka 
dotknięciem symboliczne-
go ołówka dokonała pa-
sowania na uczniów oraz 

wręczyła pamiątkowe dy-
plomy. Przy okazji pierw-
szoklasiści zostali obda-
rowani upominkami z rąk 
wójt Karoliny Kowalskiej 

i dyrektor BSBR Moniki 
Boguszewskiej. Natomiast 
rodzice przekazali prezent 
dla klasy I- sprzęt grający. 
 wsz

W gminie Sadkowice plan-
tatorzy szukają nowych 
rozwiązań, aby ustrzec się 
ciągłej niepewności na ryn-
ku. Funkcjonują tłocznie 
soków, czy też próbują lio-
filizować owoce. Ten pro-
gram Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnic-
twa może być dla osób szu-
kających nowych rozwią-
zań.

Od 30 listopada będzie 
można ubiegać się o wspar-
cie na tzw. na małe prze-
twórstwo i rolniczy handel 
detaliczny (RHD). ARiMR 
będzie przyjmowała wnioski 
do 29 grudnia 2021 r.

Program skierowany jest 
do dwóch grup wniosko-
dawców.

Pierwszą stanowią rolnicy 
(domownicy lub małżonkowie 
rolników), którzy zdecydują 
się na prowadzenie działal-
ności gospodarczej w zakre-
sie przetwarzania produktów 
rolnych. Mogą oni ubiegać się 
o nawet 500 tys. zł.

Druga grupa to rolnicy (lub 
ich małżonkowie), którzy pro-
wadzą lub podejmują działal-
ność przetwórczą i sprzedaż 
produktów przetworzonych 
w ramach rolniczego handlu 
detalicznego (RHD), jednak 
nie mają zarejestrowanej 
działalności gospodarczej. 
W tym przypadku limit dofi-
nansowania został zwiększo-
ny w stosunku do poprzed-
nich naborów i teraz maksy-
malna kwota wsparcia będzie 
wynosić 200 tys. zł.

W obu przypadku poziom 
dofinansowania wynosi do 
50 procent kosztów kwalifi-
kowanych.

Przedsięwzięcia, na któ-
re będzie można otrzymać 
wsparcie, to m.in. budo-
wa, modernizacja budyn-
ków wykorzystywanych 
do przetwórstwa. Zakup 
oraz instalacja maszyn lub 
urządzeń do przetwarzania 
i magazynowania. Przewi-
dziano też dopłaty do inwe-
stycji związanych z dosto-

sowaniem pomieszczeń np. 
służących przygotowaniu 
posiłków (np. kuchni) czy 
zakupu maszyn czy urzą-
dzeń służących ochronie 
środowiska. Zainteresowa-
ni będą mogli nabyć spe-
cjalistyczne środki trans-
portu.

Wnioskodawcy muszą 
podlegać ubezpieczeniu 
społecznemu rolników, po-
siadać numer i być przygo-
towanym do wywiązania się 
w terminie. Red.

Wszystkie trzy wnioski 
gminy Sadkowice prze-
szły sito Komisji ds. 
wsparcia Rządowego 
Funduszu „Polski Ład”. 
W poniedziałek (25.10) 
premier Mateusz Mora-
wiecki ogłosił wyniki 
naboru.

Jak zapewnia rząd, że 
„Polski Ład” ma być ko-
łem zamachowym dla 
gospodarki. Pieniądze 
trafić mają na inwestycje 
lokalne. Największym be-
neficjentem będzie gmina 
Rawa Mazowiecka, gdy 
otrzyma obiecane ponad 
12,3 mln złotych.

Gmina  Sadkow i c e 
z „Polskiego Ładu” ma 
otrzymać – 3 895 000 
zł. Złożyła trzy wnioski, 
które zostały zaakcepto-
wane. Są to przebudowa 
dróg w miejscowościach 
Bujały i Rokitnica Kąty – 
855 000 zł, kolejna Kło-
poczyn i Nowy Kłopoczyn 
– 1 995 000 zł. I niezbęd-
na inwestycja przebudo-
wa oczyszczalni ścieków 

w Kaleniu – 1 045 000 
zł. Pisaliśmy w ubiegłym 
tygodniu w „Głosie” o tej 
sprawie. Wypływające 
z oczyszczalni strumień 
trudno nazwać czystym. 
Wpływa do zabytkowego 
parku.

Rządowa dotacja w skali 
budżetu gminy byłaby po-
tężnym zastrzykiem finan-
sowym. W Sadkowicach li-
czą się z każdą złotówką. 
Świadczy o tym, chociażby 
najbliższa sesja (28.10) 
Rady Gminy Sadkowice. 
Jej członkowie spotka-
ją się tylko na chwilę, by 
przesunąć środki.

– Nie chcemy stracić 
10 tysięcy złotych dota-
cji, którą sołectwo Kaleń 
zdobyło z Urzędu Mar-
szałkowskiemu. Sołec-
two zdobyło dotację na 
budowę krótkiego chod-
nika. Dorzucimy środki 
na utwardzenie pobocza. 
Łącznie z dotacją inwesty-
cja wyniesie około 30 ty-
sięcy złotych – mówi wójt 
Karolina Kowalska, wójt 
gminy Sadkowice. wsz

Premier obiecuje 
miliony dla gminy 
Sadkowice

Teraz w Lewinie wyczekują 
okazji do skorzystania 
z altanki

Mieszkańcy Lewina pracowali przy wylaniu fundamentów 
altanki, która już mogą się cieszyć.
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Pierwszoklasiści ruszyli z polonezem

Wkrótce nabór wniosków na małe przetwórstwo i RHD

Można pocztą
Wnioski o wsparcie będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Moż-
na je składać osobiście, przez upoważnioną osobę, rejestrowaną prze-
syłką nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem skrzynki 
podawczej ePUAP.

Awantura o modernizację 
stawu
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Brzegi stawu w Sadkowicach przechodzą renowację. Nie wszyscy są zachwyceni.
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Profesor Kazimierz To-
mala to uczeń i kontynu-
ator działalności twórców 
polskiej szkoły sadownic-
twa – prof. Szczepana 
Pieniążka i prof. Andrzeja 
Sadowskiego. Działalność 
naukowo-badawczą i dy-
daktyczną łączy z ścisłą 
współpracą z otoczeniem 
społeczno-gospodar-
czym.

Profesor Tomala jest 
prorektorem ds. rozwoju 
SGGW, wybitnym eksper-
tem i autorytetem naukowy 
w obszarze fizjologii owo-
ców i przechowalnictwa. 
Za osiągnięcia naukowe, 
dydaktyczne, organiza-
cyjne został wcześniej od-
znaczony: Złotym Krzyżem 
Zasługi, Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej, Od-
znaką Honorową „Zasłużo-
ny dla Rolnictwa”, Odznaką 
Honorową „Za Zasługi dla 
SGGW”. Teraz prof. Kazi-
mierz Tomala został od-
znaczony Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. 

Pełniąc funkcję dzieka-
na Wydziału Ogrodnictwa 

i Architektury Krajobrazu 
SGGW zainicjował budowę 
dwóch obiektów: szklarnio-
wego i przechowalniczego 
z w pełni zautomatyzowa-
nym kontrolowaniem skła-
du gazowego atmosfery. 
Przyczynił się do organiza-
cji i wyposażenia w nowo-
czesną aparaturę badawczą 
specjalistycznego Labora-
torium Fizjologii Owoców 
i Przechowalnictwa, z któ-
rego korzystają doktoranci, 
dyplomanci oraz studenci.

Zaangażowany w szko-
lenia nauczycieli, kursy 
dla mistrzów-sadowników, 
a także w organizację olim-
piad wiedzy i umiejętności 
rolniczych. Współorganiza-
tor 25. edycji Dnia Otwar-
tego Sadu Doświadczalne-
go SGGW oraz 15. edycji 
Międzynarodowych Targów 
Agrotechniki Sadowniczej 
FruitPro. Aktywnie uczest-
niczy w procesie unowo-
cześniania programów 
studiów, doskonalenia ja-
kości kształcenia oraz ini-
cjowania międzynarodo-
wej mobilności studentów 
i nauczycieli akademickich 
SGGW.   anw

Mieszkańcy gminy mają 
narzędzie, by być na bieżąco 
z tym, co dzieje się w naj-
bliższej okolicy. W  Regno-
wie jest aktywna platforma 
„Moja okolica”. 

– Dysponując tą aplikacją 
mieszkańcy będą na bie-
żąco z najważniejszymi in-
formacjami pochodzącymi 
z jednostek gminnych takich 
jak: Urząd Gminy, Gminna 
Biblioteka publiczna i Dom 
Kultury w Rylsku – wyliczają 
urzędnicy. 

Dodatkowo mieszkańcy 
będą mogli zamieścić infor-
macje o prowadzonej dzia-
łalności i oferowanych pro-
duktach. 

– W trudnej sytuacji będą 
mogli oferować i otrzymy-
wać pomoc od społeczności 
lokalnej. Aplikacja pozwoli 
także na stworzenie strefy 

bezpieczeństwa dla naszych 
najbliższych, których opieka 
wymaga pełniejszego nadzo-
ru – wyjaśniają.

Aplikacja składa się 
w kilku modułów. „Usługi” 
to funkcjonalność ukie-
runkowana głównie na lo-
kalnych przedsiębiorców, 
którzy mogą wykorzysty-
wać platformę do promocji 
swoich usług wśród klien-
tów, a mieszkańcom ułatwi 
szybkie znalezienie poszu-
kiwanych produktów i usług 
w najbliższym sąsiedztwie. 

W „kalendarzu” można 
sprawdzić dostępne wyda-
rzenia w okolicy. W module 
„rynek” użytkownicy mogą 
natomiast publikować  ogło-
szenia i zachęcać do swoich 
produktów lub usług. 

Wszystkie oferowane funk-
cjonalności i korzystanie 
z usług jest nieodpłatne. jk

Przez ponad sześć godzin 
strażacy walczyli z pożarem 
budynku inwentarsko-go-
spodarczego w Wólce 
Strońskiej (gm. Regnów). 
Ogień strawił dach budyn-
ku. 

Pożar wybuchł w gospo-
darstwie w miniony piątek 
(22.10) po godzinie 4.30 
rano. Do stanowiska kie-
rowania komendanta po-

wiatowego PSP w Rawie 
Mazowieckiej wpłynęło 
zgłoszenie o pożarze obory. 
Ogień pojawił się na dachu 
budynku. 

Gdy strażacy dotarli na 
miejsce, w pomieszczeniu 
nie było już zwierząt. Go-
spodarz wcześniej zdążył je 
wyprowadzić. 

– Pożar wybuchł w muro-
wanym, krytym eternitem 
budynku inwentarsko-

-gospodarczym – mówi st. 
kpt. Konrad Krupa, oficer 
prasowy Komendy Powia-
towej Państwowej Straży 
Pożarnej w Rawie Mazo-
wieckiej. – Spaleniu uległ 
m.in. dach. 

Do akcji gaśniczej zadys-
ponowano cztery zastępy 
strażaków z PSP. Dobytek 
gospodarzy z gminy Re-
gnów ratowali też straża-
cy ochotnicy z jednostek 

w Regnowie, Cielądzu, Bia-
łej Rawskiej i Sadkowic. 

Akcja trwała kilka godzin 
– tyle trwało dogaszanie 
pogorzeliska. Strażakom 
udało się uratować przed 
ogniem sąsiadujący z oborą 
inny budynek. 

Zdaniem strażaków do 
pożaru mogło dojść od pie-
cyka do parowania ziem-
niaków, który znajdował się 
w budynku.  jk

Także w kasie re-
gnowskiego urzędu 
gminy mieszkańcy 
wkrótce będą mogli 
płacić nie tylko go-
tówką. Podatek, 
a także m.in. opłaty 
za śmieci będzie 
można zapłacić 
kartą. Pod warun-
kiem, że na takie 
rozwiązanie na 
najbliższej sesji 
zgodzą się radni. 

Joanna Kielak 

Zaledwie miesiąc temu na 
podobne rozwiązanie jed-
nogłośnie zgodzili się radni 
w Cielądzu. 

Zgodnie z przepisami or-
dynacji podatkowej rada 
gminy w drodze uchwały 
może dopuścić zapłatę po-
datków stanowiących do-

chody budżetu gminy za 
pomocą instrumentu płat-
niczego, w tym instrumentu 
płatniczego, w którym prze-
chowywany jest pieniądz 
elektroniczny. Takim instru-
mentem jest np. powszech-
nie stosowana karta płatni-
cza lub telefon komórkowy 
(usługa BLIK).

Teraz o wprowadzeniu 
udogodnień, które są po-
wszechnie stosowane cho-
ciażby w sklepach myślą 
urzędnicy z Regnowa. 

– Chcemy kupić jedno 
urządzenie do kasy urzę-

du gminy – mówi Mariusz 
Cheba, wójt gminy Regnów. 
– Jeden terminal wystarczy. 
Mieszkańcy będą mogli za-
płacić kartą podatki, opłaty 
za odbiór odpadów czy wypis 
z planu zagospodarowania.

Zdaniem urzędników 
mieszkańcy na takich płat-
nościach zaoszczędzą. 

– Do tej pory banki nie 
pobierały prowizji, za takie 
opłaty. W ramach bieżące-
go konta każdy mógł zrobić 
przelew do urzędu – wyja-
śnia wójt gminy. – Teraz nie 
dość, że my płacimy, to każ-

dy z mieszkańców musiał-
by dodatkowo zapłacić pro-
wizję. Wprowadzenie opłat 
kartą będzie dla mieszkań-
ców nie tylko wygodniejsze, 
ale też i tańsze.  

Jeśli regnowscy radni, na 
najbliższej sesji zgodzą się 
na dodatkowe formy płat-
ności, mieszkańcy jeszcze 
w tym roku nie będą musieli 
nosić gotówki do kasy, by za-
płacić np. za śmieci. 

Zgodnie z przepisami 
uchwała wejdzie w życie po 
14 dniach od jej ogłoszenia 
w dzienniku urzędowym wo-
jewództwa łódzkiego. 

W większości samorzą-
dów, a Regnów nie jest tu 
wyjątkiem, mieszkańcy co-
raz częściej opłacają urzę-
dowe rachunki przelewami 
elektronicznymi.

– Wiele osób w ogóle robi 
opłaty na cały rok przele-
wem – mówi Mariusz Cheba. 
– Mamy kilka sołectw w gmi-
nie, w których mieszkańcy 
płacą podatki jednorazowo. 
W przypadku, gdy opłaty są 
jednak wyższe, większość 
płaci w ratach. 

ARiMR przyjmuje wnioski 
o dofinansowanie w ra-
mach PROW 2014-2020 
na inwestycje zapobiega-
jące zniszczeniu poten-
cjału produkcji rolnej. Na-
bór potrwa do 26 listopa-
da.

O wsparcie mogą ubie-
gać się m.in. rolnicy, któ-
rzy zajmują się chowem lub 
hodowlą nie mniej niż 50 
świń bądź zrealizowali zo-
bowiązania rolno-środowi-
skowe w ramach wariantu 

7.4 – zachowanie lokalnych 
ras świń, i chcą zrealizo-
wać inwestycje chroniące 
ich gospodarstwa przed 
rozprzestrzenianiem się 
wirusa afrykańskiego po-
moru świń (ASF). Pomoc 
w wysokości do 100 tys. 
zł mogą otrzymać m.in. na 
utworzenie lub zmoderni-
zowanie niecki dezynfek-
cyjnej, wyposażenie go-
spodarstwa w urządzenie 
do dezynfekcji czy budowę 
lub przebudowę magazynu 
do przechowywania słomy 

dla świń, zakup silosu na 
paszę gotową do bezpośred-
niego spożycia przez świnie 
i wykonanie robót związa-
nych z jego posadowieniem 
(zwrot do 80 proc. kosztów 
kwalifikowanych zrealizo-
wanej inwestycji), a także 
wykonanie ogrodzenia. W 
tym przypadku zwrotowi 
podlega do 80 proc. kosz-
tów określonych według 
standardowych stawek 
jednostkowych, które wy-
noszą: 230 zł - koszt wy-
konania 1 metra bieżącego 

ogrodzenia; 2 100 zł - koszt 
wykonania 1 bramy; 710 zł 
- koszt wykonania 1 furtki. 

Wnioski o przyznanie po-
mocy przyjmują oddziały 
regionalne ARiMR. Doku-
menty można dostarczać 
do placówek Agencji osobi-
ście lub przez upoważnioną 
osobę lub elektronicznie – 
za pośrednictwem skrzynki 
podawczej ePUAP, lub prze-
syłką rejestrowaną, nadaną 
w placówce Poczty Polskiej.

Więcej informacji na stro-
nie www.arimr.gov.pl. jk 

Gospodarz zdążył uratować zwierzęta 
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Regnów w aplikacji 
„Moja okolica”

Prof. dr hab. Kazimierz 
Tomala odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski 

W urzędzie będzie 
można zapłacić kartą 

Dofinansowanie dla hodowców 

Operator Gazociągów Prze-
syłowych GAZ-SYSTEM 
S.A. zaprasza mieszkańców 
gminy Regnów - właścicieli 
nieruchomości znajdują-
cych się w obszarze pasa 
budowlano-montażowego 
inwestycji na spotkanie.

Rozpoczyna się proces 
przejmowania nieruchomo-
ści na czas budowy gazocią-
gu DN 1000 Gustorzyn Wro-
nów Etap III Rawa Mazowiec-
ka – Wronów. 

W środę, 3 listopada o go-
dzinie 16.00 w Gminnej Bi-

bliotece Publicznej w Regno-
wie odbędzie się spotkanie 
w tej sprawie. Wezmą w nim 
udział przedstawiciele wy-
konawcy robót budowla-
nych, którzy przedstawią 
w jaki sposób planują pro-
wadzić prace budowlane 

oraz dokonać zabezpiecze-
nia i późniejszego odtworze-
nia instalacji sadowniczych. 
Wszelkie uwagi i pytania 
dotyczące projektu można 
przesyłać na adres poczty 
elektronicznej: komunikacja.
tarnow@gaz-system.pl. jk

Spotkanie w sprawie gazociągu 
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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.
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Mondi Warszawa sp. z o.o. 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!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. 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.
KUPON za 3 zł na ogłoszenia drobne

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
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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 firm w swojej branży na świecie, gromadzącą wykwalifiko-
wanych specjalistów w dziedzinach technicznych. Zatrudniamy prawie 500 osób, tworzy-
my zgrany zespół oraz dbamy o wszystkie stanowiska pracy.

Jeśli szukasz nowoczesnej, stabilnej firmy o świetnej atmosferze Jeśli szukasz nowoczesnej, stabilnej firmy o świetnej atmosferze Jeśli szukasz nowoczesnej, stabilnej firmy o świetnej atmosferze Jeśli szukasz nowoczesnej, stabilnej firmy 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
Kwalifikacje:
    • 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 firmie produkcyjnej    • Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w firmie produkcyjnej    • Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w firmie produkcyjnej    • Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w firmie produkcyjnej    • Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w firmie 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,
 weryfikowanie 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 Offce, w szczególności MS  Ecel, MS  ord,
 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 S P (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@flis.pl

PRZYJMIEMY do pracy 
operatorów maszyn produkcyjnych. 

Oferujemy wynagrodzenie w wysokości do 5000 zł, premie 
uznaniowe oraz inne dodatki dla zaangażowanych pracowników, 
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, możliwość rozwoju. 

Wymagane badanie sanepidowskie. 
Praca w okolicach Mszczonowa z możliwością dojazdu. 

Tel. 668-660-371, e-mail:administracja@flis.pl

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.plmariusz@kompanialesna.pl

spawaczy spawaczy 
ślusarzyślusarzy
monterów przyczep monterów przyczep 
operatorów maszyn CNCoperatorów maszyn CNC
stolarzystolarzy
pracowników produkcyjnychpracowników produkcyjnych (klejenie)  (klejenie) 
kierowców kat. C+E (kraj)kierowców kat. C+E (kraj)
elektrykówelektryków

Oddziały:Oddziały:
Tomaszów Mazowiecki Tomaszów Mazowiecki 

  ul. Piaskowa 124B  ul. Piaskowa 124B
Osiedle Niewiadów 49, Osiedle Niewiadów 49, 

  gm. Ujazd  gm. Ujazd

Fabryka PrzyczepFabryka Przyczep

zatrudni:zatrudni:

MOŻLIWOŚĆ PRZYUCZENIA MOŻLIWOŚĆ PRZYUCZENIA 
DO WSZYSTKICH DO WSZYSTKICH 
WYŻEJ WYMIENIONYCH WYŻEJ WYMIENIONYCH 
ZAWODÓWZAWODÓW

Gwarantujemy stabilne zatrudnienie na podstawie Gwarantujemy stabilne zatrudnienie na podstawie 
umowy o pracę, w prężnie rozwijającej się fi rmie umowy o pracę, w prężnie rozwijającej się fi rmie 

produkcyjnej o ugruntowanej pozycji na rynku.produkcyjnej o ugruntowanej pozycji na rynku.

Kontakt Kontakt tel. 531 459 405tel. 531 459 405

Wymagania:Wymagania:
• Spostrzegawczość i bardzo duża dokładność.• Spostrzegawczość i bardzo duża dokładność.
• Zdolności manualne.• Zdolności manualne.
• Książeczka do celów • Książeczka do celów 
  sanitarno- epidemiologicznych  sanitarno- epidemiologicznych

Spółka Global EmploymentSpółka Global Employment

Wykonywanie usługi bezpośrednio u Zleceniodawcy Wykonywanie usługi bezpośrednio u Zleceniodawcy 
Zapraszamy także osoby zainteresowane Zapraszamy także osoby zainteresowane 
zajęciem wakacyjnym zajęciem wakacyjnym 

poszukuje Zleceniobiorców do pomocy poszukuje Zleceniobiorców do pomocy 
przy obsłudze linii produkcyjnej przy obsłudze linii produkcyjnej 

KontaktKontakt
telefoniczny: telefoniczny: 
531-668-972531-668-972

Miejsce pracy:Miejsce pracy: Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka
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29.10.–4.11.2021

06.00 Zbun to wa ny anioł (189) 07.00 Ro -
dzin ny in te res 5 (222) 08.00 Lom bard. Ży -
cie pod za staw 6 (272, 273) 10.00 Lom bard.
Ży cie pod za staw 9 (461) 11.00 Zbun to wa -
ny anioł (191) 12.00 Za kli nacz ka du chów 3
(46, 47) 14.00 Lom bard. Ży cie pod za staw
6 (274, 275) 16.00 Ro dzin ny in te res 5 (224,
225) 18.00 Lom bard. Ży cie pod za staw 9
(463) 19.00 Lom bard. Ży cie pod za staw 9
(464) 20.00 Dzie dzic two krwi - film sen sa -
cyj ny, Fran cja 2016 21.45 Roc ky 2 - dra mat,
USA 1979 00.05 De mon stra cja si ły - film
sen sa cyj ny, USA 2013 02.10 Ca stle 3 (58)
03.15 Lom bard. Ży cie pod za staw 6 (273)

tV PULS

09.20 Pi dża mer si 2 (23) 09.45 Lit tle Pe ople:
Ma li od kryw cy 2 (14, 15) 10.20 Cie kaw ski
Geor ge 11 (1, 2) 11.10 Bing (53) 11.15 Mo -
on zy (1) 11.25 Kot -o -cia ki 3 (23) 11.45
Kum ple z dżun gli - na ra tu nek! (97) 12.00
Scooby -Doo (3, 4) 13.00 Bla ze i me ga ma -
szy ny (3, 4) 14.00 Mu stang: Duch wol no ści
3 (20) 14.35 Mu stang: Duch wol no ści (1)
15.00 Mi ra cu lo us: Bie dron ka i Czar ny Kot
(21, 22) 16.00 Po wer Players (19, 20) 16.40
Jeźdź cy smo ków: Na koń cu świa ta (1) 17.15
Pin gwi ny z Ma da ga ska ru 3 (9-12) 19.00 Psi
Pa trol 4 (5, 6) 20.00 Lom bard. Ży cie pod za -
staw 9 (450-454) 01.00 In sta idol l ki 

PULS 2

06.00 No wa Sce na Śmie chu 2 06.20 Sce -
na śmie chu 07.15 U Pa na Bo ga w ogród ku
(3, 4) 09.05 Ap pa lo osa - we stern, USA 2008
11.35 Sze re go wiec Ben ja min - ko me dia,
USA 1980 13.50 Oca le ni - thril ler, USA/Ka -
na da 2008 15.45 Czte rej pan cer ni i pies (1,
2) 18.00 Woj ny ma ga zy no we: Ka na da
19.10 Woj ny kon te ne ro we 3 (2, 3) 20.00
Chło pa ki nie pła czą - ko me dia, Pol. 2000
22.00 Strasz ny film - hor ror kom., USA 2000
23.50 Strasz ny film 2 - hor ror kom., USA
2001 01.30 Fun ny Ga mes U.S. - thril ler, USA/
Francja/Wlk. Bry ta nia/Austr./Niem./Wł. 2007
03.40 Po ra chun ki - etiu da film., Polska 2018

StOP KLAt KA

06.00 Spor ty wal ki: KSW 60 09.00 Ko lo -
seum 11.00 Siat ków ka męż czyzn: PlusLiga
13.00 Spor ty wal ki: UFC 267 - od li cza nie
14.00 Te nis: Tur niej ATP w Wied niu - mecz
ćwierć fi na ło wy gry po je dyn czej 16.00 7.
stre fa 17.30 Siat ków ka ko biet: TAU RON Li -
ga - mecz: IŁ Ca pi tal Le gio no via Le gio no wo
- E.LEC LERC MOYA Ra dom ka Ra dom 20.30
Siat ków ka męż czyzn: PlusLiga - mecz: Pro -
jekt War sza wa - LUK Lu blin 23.00 Łyż wiar -
stwo fi gu ro we: Ska te Ca na da - pro gram
krót ki par spor to wych 23.35 Łyż wiar stwo
fi gu ro we: Ska te Ca na da - pro gram krót ki so -
li stów 01.45 Łyż wiar stwo fi gu ro we

POL SAt SPORt

06.00 Top 10 - li sta prze bo jów 07.00 Świę ty
(52, 53) 08.00 Sło necz ny pa trol 6 (15) 09.00
Ko bra - od dział spe cjal ny (8) 10.00 Świę ty
(54, 55) 11.05 Ga li leo 12.05 Mio do we la ta
(83, 85) 14.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci (170)
15.00 De tek ty wi w ak cji (24) 16.00 Sep ta -
gon (43) 17.00 Gli niarz i pro ku ra tor (39)
18.05 Mio do we la ta (84, 50) 20.00 Ga li leo
21.00 CSI: Kry mi nal ne za gad ki Mia mi (144,
145) 23.00 Zbaw nas ode złe go - hor ror, USA
2014 01.25 Wspa nia li lu dzie (12) 02.00 Włat -
cy móch (114) 02.25 Su per Lu dzie Extra
02.40 Top 10 - li sta prze bo jów 03.40 Di sco
Po lo Li fe 05.45 Te le za ku py TV Oka zje

tV 6

10.05 Gog gle box. Przed te le wi zo rem 15
11.00 Kar to te ka 9 (24) 12.05 Sę dzia An na
Ma ria We so łow ska (379) 13.00 Ukry ta praw -
da (363) 14.00 Kró lo we ży cia 10 (40) 14.35
Pa lo ma (55) 15.45 Express, Po go da 16.05
10 za dań spe cjal nych Mi che la Mo ra na 6
16.35 Gog gle box. Przed te le wi zo rem 14
17.45 Express, Po go da 18.00 Walk the Li -
ne. Pro sto do ce lu 18.40 Wy ja da cze 19.45
Express, Po go da 20.05 Gog gle box. Przed te -
le wi zo rem 14 21.15 Kró lo we ży cia 11 (36)
21.45 Express, Po go da 22.05 Kró lo we ży -
cia 11 (39, 40) 23.00 Kró lo we ży cia 10 (52,
53) 00.00 Gog gle box. Przed te le wi zo rem 12 

ttV HD

05.15 Przy się ga (509) - te le no we la, Tur.
06.05 elif (1080) - se rial oby cza jo wy, Tur cja
07.00 trans mi sja mszy świę tej
07.30 Aga pe - ma ga zyn, Polska 2018-2021
08.00 Wia do mo ści, Po go da - inf.
08.15 kwa drans po li tycz ny - pu blic.
08.40 ran czo 7 (89) - se rial obycz., Polska
09.35 ko mi sarz Alex 15 (187) - se rial
10.35 oj ciec ma te usz 25 (328) - se rial
11.25 re mi za. za wsze w ak cji! (39)
12.00 Wiad., Agro biz nes, Agro po go da
12.40 ma ga zyn rol ni czy - mag. rol ni czy
13.00 Po łu dnio wa Afry ka (4) - film dok.
14.00 elif (1081) - se rial oby cza jo wy, Tur cja
15.00 Wia do mo ści, Po go da, Alarm!
15.35 gra słów. krzy żów ka - te le tur niej
16.05 Przy się ga (510) - te le no we la, Tur.
17.00 te le express - pro gram inf.
17.15 Ja ka to me lo dia?
17.55 klan (3874) - te le no we la, Polska
18.20 re mi za. za wsze w ak cji! (40)
18.55 Je den z dzie się ciu - te le tur niej
19.25 Sport, Wiad., Po go da, Alarm!
20.35 oj ciec ma te usz 26 (336) - se rial
21.25 ku li sy se ria lu „na sy gna le”
21.35 na sy gna le (336) - se rial, Polska
22.10 co mi zro bisz, jak mnie zła piesz -

ko me dia, Polska 1978
00.05 mia sto od ku pie nia - film sen sa cyj ny

tVP 1

05.25 na do bre i na złe (782) - se rial
06.20 An na dym na - spo tkaj my się
06.55 fa mi lia da - te le tur niej
07.30 Py ta nie na śnia da nie
11.25 za cznij od zdro wia - ma ga zyn
11.55 Bar wy szczę ścia (2501) - se rial
12.30 ko ło for tu ny - te le tur niej, Polska
13.15 ko zac ka mi łość (212/270)
14.05 va ba nque - te le tur niej, Polska
14.35 na sy gna le (36) - se rial, Polska
15.10 gór scy ra tow ni cy (107) - se rial
16.00 ko ło for tu ny - te le tur niej, Polska
16.35 fa mi lia da - te le tur niej
17.15 Pro myk na dziei (141) - se rial, Tur.
18.00 Pa no ra ma - pro gram in for ma cyj ny
18.20 va ba nque - te le tur niej, Polska
18.45 ko zac ka mi łość (213/270) - se rial
19.35 Bar wy szczę ścia (2501) - se rial
20.10 Bar wy szczę ścia (2502) - se rial
20.40 you can dan ce - no wa ge ne ra cja
22.15 mu zy ka, ta niec, za ba wa - kon cert,

Polska 2021
23.20 ga la french to uch - świę to kul tu -

ry fran cu skiej - wi do wi sko
01.25 Być jak ka zi mierz dey na - film

oby cza jo wy, Polska 2011
03.05 Śmierć na dej dzie ju tro - film sen -

sa cyj ny, USA/Wiel ka Bry ta nia 2002
05.19 za koń cze nie pro gra mu

tVP 2

04.40 di sco gra my - muz., Polska 2021
05.25 te le za ku py tv oka zje - ma ga zyn
06.00 no wy dzień - pro gram inf.
08.40 ma la now ski i part ne rzy (470)
09.10 ma la now ski i part ne rzy (472)
09.40 Se kre ty ro dzi ny (74): cio cia
10.40 dla cze go ja? (576): Wy zna nie
11.40 gli nia rze (97) - se rial pa ra dok.
12.50 Wy da rze nia - pro gram inf.
13.25 in ter wen cja - mag. re por te rów
13.40 trud ne spra wy (883): Utra co na

ro dzi na - se rial pa ra dok., Polska
14.40 dla cze go ja? (642) - se rial pa ra -

do ku men tal ny, Polska
15.50 Wy da rze nia - pro gram inf.
16.10 Po go da - pro gram in for ma cyj ny
16.15 in ter wen cja - mag. re por te rów
16.30 na ra tu nek 112 (618): na uczy ciel -

ka - se rial pa ra dok., Polska
17.00 gli nia rze (627) - se rial, Polska
18.00 Pierw sza mi łość (3293) - se rial
18.50 Wy da rze nia - pro gram inf.
19.25 gość „Wy da rzeń” - pu blic.
19.45 Sport, Po go da
20.05 two ja twarz Brzmi zna jo mo
22.05 Ar ma ged don - film SF, USA 1998
01.20 zmierzch - film fan ta sy, USA 2008
04.05 Świat we dług kiep skich (9): Bo -

gacz - se rial ko me dio wy, Polska

POLSAt

05.40 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
06.00 Ukry ta praw da (1073) - se rial, Pol.
07.00 ku chen ne re wo lu cje - rozr.
08.00 dzień do bry tvn - ma ga zyn
11.35 do rad ca sma ku - ma ga zyn
11.45 Ukry ta praw da (1323) - se rial, Pol.
12.50 ta jem ni ce mi ło ści (42) - se rial
13.55 Ukry ta praw da (1074, 871) - se rial
16.00 ku chen ne re wo lu cje: Szcze cin,

roz ma ryn - Pra cow nia do brych
Sma ków - pro gram rozr., Pol. 2018

17.00 ta jem ni ce mi ło ści (43) - se rial
18.00 Ukry ta praw da (1324) - se rial, Pol.
19.00 fak ty, Sport, Po go da, Uwa ga!
20.00 Ju ras sic World: Upa dłe kró le stwo

- film SF, USA 2018, reż. J.A. Bay ona,
wyk. Chris Pratt, Bry ce Dal las Ho ward,
Ra fe Spall, Ju sti ce Smith

22.45 hallo ween - hor ror, USA 2018, reż.
Da vid Gor don Green, wyk. Ja mie Lee
Cur tis, Ju dy Gre er, An di Ma ti chak, Ja -
mes Ju de Co urt ney

01.00 ku ba Wo je wódz ki - talk -show
02.00 ku chen ne re wo lu cje: miast ko - ka -

wiar nia ma ry sień ka/Bi stro ta jem -
ni czy Staw - rozr., Polska 2021

03.00 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
03.20 noc ma gii
04.40 kto was tak urzą dził? - ma ga zyn

tVN

06.00 gli niarz i pro ku ra tor (69) - se rial
07.00 Straż nik tek sa su (195) - se rial
08.00 nasz no wy dom - reali ty show
09.00 Pierw sza mi łość (3292) - se rial
09.50 ko cha ne pie nią dze (76) - se rial
10.50 hard ko ro wy lom bard (55) - se rial
11.20 hard ko ro wy lom bard (56) - se rial
11.50 Pa mięt ni ki z wa ka cji (56) - se rial

pa ra do ku men tal ny, Polska
12.50 StoP dro gów ka - ma ga zyn, Polska
14.55 gwiaz dy ka ba re tu - rozr.
15.55 hard ko ro wy lom bard (57) - se rial
16.25 hard ko ro wy lom bard (58) - se rial
17.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci (829)
18.00 ko cha ne pie nią dze (4) - se rial
19.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci (830)
20.00 gwiaz dy ka ba re tu - rozr., Pol. 2021
21.00 tro je pod przy kryw ką (8) - se rial
22.00 Spra wie dli wi - Wy dział kry mi nal -

ny (526) - se rial krym., Polska
23.00 Spra wie dli wi - Wy dział kry mi nal -

ny (527) - se rial krym., Polska
00.00 Łow ca an dro idów - film SF, USA/

Hong kong 1982, reż. Ri dley Scott, wyk.
Har ri son Ford, Rut ger Hau er, Sean
Young, Da ryl Han nah

02.25 di sco Po lo li fe - muz., Polska 2021
03.25 top 10 - li sta prze bo jów - muz.
05.30 te le za ku py tv oka zje - ma ga zyn

tV 4

05.40 Szko ła (717) - se rial pa ra dok., Polska
06.40 Szpi tal (832) - se rial pa ra dok., Pol.
07.40 Pa pie ry na szczę ście (32/62)
08.10 Ukry ta praw da (755-757) - se rial
11.15 ide al na nia nia 4 - reali ty show
12.00 Szpi tal (833) - se rial pa ra dok., Pol.
13.00 Szko ła (718) - se rial pa ra dok., Polska
14.00 ten mo ment (27/40) - se rial, Polska
14.35 Sąd ro dzin ny (207) - se rial, Polska
15.35 Sę dzia An na ma ria We so łow ska

(623) - se rial fab.-dok., Polska
16.35 Ukry ta praw da (1001) - se rial, Pol.
17.35 Brzy du la 2 (189) - se rial kom., Pol.
18.10 ide al na nia nia 4 - reali ty show
19.00 Ukry ta praw da (749) - se rial, Pol.
20.00 Pro jekt la dy 6 - reali ty show
21.00 Spo sób na te ścio wą - ko me dia ro -

man tycz na, Niem cy/USA 2005, reż.
Ro bert Lu ke tic, wyk. Jen ni fer Lo pez,
Ja ne Fon da, Mi chael Var tan, Mo net
Ma zur, Wan da Sy kes

23.15 keanu - ko me dia sen sa cyj na, USA
2016, reż. Pe ter Aten cio, wyk. Jor dan
Pe ele, Ke egan -Mi chael Key, Me thod
Man, Dar rell Britt -Gib son, Will For te

01.25 zbrod nia w są siedz twie 4 (7/20)
02.30 noc ma gii - in te rak tyw ny pro gram

roz ryw ko wy
04.50 za koń cze nie pro gra mu

tVN SIEDEm

29 PAŹDZIERNIKA
PIĄtEK

ży ją cym na wy spie nu blar di no zau rom za gra ża bu dzą -
cy się wul kan. W wy pra wie ma ją cej na ce lu oca le nie ga -
dów bie rze udział m.in. owen. chce on od na leźć za -
przy jaź nio ne go we lo ci rap to ra, 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

ta mi i ri chard wy ru sza ją w rejs. Uda je im się prze żyć
sztorm, ale łódź jest w ru inie, a ran ny męż czy zna nie
mo że że glo wać. na po kła dzie roz trza ska ne go jach tu
ta mi usi łu je prze pły nąć oce an.

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

Sa muel wie dzie bez tro skie ży cie na la zu ro wym Wy -
brze żu we fran cji. Pew ne go ra zu jed na z daw nych ko le -
ża nek męż czy zny po ja wia się w je go ży ciu i od da je mu
pod opie kę ma leń ką glo rię.

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

Jo ey, we te ran woj ny w Afga ni sta nie, tra fia do śro do wi -
ska lon dyń skich bez dom nych. nie ma pra cy ani żad nych
na dziei na zmia nę lo su. Pra gnie nie po msz cze nia uko -
cha nej jest jed nak sil niej sze od trau my.

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 Zbun to wa ny anioł (189) 07.00 Ro -
dzin ny in te res 5 (222) 08.00 Lom bard. Ży -
cie pod za staw 6 (272, 273) 10.00 Lom bard.
Ży cie pod za staw 9 (461) 11.00 Zbun to wa -
ny anioł (191) 12.00 Za kli nacz ka du chów 3
(46, 47) 14.00 Lom bard. Ży cie pod za staw
6 (274, 275) 16.00 Ro dzin ny in te res 5 (224,
225) 18.00 Lom bard. Ży cie pod za staw 9
(463) 19.00 Lom bard. Ży cie pod za staw 9
(464) 20.00 Dzie dzic two krwi - film sen sa -
cyj ny, Fran cja 2016 21.45 Roc ky 2 - dra mat,
USA 1979 00.05 De mon stra cja si ły - film
sen sa cyj ny, USA 2013 02.10 Ca stle 3 (58)
03.15 Lom bard. Ży cie pod za staw 6 (273)

tV PULS

09.20 Pi dża mer si 2 (23) 09.45 Lit tle Pe ople:
Ma li od kryw cy 2 (14, 15) 10.20 Cie kaw ski
Geor ge 11 (1, 2) 11.10 Bing (53) 11.15 Mo -
on zy (1) 11.25 Kot -o -cia ki 3 (23) 11.45
Kum ple z dżun gli - na ra tu nek! (97) 12.00
Scooby -Doo (3, 4) 13.00 Bla ze i me ga ma -
szy ny (3, 4) 14.00 Mu stang: Duch wol no ści
3 (20) 14.35 Mu stang: Duch wol no ści (1)
15.00 Mi ra cu lo us: Bie dron ka i Czar ny Kot
(21, 22) 16.00 Po wer Players (19, 20) 16.40
Jeźdź cy smo ków: Na koń cu świa ta (1) 17.15
Pin gwi ny z Ma da ga ska ru 3 (9-12) 19.00 Psi
Pa trol 4 (5, 6) 20.00 Lom bard. Ży cie pod za -
staw 9 (450-454) 01.00 In sta idol l ki 

PULS 2

06.00 No wa Sce na Śmie chu 2 06.20 Sce -
na śmie chu 07.15 U Pa na Bo ga w ogród ku
(3, 4) 09.05 Ap pa lo osa - we stern, USA 2008
11.35 Sze re go wiec Ben ja min - ko me dia,
USA 1980 13.50 Oca le ni - thril ler, USA/Ka -
na da 2008 15.45 Czte rej pan cer ni i pies (1,
2) 18.00 Woj ny ma ga zy no we: Ka na da
19.10 Woj ny kon te ne ro we 3 (2, 3) 20.00
Chło pa ki nie pła czą - ko me dia, Pol. 2000
22.00 Strasz ny film - hor ror kom., USA 2000
23.50 Strasz ny film 2 - hor ror kom., USA
2001 01.30 Fun ny Ga mes U.S. - thril ler, USA/
Francja/Wlk. Bry ta nia/Austr./Niem./Wł. 2007
03.40 Po ra chun ki - etiu da film., Polska 2018

StOP KLAt KA

06.00 Spor ty wal ki: KSW 60 09.00 Ko lo -
seum 11.00 Siat ków ka męż czyzn: PlusLiga
13.00 Spor ty wal ki: UFC 267 - od li cza nie
14.00 Te nis: Tur niej ATP w Wied niu - mecz
ćwierć fi na ło wy gry po je dyn czej 16.00 7.
stre fa 17.30 Siat ków ka ko biet: TAU RON Li -
ga - mecz: IŁ Ca pi tal Le gio no via Le gio no wo
- E.LEC LERC MOYA Ra dom ka Ra dom 20.30
Siat ków ka męż czyzn: PlusLiga - mecz: Pro -
jekt War sza wa - LUK Lu blin 23.00 Łyż wiar -
stwo fi gu ro we: Ska te Ca na da - pro gram
krót ki par spor to wych 23.35 Łyż wiar stwo
fi gu ro we: Ska te Ca na da - pro gram krót ki so -
li stów 01.45 Łyż wiar stwo fi gu ro we

POL SAt SPORt

06.00 Top 10 - li sta prze bo jów 07.00 Świę ty
(52, 53) 08.00 Sło necz ny pa trol 6 (15) 09.00
Ko bra - od dział spe cjal ny (8) 10.00 Świę ty
(54, 55) 11.05 Ga li leo 12.05 Mio do we la ta
(83, 85) 14.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci (170)
15.00 De tek ty wi w ak cji (24) 16.00 Sep ta -
gon (43) 17.00 Gli niarz i pro ku ra tor (39)
18.05 Mio do we la ta (84, 50) 20.00 Ga li leo
21.00 CSI: Kry mi nal ne za gad ki Mia mi (144,
145) 23.00 Zbaw nas ode złe go - hor ror, USA
2014 01.25 Wspa nia li lu dzie (12) 02.00 Włat -
cy móch (114) 02.25 Su per Lu dzie Extra
02.40 Top 10 - li sta prze bo jów 03.40 Di sco
Po lo Li fe 05.45 Te le za ku py TV Oka zje

tV 6

10.05 Gog gle box. Przed te le wi zo rem 15
11.00 Kar to te ka 9 (24) 12.05 Sę dzia An na
Ma ria We so łow ska (379) 13.00 Ukry ta praw -
da (363) 14.00 Kró lo we ży cia 10 (40) 14.35
Pa lo ma (55) 15.45 Express, Po go da 16.05
10 za dań spe cjal nych Mi che la Mo ra na 6
16.35 Gog gle box. Przed te le wi zo rem 14
17.45 Express, Po go da 18.00 Walk the Li -
ne. Pro sto do ce lu 18.40 Wy ja da cze 19.45
Express, Po go da 20.05 Gog gle box. Przed te -
le wi zo rem 14 21.15 Kró lo we ży cia 11 (36)
21.45 Express, Po go da 22.05 Kró lo we ży -
cia 11 (39, 40) 23.00 Kró lo we ży cia 10 (52,
53) 00.00 Gog gle box. Przed te le wi zo rem 12 

ttV HD

05.15 Przy się ga (509) - te le no we la, Tur.
06.05 elif (1080) - se rial oby cza jo wy, Tur cja
07.00 trans mi sja mszy świę tej
07.30 Aga pe - ma ga zyn, Polska 2018-2021
08.00 Wia do mo ści, Po go da - inf.
08.15 kwa drans po li tycz ny - pu blic.
08.40 ran czo 7 (89) - se rial obycz., Polska
09.35 ko mi sarz Alex 15 (187) - se rial
10.35 oj ciec ma te usz 25 (328) - se rial
11.25 re mi za. za wsze w ak cji! (39)
12.00 Wiad., Agro biz nes, Agro po go da
12.40 ma ga zyn rol ni czy - mag. rol ni czy
13.00 Po łu dnio wa Afry ka (4) - film dok.
14.00 elif (1081) - se rial oby cza jo wy, Tur cja
15.00 Wia do mo ści, Po go da, Alarm!
15.35 gra słów. krzy żów ka - te le tur niej
16.05 Przy się ga (510) - te le no we la, Tur.
17.00 te le express - pro gram inf.
17.15 Ja ka to me lo dia?
17.55 klan (3874) - te le no we la, Polska
18.20 re mi za. za wsze w ak cji! (40)
18.55 Je den z dzie się ciu - te le tur niej
19.25 Sport, Wiad., Po go da, Alarm!
20.35 oj ciec ma te usz 26 (336) - se rial
21.25 ku li sy se ria lu „na sy gna le”
21.35 na sy gna le (336) - se rial, Polska
22.10 co mi zro bisz, jak mnie zła piesz -

ko me dia, Polska 1978
00.05 mia sto od ku pie nia - film sen sa cyj ny

tVP 1

05.25 na do bre i na złe (782) - se rial
06.20 An na dym na - spo tkaj my się
06.55 fa mi lia da - te le tur niej
07.30 Py ta nie na śnia da nie
11.25 za cznij od zdro wia - ma ga zyn
11.55 Bar wy szczę ścia (2501) - se rial
12.30 ko ło for tu ny - te le tur niej, Polska
13.15 ko zac ka mi łość (212/270)
14.05 va ba nque - te le tur niej, Polska
14.35 na sy gna le (36) - se rial, Polska
15.10 gór scy ra tow ni cy (107) - se rial
16.00 ko ło for tu ny - te le tur niej, Polska
16.35 fa mi lia da - te le tur niej
17.15 Pro myk na dziei (141) - se rial, Tur.
18.00 Pa no ra ma - pro gram in for ma cyj ny
18.20 va ba nque - te le tur niej, Polska
18.45 ko zac ka mi łość (213/270) - se rial
19.35 Bar wy szczę ścia (2501) - se rial
20.10 Bar wy szczę ścia (2502) - se rial
20.40 you can dan ce - no wa ge ne ra cja
22.15 mu zy ka, ta niec, za ba wa - kon cert,

Polska 2021
23.20 ga la french to uch - świę to kul tu -

ry fran cu skiej - wi do wi sko
01.25 Być jak ka zi mierz dey na - film

oby cza jo wy, Polska 2011
03.05 Śmierć na dej dzie ju tro - film sen -

sa cyj ny, USA/Wiel ka Bry ta nia 2002
05.19 za koń cze nie pro gra mu

tVP 2

04.40 di sco gra my - muz., Polska 2021
05.25 te le za ku py tv oka zje - ma ga zyn
06.00 no wy dzień - pro gram inf.
08.40 ma la now ski i part ne rzy (470)
09.10 ma la now ski i part ne rzy (472)
09.40 Se kre ty ro dzi ny (74): cio cia
10.40 dla cze go ja? (576): Wy zna nie
11.40 gli nia rze (97) - se rial pa ra dok.
12.50 Wy da rze nia - pro gram inf.
13.25 in ter wen cja - mag. re por te rów
13.40 trud ne spra wy (883): Utra co na

ro dzi na - se rial pa ra dok., Polska
14.40 dla cze go ja? (642) - se rial pa ra -

do ku men tal ny, Polska
15.50 Wy da rze nia - pro gram inf.
16.10 Po go da - pro gram in for ma cyj ny
16.15 in ter wen cja - mag. re por te rów
16.30 na ra tu nek 112 (618): na uczy ciel -

ka - se rial pa ra dok., Polska
17.00 gli nia rze (627) - se rial, Polska
18.00 Pierw sza mi łość (3293) - se rial
18.50 Wy da rze nia - pro gram inf.
19.25 gość „Wy da rzeń” - pu blic.
19.45 Sport, Po go da
20.05 two ja twarz Brzmi zna jo mo
22.05 Ar ma ged don - film SF, USA 1998
01.20 zmierzch - film fan ta sy, USA 2008
04.05 Świat we dług kiep skich (9): Bo -

gacz - se rial ko me dio wy, Polska

POLSAt

05.40 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
06.00 Ukry ta praw da (1073) - se rial, Pol.
07.00 ku chen ne re wo lu cje - rozr.
08.00 dzień do bry tvn - ma ga zyn
11.35 do rad ca sma ku - ma ga zyn
11.45 Ukry ta praw da (1323) - se rial, Pol.
12.50 ta jem ni ce mi ło ści (42) - se rial
13.55 Ukry ta praw da (1074, 871) - se rial
16.00 ku chen ne re wo lu cje: Szcze cin,

roz ma ryn - Pra cow nia do brych
Sma ków - pro gram rozr., Pol. 2018

17.00 ta jem ni ce mi ło ści (43) - se rial
18.00 Ukry ta praw da (1324) - se rial, Pol.
19.00 fak ty, Sport, Po go da, Uwa ga!
20.00 Ju ras sic World: Upa dłe kró le stwo

- film SF, USA 2018, reż. J.A. Bay ona,
wyk. Chris Pratt, Bry ce Dal las Ho ward,
Ra fe Spall, Ju sti ce Smith

22.45 hallo ween - hor ror, USA 2018, reż.
Da vid Gor don Green, wyk. Ja mie Lee
Cur tis, Ju dy Gre er, An di Ma ti chak, Ja -
mes Ju de Co urt ney

01.00 ku ba Wo je wódz ki - talk -show
02.00 ku chen ne re wo lu cje: miast ko - ka -

wiar nia ma ry sień ka/Bi stro ta jem -
ni czy Staw - rozr., Polska 2021

03.00 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
03.20 noc ma gii
04.40 kto was tak urzą dził? - ma ga zyn

tVN

06.00 gli niarz i pro ku ra tor (69) - se rial
07.00 Straż nik tek sa su (195) - se rial
08.00 nasz no wy dom - reali ty show
09.00 Pierw sza mi łość (3292) - se rial
09.50 ko cha ne pie nią dze (76) - se rial
10.50 hard ko ro wy lom bard (55) - se rial
11.20 hard ko ro wy lom bard (56) - se rial
11.50 Pa mięt ni ki z wa ka cji (56) - se rial

pa ra do ku men tal ny, Polska
12.50 StoP dro gów ka - ma ga zyn, Polska
14.55 gwiaz dy ka ba re tu - rozr.
15.55 hard ko ro wy lom bard (57) - se rial
16.25 hard ko ro wy lom bard (58) - se rial
17.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci (829)
18.00 ko cha ne pie nią dze (4) - se rial
19.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci (830)
20.00 gwiaz dy ka ba re tu - rozr., Pol. 2021
21.00 tro je pod przy kryw ką (8) - se rial
22.00 Spra wie dli wi - Wy dział kry mi nal -

ny (526) - se rial krym., Polska
23.00 Spra wie dli wi - Wy dział kry mi nal -

ny (527) - se rial krym., Polska
00.00 Łow ca an dro idów - film SF, USA/

Hong kong 1982, reż. Ri dley Scott, wyk.
Har ri son Ford, Rut ger Hau er, Sean
Young, Da ryl Han nah

02.25 di sco Po lo li fe - muz., Polska 2021
03.25 top 10 - li sta prze bo jów - muz.
05.30 te le za ku py tv oka zje - ma ga zyn

tV 4

05.40 Szko ła (717) - se rial pa ra dok., Polska
06.40 Szpi tal (832) - se rial pa ra dok., Pol.
07.40 Pa pie ry na szczę ście (32/62)
08.10 Ukry ta praw da (755-757) - se rial
11.15 ide al na nia nia 4 - reali ty show
12.00 Szpi tal (833) - se rial pa ra dok., Pol.
13.00 Szko ła (718) - se rial pa ra dok., Polska
14.00 ten mo ment (27/40) - se rial, Polska
14.35 Sąd ro dzin ny (207) - se rial, Polska
15.35 Sę dzia An na ma ria We so łow ska

(623) - se rial fab.-dok., Polska
16.35 Ukry ta praw da (1001) - se rial, Pol.
17.35 Brzy du la 2 (189) - se rial kom., Pol.
18.10 ide al na nia nia 4 - reali ty show
19.00 Ukry ta praw da (749) - se rial, Pol.
20.00 Pro jekt la dy 6 - reali ty show
21.00 Spo sób na te ścio wą - ko me dia ro -

man tycz na, Niem cy/USA 2005, reż.
Ro bert Lu ke tic, wyk. Jen ni fer Lo pez,
Ja ne Fon da, Mi chael Var tan, Mo net
Ma zur, Wan da Sy kes

23.15 keanu - ko me dia sen sa cyj na, USA
2016, reż. Pe ter Aten cio, wyk. Jor dan
Pe ele, Ke egan -Mi chael Key, Me thod
Man, Dar rell Britt -Gib son, Will For te

01.25 zbrod nia w są siedz twie 4 (7/20)
02.30 noc ma gii - in te rak tyw ny pro gram

roz ryw ko wy
04.50 za koń cze nie pro gra mu

tVN SIEDEm

29 PAŹDZIERNIKA
PIĄtEK

ży ją cym na wy spie nu blar di no zau rom za gra ża bu dzą -
cy się wul kan. W wy pra wie ma ją cej na ce lu oca le nie ga -
dów bie rze udział m.in. owen. chce on od na leźć za -
przy jaź nio ne go we lo ci rap to ra, 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

ta mi i ri chard wy ru sza ją w rejs. Uda je im się prze żyć
sztorm, ale łódź jest w ru inie, a ran ny męż czy zna nie
mo że że glo wać. na po kła dzie roz trza ska ne go jach tu
ta mi usi łu je prze pły nąć oce an.

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

Sa muel wie dzie bez tro skie ży cie na la zu ro wym Wy -
brze żu we fran cji. Pew ne go ra zu jed na z daw nych ko le -
ża nek męż czy zny po ja wia się w je go ży ciu i od da je mu
pod opie kę ma leń ką glo rię.

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

Jo ey, we te ran woj ny w Afga ni sta nie, tra fia do śro do wi -
ska lon dyń skich bez dom nych. nie ma pra cy ani żad nych
na dziei na zmia nę lo su. Pra gnie nie po msz cze nia uko -
cha nej jest jed nak sil niej sze od trau my.

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 Ro dzin ny in te res 5 (222-224) 09.00
Przy go da w kra inie sło ni - film przyg., Ka na -
da/RPA 2017 10.50 Wy ścig ma rzeń - dra mat,
USA 2005 13.00 Kot w bu tach - baśń film.,
Niem cy 2009 14.25 Gra ją ce drzew ko - baśń
fil mo wa, Niem. 2016 15.35 Kop ciu szek -
baśń fil mo wa, USA/Wlk. Bry ta nia 2015 17.40
BFG: Bar dzo Faj ny Gi gant - film fa mi lij ny, USA/
In die 2016 20.00 Pi ra ci z Ka ra ibów: Ze msta
Sa la za ra - film przyg., USA 2017 22.30 Her -
ku les - film przy go do wy, USA 2014 00.40 Za
wszel ką ce nę - dra mat, USA/Ka na da 2004
03.10 Zo bacz to!: Dy żur 3 (37) 03.50 Me nu
na mia rę 04.25 Ta ki jest świat 6 05.00 Me -
nu na mia rę 05.25 Ro dzin ny in te res 5 (225)

tV PULS

06.00 Ale nu mer! 3 07.00 Woj ciech Cej -
row ski. Bo so - Tek sas (2, 3, 4) 08.40 To mek
i przy ja cie le: Wiel ki świat! Wiel kie przy go -
dy! 22 (5, 6) 09.10 Pi dża mer si 2 (25) 09.35
Cie kaw ski Geor ge i Hal lo we eno wy Fe sti wal
Stra chów - film anim., USA 2013 10.45 Ku -
buś i po grom cy go blu nów - film anim., USA
2005 12.15 Mój brat niedź wiedź - film
anim., USA 2003 13.50 Po grom cy du chów
2 - ko me dia, USA 1989 15.55 Żan darm w
No wym Jor ku - ko me dia, Fr./Wł. 1965 18.00
Pin gwi ny z Ma da ga ska ru 3 (14, 15) 19.00 Psi
Pa trol 4 (7, 8) 20.00 Lom bard. Ży cie pod za -
staw 9 (455-459) 01.00 Le ka rze na start (8)
01.50 Lom bard. Ży cie pod za staw (31, 32) 

PULS 2

06.00 Dok tor Mar tin 2 (6, 5) 08.00 Ko mi -
sarz Rex 13 (5, 6) 10.00 Hud son i Rex 3 (12)
11.00 Przy go dy Mer li na 5 (61, 62, 63): Z ca -
łe go ser ca; Uprzej mość ob cych; Zew mro ku
14.25 Jak zo stać ko tem - ko me dia, Fr./Chi -
ny/Ka na da 2016 16.00 Roz mo wy kon tro lo -
wa ne - ko me dia, Polska 1991 18.15 Po irot:
Wi gi lia Wszyst kich Świę tych - dra mat, Wlk.
Bry ta nia 2010 20.00 Stój, bo ma muś ka
strze la - ko me dia, USA 1992 21.50 Strasz -
ny film 2 - hor ror kom., USA 2001 23.20
Psy cho pa ta - film sen sac., USA 1995 01.55
„La ta dwu dzie ste... la ta trzy dzie ste...” - ko -
me dia, Pol. 1983 04.05 Ko no piel ka - ko me -
dia, Pol. 1981 05.59 Za koń cze nie pro gra mu

StOP KLAt KA

06.25 Łyż wiar stwo fi gu ro we: Ska te Ca na da
07.00 Spor ty wal ki: UFC 267: Bła cho wicz vs.
Te ixe ira 10.30 Strzel ni ca Na va la 11.00 Ca -
fe Fut bol 12.30 Pił ka noż na: FOR TU NA 1. li -
ga - mecz: Miedź Le gni ca - Ar ka Gdy nia
14.45 Siat ków ka męż czyzn: PlusLiga -
mecz: As se co Re so via Rze szów - Ja strzęb -
ski Wę giel 17.30 Siat ków ka ko biet: TAU RON
Li ga - mecz: Gru pa Azo ty Che mik Po li ce -
Pol skie Prze two ry Pa łac Byd goszcz 20.30
Siat ków ka męż czyzn: PlusLiga - mecz: GKS
Ka to wi ce - In dyk pol AZS Olsz tyn 22.55
Spor ty wal ki: UFC 267: Bła cho wicz vs. Te ixe -
ira - wa ga pół cięż ka: Jan Bła cho wicz - Glo -
ver Te ixe ira 02.00 Boks

POL SAt SPORt

06.00 Top 10 - li sta prze bo jów 07.05 Flint -
sto no wie (46, 47, 48) 08.40 Dziel na mysz
(23) 08.55 Me di cop ter 117 (6, 7) 11.00 Nin -
ja War rior Polska 12.55 Krót kie spię cie - ko -
me dia, USA 1986 15.00 Po li cjant ki i
Po li cjan ci (171, 172, 173, 174) 19.00 Po li cjant -
ki i Po li cjan ci (175) 20.00 Ga li leo 21.00 CSI:
Kry mi nal ne za gad ki No we go Jor ku (106)
22.00 CSI: Kry mi nal ne za gad ki No we go
Jor ku (107) 23.00 W cy wi lu 6: Bez po śred -
nie star cie - film sen sac., USA 2018 00.50
Spad ko bier cy 01.50 Włat cy móch (115)
02.15 Włat cy móch (116) 02.40 Top 10 - li -
sta prze bo jów 03.40 Di sco Po lo Li fe 04.40
Di sco Po lo Li fe 05.45 Te le za ku py TV Oka zje

tV 6

07.35 Nic do ukry cia (9) 08.35 Bra cia Col -
lins bio rą się do ro bo ty 09.45 Express, Po -
go da 10.05 Down the ro ad 3 (4) 10.50
Uster ka 14 (29, 30-ost.) 11.50 Naj gor sze
pol skie ta tu aże 2 (7) 12.35 Cię ża rów ką
przez Wiet nam (3) 13.35 Wy ja da cze 14.40
Da my i wie śniacz ki. PL 3 (3) 15.45 Express,
Po go da 16.05 Gog gle box. Przed te le wi zo -
rem 15 17.15 Kró lo we ży cia 11 (37) 17.45
Express, Po go da 18.10 Kró lo we ży cia 11 (38,
39, 40) 19.45 Express, Po go da 20.05 Da -
my i wie śniacz ki. PL (8) 21.05 Gog gle box.
Przed te le wi zo rem 15 22.05 Down the ro ad
3 (5) 22.55 Nic do ukry cia (9) 23.55 Kró -
lo we ży cia 11 (29, 30) 

ttV HD

04.40 klan (3872-3874) - te le no we la, Polska
06.00 Słow nik pol sko@pol ski
06.25 woj sko -pol skie.pl - cykl re por ta ży
07.00 trans mi sja mszy świę tej
08.00 ty dzień - ma ga zyn rol ni czy, Polska
08.30 za ko chaj się w Pol sce - ma ga zyn
09.05 las bli żej nas (44) - se rial, Polska
09.25 fa scy nu ją cy sad - wio sna, la to -

film do ku men talny, Niem cy 2019
09.50 We te ry na rze z ser cem - ma ga zyn
10.25 klasz tor ne sma ki re mi giu sza rącz ki
11.00 msza świę ta z Ja snej gó ry
12.00 Anioł Pań ski - pro gram re li gij ny
12.15 mię dzy zie mią a nie bem - mag.
12.50 Umarł, aby żyć. rzecz o Ste fa nie

kar dy na le Wy szyń skim
13.15 Pla ne ta do sko na ła (2/5) - se rial
14.15 z pa mię ci - cykl fe lie to nów
14.25 okra sa ła mie prze pi sy - ma ga zyn
14.55 ko mi sarz Alex 16 (195) - se rial
15.55 ta jem ni ce mia stecz ka (12/50)
17.00 te le express - pro gram inf.
17.15 you can dan ce - no wa ge ne ra cja
18.50 Ja ka to me lo dia?
19.25 Sport, Wia do mo ści,orę dzie na dzień

Wszyst kich Świę tych, Po go da
20.15 Wo jen ne dziew czy ny 4 (46)
21.15 rol nik szu ka żo ny 8 (7)
22.25 41 dni na dziei - dra mat przy go do wy,

USA/Is lan dia/Hong kong 2018
00.10 nie moż li we - dra mat ka ta stro ficz ny

tVP 1

05.55 Bar wy szczę ścia (2501) - se rial
06.25 Bar wy szczę ścia (2502) - se rial
07.00 m jak mi łość (1609) - se rial, Pol.
07.55 Py ta nie na śnia da nie - ma ga zyn
10.00 Świę to re for ma cji - Pi ła 2021
11.00 za cznij od zdro wia - ma ga zyn
11.35 the vo ice of Po land 12. Bi twa
14.00 fa mi lia da - te le tur niej
14.35 ko ło for tu ny - te le tur niej, Polska
15.15 Szan sa na suk ces. opo le 2022:

Par ti ta - wi do wi sko, Polska 2021
16.15 Wkrę ce ni w rand kę - rozr.
17.05 lajk! - ma ga zyn kul tu ral ny
17.30 Sma ki świa ta - po śród mórz
18.00 Pa no ra ma, Po go da - pro gram inf.
18.25 na sy gna le (335): list mi ło sny
18.50 na sy gna le (336): to mu si być

mi łość - se rial fab.-dok., Polska
19.20 ro dzin ka.pl (219): W sa lo now ca

gra cie? - se rial ko me dio wy, Polska
20.00 ka ba ret. Su per Show dwój ki 2
21.05 Po staw na mi lion - te le tur niej, Pol.
22.05 nie zwy cię żo ny - dra mat bio gra ficz -

ny, USA 2017, reż. Da vid Gor don Green,
wyk. Ja ke Gyl len ha al

00.15 obiet ni ca po ran ka - me lo dra mat,
Fran cja/Bel gia 2017, reż. Eric Bar bier

02.35 Pa cior ki jed ne go ró żań ca - dra -
mat spo łecz ny, Polska 1979

04.35 ro dzin ka.pl - se rial kom., Polska
05.05 za koń cze nie pro gra mu

tVP 2

04.40 di sco gra my - muz., Polska 2021
05.25 te le za ku py tv oka zje - ma ga zyn
06.00 no wy dzień - pro gram inf.
07.05 he idi - film fa mi lij ny, Niem cy/Szwaj ca -

ria/RPA 2015, reż. Ala in Gspo ner, wyk.
Bru no Ganz, Ka tha ri na Schüttler, Jel la
Ha ase, Anuk Stef fen, An na Schinz

09.25 ta tuś ko wie (9) - se rial kom., Polska
10.25 ta tuś ko wie (10) - se rial kom., Polska
11.25 ta tuś ko wie (11, 12) - se rial kom., Pol.
13.25 va bank 2, czy li ri po sta - ko me dia

sen sa cyj na, Polska 1984, reż. Ju liusz
Ma chul ski, wyk. Jan Ma chul ski, Le -
onard Pie tra szak, Wi told Pyr kosz, Ewa
Szy kul ska, Bro ni sław Wro cław ski

15.40 two ja twarz Brzmi zna jo mo
17.40 nasz no wy dom - reali ty show
18.50 Wy da rze nia, Sport, Po go da - inf.
19.30 Pań stwo w pań stwie - pu blic.
20.00 ka ba ret na ży wo. mło dzi i mo ral ni

- pro gram roz ryw ko wy, Polska 2021
22.10 le gen da her ku le sa - film przy go do -

wy, USA 2014, reż. Ren ny Har lin, wyk.
Kel lan Lutz, Ga ia We iss, Scott Ad kins,
Ro xan ne McKee

00.20 Wpół do śmier ci - film sen sa cyj ny,
Niem cy/USA 2002, reż. Don Mi chael
Paul, wyk. Ste ven Seagal, Ja Ru le, Mor -
ris Chest nut, Nia Pe eples

02.35 love is land. Wy spa mi ło ści
03.35 love is land. Wy spa mi ło ści

POLSAt

04.25 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
04.45 Ukry ta praw da (847) - se rial, Pol.
05.45 ku chen ne re wo lu cje: Po znań, re -

stau ra cja in dian oce an - rozr.
06.45 no wa ma ja w ogro dzie - ma ga zyn
07.15 Aka de mia ogrod ni ka - ma ga zyn
07.25 mą drze Je my z ka ta rzy ną Bo sac -

ką - ma ga zyn, Polska 2021
08.00 dzień do bry tvn - ma ga zyn
11.30 ko bie ta na krań cu świa ta (1/8)
12.05 co za ty dzień - ma ga zyn, Pol. 2021
12.40 „Pa ję czy na” - ku li sy pro duk cji
13.15 top mo del - reali ty show, Polska 2021
14.40 mam ta lent! - rozr., Polska 2021
17.00 to tal ne re mon ty Sze lą gow skiej 3

- pro gram roz ryw ko wy, Polska 2021
18.00 Ślub od pierw sze go wej rze nia
19.00 fak ty, Sport, Po go da - inf.
19.45 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
20.00 ma ster chef - rozr., Polska 2021
21.30 Szadź 2 (3/7) - se rial krym., Polska
22.35 Prze myt nik - dra mat sen sa cyj ny,

USA 2018, reż. Clint East wood, wyk.
Clint East wood, Pa trick L. Rey es, Ce -
sar De León, Gu sta vo Mu noz

00.55 zło wro gi 2 - hor ror, USA/Wiel ka Bry -
ta nia 2015, reż. Ciarán Foy, wyk. Ja -
mes Ran so ne, Shan nyn Sos sa mon,
Dar ta nian Slo an, Ro bert Slo an

03.10 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
03.30 noc ma gii

tVN

06.00 flint sto no wie (13): re stau ra cja
dla kie row ców - se rial anim., USA

06.35 flint sto no wie (14): Wła my wacz
07.15 tom i Jerry: Pi ra ci i ku dła ci - film

ani mo wa ny, USA 2006
08.40 dziew czy ny z dru ży ny: Walcz do

koń ca - ko me dia, USA 2009, reż. Bil -
le Wo odruff, wyk. Chri sti na Mi lian, Co -
dy Lon go

10.50 ga li leo - pr. po pu lar no nau ko wy
12.50 Sie dem po my słów na rand ki, czy li

jak ra to wać mał żeń stwo - ko me -
dia ro man tycz na, Ro sja 2019, reż. Ki -
rill Plet ny ov

14.50 myśl jak fa cet 2 - ko me dia, USA
2014, reż. Tim Sto ry

17.00 gwiaz dy ka ba re tu - rozr., Pol. 2021
18.00 StoP dro gów ka - ma ga zyn, Polska
19.00 ga li leo - pr. po pu lar no nau ko wy
20.00 na zna czo ny: ostat ni klucz - hor -

ror, Ka na da/USA 2018, reż. Adam Ro -
bi tel, wyk. Lin Shaye

22.10 tro je pod przy kryw ką (8) - se rial
23.10 dia beł - hor ror, USA 2010, reż. John

Erick Dowdle, wyk. Chris Mes si na
01.00 co nor mcgre gor - dro ga do sła wy

- film do ku men talny, Ir lan dia 2017, reż.
Ga vin Fit zge rald

02.55 Śmierć na 1000 spo so bów (3)
03.25 top 10 - li sta prze bo jów - muz.
05.30 te le za ku py tv oka zje - ma ga zyn

tV 4

04.55 Szko ła (717) - se rial pa ra dok., Polska
06.00 Wi za na mi łość 8 - reali ty show
07.00 tim my i przy ja cie le 2 (6/26)
07.15 roz wód. Wal ka o wszyst ko (8/40):

roz wód po pęp ko wym
08.15 Ukry ta praw da (751) - se rial, Polska
09.15 Ukry ta praw da (752) - se rial, Polska
10.15 Ukry ta praw da (753) - se rial, Polska
11.15 Ukry ta praw da (754) - se rial, Polska
12.15 ho tel Pa ra di se 4 - reali ty show
13.15 ho tel Pa ra di se 4 - reali ty show
14.15 Pro jekt la dy 6 - reali ty show
15.15 na ro dzi ny - film re li gij ny, USA 2006,

reż. Ca the ri ne Har dwic ke, wyk. Ke isha
Ca stle -Hu ghes, Oscar Isaac, Hiam Ab -
bass, Shaun To ub

17.25 mu mia po wra ca - film przy go do wy,
USA 2001, reż. Ste phen Som mers, wyk.
Bren dan Fra ser

20.00 San An dre as - dra mat ka ta stro ficz -
ny, USA 2015, reż. Brad Pey ton, wyk.
Dway ne John son

22.30 księ go wy - thril ler, USA 2016, reż. Ga -
vin O’Con nor, wyk. Ben Affleck

01.10 że la zny orzeł 2 - film sen sa cyj ny,
Izrael/Ka na da 1988, reż. Sid ney J. Fu -
rie, wyk. Lo uis Gos sett Jr.

03.20 dru ga stro na me da lu 4
03.50 dru ga stro na me da lu 4
04.25 dru ga stro na me da lu 4
05.15 za koń cze nie pro gra mu

tVN SIEDEm

30 PAŹDZIERNIKA
sObOtA

06.00 Ca stle 3 (58) 07.00 Ta ki jest świat 6
08.00 Lom bard. Ży cie pod za staw 2 (63, 64)
10.00 Lom bard. Ży cie pod za staw 6 (271-
275) 15.00 Lom bard. Ży cie pod za staw 9
(460) 16.00 Lom bard. Ży cie pod za staw 9
(461) 17.00 Lom bard. Ży cie pod za staw 9
(462) 18.00 Lom bard. Ży cie pod za staw 9
(463): Wy rod na cór ka 19.00 Lom bard. Ży -
cie pod za staw 9 (464) 20.00 Roc ky 3 - dra -
mat, USA 1982 22.00 John Wick 3 - film
sen sa cyjn, USA 2019 00.30 Od wet - film
sen sa cyj ny, USA/Wlk. Bry ta nia 2018 02.30
Ca stle (1) 02.35 Zo bacz to!: Ta ki jest świat
6 03.25 Me nu na mia rę 04.00 Dy żur 3 (35)
04.30 Dy żur 3 (36)

tV PULS

08.45 To mek i przy ja cie le: Wiel ki świat! Wiel -
kie przy go dy! 22 (4, 5) 09.20 Pi dża mer si 2
(24) 09.45 Lit tle Pe ople: Ma li od kryw cy 2 (15,
16) 10.20 Cie kaw ski Geor ge 11 (2, 3) 11.10
Bing (54) 11.15 Mo on zy (2) 11.25 Kot -o -cia -
ki 3 (24) 11.45 Kum ple z dżun gli - na ra tu nek!
(98) 12.00 Scooby -Doo (4, 5) 13.00 Bla ze i
me ga ma szy ny (4, 5) 13.45 Pro sia czek i przy -
ja cie le - film anim., USA 2003 15.25 Pszczół -
ka Ma ja: Mio do we Igrzy ska - film anim.,
Au stra lia/Niem. 2018 17.00 Pin gwi ny z Ma -
da ga ska ru 3 (11-14) 19.00 Psi Pa trol 4 (6, 7)
20.00 Co co - film ani mo wa ny, USA 2017 22.20
Prze łęcz oca lo nych - dra mat, USA/Au stra lia
2016 00.55 Dom na koń cu uli cy - hor ror

PULS 2

06.00 Dok tor Mar tin 2 (3, 4) 07.55 Ko mi -
sarz Rex 13 (3, 4) 10.00 Hud son i Rex 3 (11)
11.00 Czte rej pan cer ni i pies (7): Roz staj ne
dro gi 12.00 Czte rej pan cer ni i pies (8):
Brzeg mo rza 13.00 Miś - ko me dia, Polska
1981 15.35 Aste rix na olim pia dzie - ko me -
dia, Fran cja/Niem cy/Hisz pa nia/Wło chy/Belg.
2008 17.55 Ja cię ko cham, a ty śpisz - ko -
me dia, USA 1995 20.00 Za po wiedź - thril -
ler, USA/Wiel ka Bry ta nia/Au stra lia 2009
22.35 Co kry je praw da - thril ler, USA 2000
01.05 Dzień świ ra - ko me dio dra mat, Polska
2002 02.45 Su per pro duk cja - ko me dia,
Polska 2002 04.45 Kon sul - ko me dia,
Polska 1989 05.59 Za koń cze nie pro gra mu

StOP KLAt KA

06.00 Trans World Sport 07.00 Short track:
Za wo dy PŚ w Na goi - bieg pół fi na ło wy na
1500 m ko biet 07.20 Short track: Za wo dy
PŚ w Na goi - bieg pół fi na ło wy na 1500 m
męż czyzn 07.50 Short track: Za wo dy PŚ w
Na goi - bieg fi na ło wy na 1500 m ko biet
08.10 Short track: Za wo dy PŚ w Na goi -
bieg fi na ło wy na 1500 m męż czyzn 08.45
Short track: Za wo dy PŚ w Na goi - bieg
ćwierć fi na ło wy na 500 m ko biet 09.00
Short track: Za wo dy PŚ w Na goi - bieg
ćwierć fi na ło wy na 500 m męż czyzn 09.30
Short track: Za wo dy PŚ w Na goi - bieg pół -
fi na ło wy na 500 m ko biet 09.40 Short
track: Za wo dy PŚ w Na goi

POL SAt SPORt

06.00 Top 10 - li sta prze bo jów 07.05 Flint -
sto no wie (44, 45) 08.10 Dziel na mysz (22)
08.30 Klan urwi sów po wra ca - ko me dia,
USA 2014 10.25 Pierw sza mi łość (3289-
3293) 14.25 Ko cha ne pie nią dze (22, 23, 24):
Sek ta; Tu li pan; Hejt 17.30 Tri stan i Izol da -
me lo dra mat, Niem cy/Cze chy/USA/Wlk. Bry -
ta nia 2006 20.00 Ga li leo 21.00 Agen ci
NCIS: Los An ge les (17) 22.00 Agen ci NCIS:
Los An ge les (18) 23.00 Go rącz ka - film
sen sa cyj ny, USA 1995 02.25 Dan cing with
the Stars. Ta niec z gwiaz da mi 7 03.15
Włat cy móch (117): Mó ży nek bam bo 03.40
Di sco Po lo Li fe 04.40 Di sco Po lo Li fe 05.45
Te le za ku py TV Oka zje

tV 6

06.40 De Fac to 9 07.05 De Fac to 10 07.35
Uster ka 14 (29, 30-ost.) 08.40 Gog gle box.
Przed te le wi zo rem 15 09.45 Express, Po go -
da 10.00 10 za dań spe cjal nych Mi che la Mo -
ra na 6 10.40 Kró lo we ży cia 11 (18, 19) 11.35
Bra cia Col lins bio rą się do ro bo ty 12.35 Nic
do ukry cia (9) 13.35 Uster ka 9 (1, 2) 14.40
Wy ja da cze 15.45 Express, Po go da 16.00
Down the ro ad 3 (4) 16.40 Gog gle box.
Przed te le wi zo rem 13 17.45 Express, Po go -
da 18.05 Uster ka 14 (11, 12, 13) 19.45
Express, Po go da 20.00 Kró lo we ży cia 11 (37,
38, 39, 40) 22.00 Wy ja da cze 23.00 Gog gle -
box. Przed te le wi zo rem 13 00.00 Gog gle -
box. Przed te le wi zo rem 15 

ttV HD

05.10 klan (3870) - te le no we la, Polska
05.30 klan (3871) - te le no we la, Polska
06.00 ma ga zyn eks pre su re por te rów
07.00 trans mi sja mszy świę tej
07.40 rok w ogro dzie - ma ga zyn
08.05 rok w ogro dzie extra - ma ga zyn
08.20 woj sko -pol skie.pl - cykl re por ta ży
08.45 Peł no spraw ni - ma ga zyn
09.20 fa scy nu ją cy świat: ko leb ka ludz -

ko ści - film dok., Ja po nia 2018
10.25 Spra wa dla re por te ra - ma ga zyn
11.25 oj ciec ma te usz 25 (329): nie spo -

dzian ka - se rial kry mi nal ny, Polska
12.25 rio gran de - we stern, USA 1950
14.15 z pa mię ci - cykl fe lie to nów
14.25 okra sa ła mie prze pi sy - ma ga zyn
14.55 rol nik szu ka żo ny 8 (6)
15.55 ta jem ni ce mia stecz ka (11/50)
17.00 te le express, Po go da - inf.
17.30 Ja ka to me lo dia?
18.30 Wo jen ne dziew czy ny 4 (45)
19.25 Sport, Wiad., Po go da, Alarm!
20.35 ko mi sarz Alex 16 (195) - se rial
21.35 nie moż li we - dra mat ka ta stro ficz ny,

Hisz pa nia/USA 2012
23.40 co mi zro bisz, jak mnie zła piesz -

ko me dia, Polska 1978
01.30 Bóg nie umarł - dra mat, USA 2014
02.25 Ja ka to me lo dia?
03.20 z pa mię ci - cykl fe lie to nów
03.25 za koń cze nie pro gra mu

tVP 1

05.20 Bar wy szczę ścia (2498) - se rial
05.55 Bar wy szczę ścia (2499) - se rial
06.25 Bar wy szczę ścia (2500) - se rial
07.00 m jak mi łość (1608) - se rial, Pol.
07.55 Py ta nie na śnia da nie - ma ga zyn
11.35 ro dzin ny eks pres: Wszyst kich Świę -

tych i dzień za dusz ny
12.15 you can dan ce - no wa ge ne ra cja
13.25 you can dan ce - no wa ge ne ra cja:

Wy ni ki - wi do wi sko, Polska 2021
14.00 fa mi lia da - te le tur niej
14.35 ko ło for tu ny - te le tur niej, Polska
15.15 Szan sa na suk ces. opo le 2022: Sha -

kin’ du di - wi do wi sko, Polska 2021
16.20 na do bre i na złe (820): nie spo -

dzie wa ny pa cjent - se rial, Polska
17.20 Woj ciech cej row ski - bo so przez

świat: Pe ru. fa bry ka cze ko la dy
17.50 Sło wo na nie dzie lę - pr. re li gij ny
18.00 Pa no ra ma, Po go da - pro gram inf.
18.30 Po staw na mi lion - te le tur niej, Polska
19.25 ro dzin ka.pl (218) - se rial, Polska
20.00 the vo ice of Po land 12. Bi twa
22.35 hi ty wszech cza sów - ma ga zyn
23.40 ma muś ki ma ją wy chod ne - ko me dia,

USA 2017, reż. Ale thea Jo nes
01.10 nie zwy cię żo ny - dra mat, USA 2017
02.20 Sun set Park: gra o wszyst ko - film

kry mi nal ny, USA 2017
04.00 ro dzin ka.pl - se rial kom., Polska
04.30 za koń cze nie pro gra mu

tVP 2

04.40 di sco gra my - muz., Polska 2021
05.25 te le za ku py tv oka zje - ma ga zyn
06.00 no wy dzień - pro gram inf.
08.35 Stu art ma lut ki 3: tro chę na tu ry -

film ani mo wa ny, USA 2005
10.10 ewa go tu je - ma ga zyn, Polska 2021
10.40 nasz no wy dom - reali ty show
11.40 nasz no wy dom - reali ty show
12.40 Bo ga ty dom - bied ny dom
13.45 drwa le i in ne opo wie ści Biesz cza -

du (25) - se rial do ku men talny, Polska
14.15 drwa le i in ne opo wie ści Biesz cza -

du (26) - se rial do ku men talny, Polska
14.40 rol ni cy. Pod la sie (21) - se rial, Polska
15.45 Wię zie nie (64) - se rial dok., Polska
16.15 Wię zie nie (65) - se rial dok., Polska
16.45 Wię zie nie (66) - se rial dok., Polska
17.15 Wię zie nie (67) - se rial dok., Polska
17.45 chło pa ki do wzię cia (243)
18.15 chło pa ki do wzię cia (244)
18.50 Wy da rze nia - pro gram inf.
19.25 gość „Wy da rzeń” - pu blic.
19.45 Sport, Po go da
20.05 kuch nia (17) - se rial kom., Polska
20.35 kuch nia (18) - se rial kom., Polska
21.05 thor. mrocz ny świat - film przy go do -

wy, USA 2013, reż. Alan Tay lor
23.45 księ ga oca le nia - dra mat , USA 2010
02.10 ka ba re to wa eks tra kla sa - rozr.
02.35 love is land. Wy spa mi ło ści
03.35 love is land. Wy spa mi ło ści

POL SAt

05.45 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
06.00 Ukry ta praw da (846) - se rial, Pol.
07.00 ku chen ne re wo lu cje: to ma szów

ma zo wiec ki, re stau ra cja Al che mik
- pro gram roz ryw ko wy, Polska 2011

08.00 dzień do bry tvn - ma ga zyn
11.30 Brzy du la 2 (186, 187) - se rial kom.
12.30 Brzy du la 2 (188, 189) - se rial kom.
13.30 na Wspól nej (3211) - se rial, Polska
14.00 na Wspól nej (3312) - se rial, Polska
14.30 na Wspól nej (3313) - se rial, Polska
15.00 na Wspól nej (3314) - se rial, Polska
15.20 ma ster chef - rozr., Polska 2021
16.55 kli ni ka na tu ral ne go pięk na
17.30 mą drze Je my z ka ta rzy ną Bo sac ką
18.00 ku chen ne re wo lu cje: miast ko - ka -

wiar nia ma ry sień ka/Bi stro ta jem -
ni czy Staw - rozr., Polska 2021

19.00 fak ty, Sport, Po go da - inf.
19.45 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
20.00 mam ta lent! - rozr., Polska 2021
22.15 mam ma mia! - ko me dia mu zycz na,

USA/Wiel ka Bry ta nia/Niem cy 2008,
reż. Phyl li da Lloyd, wyk. Me ryl Streep,
Co lin Firth, Pier ce Bro snan, Aman da
Sey fried, Stel lan Skars gard

00.45 Sie ro ta - hor ror, USA/Ka na da/Niem -
cy/Fran cja 2009, reż. Jau me Col let -
-Ser ra, wyk. Ve ra Far mi ga, Pe ter Sars -
gaard, Isa bel le Fuhr man

03.15 noc ma gii

tVN

06.00 flint sto no wie (12): Szczę śli wy los
06.30 ga li leo - pr. po pu lar no nau ko wy
07.30 ga li leo - pr. po pu lar no nau ko wy
08.35 ga li leo - pr. po pu lar no nau ko wy
09.35 ga li leo - pr. po pu lar no nau ko wy
10.40 dziew czy ny z dru ży ny: Walcz do

koń ca - ko me dia, USA 2009, reż. Bil le
Wo odruff

12.50 dzie ci na tro pie praw dy - ma ga zyn
13.00 StoP dro gów ka - ma ga zyn, Polska
14.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci (826)
15.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci (827)
16.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci (828)
17.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci (829)
18.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci (830)
19.00 ga li leo - pr. po pu lar no nau ko wy
20.00 opo wie ści z na rnii: lew, cza row -

ni ca i sta ra sza fa - film przy go do wy,
USA 2005, reż. An drew Adam son, wyk.
Geo r gie Hen ley

22.55 Spra wie dli wi - Wy dział kry mi nal ny
(528) - se rial kry mi nal ny, Polska

00.00 Spra wie dli wi - Wy dział kry mi nal ny
(529) - se rial kry mi nal ny, Polska

01.05 Śmierć na 1000 spo so bów (1)
01.35 Śmierć na 1000 spo so bów (2)
02.00 Ucho Pre ze sa 3 (3) - se rial, Polska
02.20 Ucho Pre ze sa 3 (4) - se rial, Polska
02.25 di sco Po lo li fe - muz., Polska 2021
03.25 top 10 - li sta prze bo jów - muz.
05.30 te le za ku py tv oka zje - ma ga zyn

tV 4

04.55 Szko ła (716) - se rial pa ra dok., Polska
05.55 Wi za na mi łość 8 - reali ty show
07.00 tim my i przy ja cie le 2 (5/26)
07.15 roz wód. Wal ka o wszyst ko (7/40)
08.15 Ukry ta praw da (743) - se rial, Polska
09.15 Ukry ta praw da (744, 745) - se rial
11.20 Ukry ta praw da (746, 748) - se rial
13.20 ho tel Pa ra di se - raj skie roz da nie

4 - reali ty show, 2021
14.20 ho tel Pa ra di se 4 - reali ty show
15.20 ma ła księż nicz ka - film fa mi lij ny, USA

1995, reż. Al fon so Cu arón, wyk. Lie sel
Mat thews, Liam Cun ni gham, Ele anor
Bron, Va nes sa Lee Che ster, Ru sty
Schwim mer

17.25 War craft: Po czą tek - film fan ta sy,
Chi ny/Ka na da/Ja po nia/USA 2016, reż.
Dun can Jo nes, wyk. Tra vis Fim mel,
Pau la Pat ton, Ben Fo ster, Do mi nic Cooper,
To by Keb bell

20.00 mu mia po wra ca - film przy go do wy,
USA 2001, reż. Ste phen Som mers, wyk.
Bren dan Fra ser, Ra chel Weisz, Fred die
Bo ath, John Han nah

22.45 re ki ny woj ny - ko me dia kry mi nal na,
USA/Kam bo dża 2016, reż. Todd Phil -
lips, wyk. Mi les Tel ler, Ana de Ar mas,
Bra dley Cooper, Ke vin Pol lak

01.10 zbrod nia w są siedz twie 4 (8/20)
02.15 noc ma gii
04.50 za koń cze nie pro gra mu

tVN SIEDEm

31 PAŹDZIERNIKA
NIEDZIELA

06.00 Ro dzin ny in te res 5 (222-224) 09.00
Przy go da w kra inie sło ni - film przyg., Ka na -
da/RPA 2017 10.50 Wy ścig ma rzeń - dra mat,
USA 2005 13.00 Kot w bu tach - baśń film.,
Niem cy 2009 14.25 Gra ją ce drzew ko - baśń
fil mo wa, Niem. 2016 15.35 Kop ciu szek -
baśń fil mo wa, USA/Wlk. Bry ta nia 2015 17.40
BFG: Bar dzo Faj ny Gi gant - film fa mi lij ny, USA/
In die 2016 20.00 Pi ra ci z Ka ra ibów: Ze msta
Sa la za ra - film przyg., USA 2017 22.30 Her -
ku les - film przy go do wy, USA 2014 00.40 Za
wszel ką ce nę - dra mat, USA/Ka na da 2004
03.10 Zo bacz to!: Dy żur 3 (37) 03.50 Me nu
na mia rę 04.25 Ta ki jest świat 6 05.00 Me -
nu na mia rę 05.25 Ro dzin ny in te res 5 (225)

tV PULS

06.00 Ale nu mer! 3 07.00 Woj ciech Cej -
row ski. Bo so - Tek sas (2, 3, 4) 08.40 To mek
i przy ja cie le: Wiel ki świat! Wiel kie przy go -
dy! 22 (5, 6) 09.10 Pi dża mer si 2 (25) 09.35
Cie kaw ski Geor ge i Hal lo we eno wy Fe sti wal
Stra chów - film anim., USA 2013 10.45 Ku -
buś i po grom cy go blu nów - film anim., USA
2005 12.15 Mój brat niedź wiedź - film
anim., USA 2003 13.50 Po grom cy du chów
2 - ko me dia, USA 1989 15.55 Żan darm w
No wym Jor ku - ko me dia, Fr./Wł. 1965 18.00
Pin gwi ny z Ma da ga ska ru 3 (14, 15) 19.00 Psi
Pa trol 4 (7, 8) 20.00 Lom bard. Ży cie pod za -
staw 9 (455-459) 01.00 Le ka rze na start (8)
01.50 Lom bard. Ży cie pod za staw (31, 32) 

PULS 2

06.00 Dok tor Mar tin 2 (6, 5) 08.00 Ko mi -
sarz Rex 13 (5, 6) 10.00 Hud son i Rex 3 (12)
11.00 Przy go dy Mer li na 5 (61, 62, 63): Z ca -
łe go ser ca; Uprzej mość ob cych; Zew mro ku
14.25 Jak zo stać ko tem - ko me dia, Fr./Chi -
ny/Ka na da 2016 16.00 Roz mo wy kon tro lo -
wa ne - ko me dia, Polska 1991 18.15 Po irot:
Wi gi lia Wszyst kich Świę tych - dra mat, Wlk.
Bry ta nia 2010 20.00 Stój, bo ma muś ka
strze la - ko me dia, USA 1992 21.50 Strasz -
ny film 2 - hor ror kom., USA 2001 23.20
Psy cho pa ta - film sen sac., USA 1995 01.55
„La ta dwu dzie ste... la ta trzy dzie ste...” - ko -
me dia, Pol. 1983 04.05 Ko no piel ka - ko me -
dia, Pol. 1981 05.59 Za koń cze nie pro gra mu

StOP KLAt KA

06.25 Łyż wiar stwo fi gu ro we: Ska te Ca na da
07.00 Spor ty wal ki: UFC 267: Bła cho wicz vs.
Te ixe ira 10.30 Strzel ni ca Na va la 11.00 Ca -
fe Fut bol 12.30 Pił ka noż na: FOR TU NA 1. li -
ga - mecz: Miedź Le gni ca - Ar ka Gdy nia
14.45 Siat ków ka męż czyzn: PlusLiga -
mecz: As se co Re so via Rze szów - Ja strzęb -
ski Wę giel 17.30 Siat ków ka ko biet: TAU RON
Li ga - mecz: Gru pa Azo ty Che mik Po li ce -
Pol skie Prze two ry Pa łac Byd goszcz 20.30
Siat ków ka męż czyzn: PlusLiga - mecz: GKS
Ka to wi ce - In dyk pol AZS Olsz tyn 22.55
Spor ty wal ki: UFC 267: Bła cho wicz vs. Te ixe -
ira - wa ga pół cięż ka: Jan Bła cho wicz - Glo -
ver Te ixe ira 02.00 Boks

POL SAt SPORt

06.00 Top 10 - li sta prze bo jów 07.05 Flint -
sto no wie (46, 47, 48) 08.40 Dziel na mysz
(23) 08.55 Me di cop ter 117 (6, 7) 11.00 Nin -
ja War rior Polska 12.55 Krót kie spię cie - ko -
me dia, USA 1986 15.00 Po li cjant ki i
Po li cjan ci (171, 172, 173, 174) 19.00 Po li cjant -
ki i Po li cjan ci (175) 20.00 Ga li leo 21.00 CSI:
Kry mi nal ne za gad ki No we go Jor ku (106)
22.00 CSI: Kry mi nal ne za gad ki No we go
Jor ku (107) 23.00 W cy wi lu 6: Bez po śred -
nie star cie - film sen sac., USA 2018 00.50
Spad ko bier cy 01.50 Włat cy móch (115)
02.15 Włat cy móch (116) 02.40 Top 10 - li -
sta prze bo jów 03.40 Di sco Po lo Li fe 04.40
Di sco Po lo Li fe 05.45 Te le za ku py TV Oka zje

tV 6

07.35 Nic do ukry cia (9) 08.35 Bra cia Col -
lins bio rą się do ro bo ty 09.45 Express, Po -
go da 10.05 Down the ro ad 3 (4) 10.50
Uster ka 14 (29, 30-ost.) 11.50 Naj gor sze
pol skie ta tu aże 2 (7) 12.35 Cię ża rów ką
przez Wiet nam (3) 13.35 Wy ja da cze 14.40
Da my i wie śniacz ki. PL 3 (3) 15.45 Express,
Po go da 16.05 Gog gle box. Przed te le wi zo -
rem 15 17.15 Kró lo we ży cia 11 (37) 17.45
Express, Po go da 18.10 Kró lo we ży cia 11 (38,
39, 40) 19.45 Express, Po go da 20.05 Da -
my i wie śniacz ki. PL (8) 21.05 Gog gle box.
Przed te le wi zo rem 15 22.05 Down the ro ad
3 (5) 22.55 Nic do ukry cia (9) 23.55 Kró -
lo we ży cia 11 (29, 30) 

ttV HD

04.40 klan (3872-3874) - te le no we la, Polska
06.00 Słow nik pol sko@pol ski
06.25 woj sko -pol skie.pl - cykl re por ta ży
07.00 trans mi sja mszy świę tej
08.00 ty dzień - ma ga zyn rol ni czy, Polska
08.30 za ko chaj się w Pol sce - ma ga zyn
09.05 las bli żej nas (44) - se rial, Polska
09.25 fa scy nu ją cy sad - wio sna, la to -

film do ku men talny, Niem cy 2019
09.50 We te ry na rze z ser cem - ma ga zyn
10.25 klasz tor ne sma ki re mi giu sza rącz ki
11.00 msza świę ta z Ja snej gó ry
12.00 Anioł Pań ski - pro gram re li gij ny
12.15 mię dzy zie mią a nie bem - mag.
12.50 Umarł, aby żyć. rzecz o Ste fa nie

kar dy na le Wy szyń skim
13.15 Pla ne ta do sko na ła (2/5) - se rial
14.15 z pa mię ci - cykl fe lie to nów
14.25 okra sa ła mie prze pi sy - ma ga zyn
14.55 ko mi sarz Alex 16 (195) - se rial
15.55 ta jem ni ce mia stecz ka (12/50)
17.00 te le express - pro gram inf.
17.15 you can dan ce - no wa ge ne ra cja
18.50 Ja ka to me lo dia?
19.25 Sport, Wia do mo ści,orę dzie na dzień

Wszyst kich Świę tych, Po go da
20.15 Wo jen ne dziew czy ny 4 (46)
21.15 rol nik szu ka żo ny 8 (7)
22.25 41 dni na dziei - dra mat przy go do wy,

USA/Is lan dia/Hong kong 2018
00.10 nie moż li we - dra mat ka ta stro ficz ny

tVP 1

05.55 Bar wy szczę ścia (2501) - se rial
06.25 Bar wy szczę ścia (2502) - se rial
07.00 m jak mi łość (1609) - se rial, Pol.
07.55 Py ta nie na śnia da nie - ma ga zyn
10.00 Świę to re for ma cji - Pi ła 2021
11.00 za cznij od zdro wia - ma ga zyn
11.35 the vo ice of Po land 12. Bi twa
14.00 fa mi lia da - te le tur niej
14.35 ko ło for tu ny - te le tur niej, Polska
15.15 Szan sa na suk ces. opo le 2022:

Par ti ta - wi do wi sko, Polska 2021
16.15 Wkrę ce ni w rand kę - rozr.
17.05 lajk! - ma ga zyn kul tu ral ny
17.30 Sma ki świa ta - po śród mórz
18.00 Pa no ra ma, Po go da - pro gram inf.
18.25 na sy gna le (335): list mi ło sny
18.50 na sy gna le (336): to mu si być

mi łość - se rial fab.-dok., Polska
19.20 ro dzin ka.pl (219): W sa lo now ca

gra cie? - se rial ko me dio wy, Polska
20.00 ka ba ret. Su per Show dwój ki 2
21.05 Po staw na mi lion - te le tur niej, Pol.
22.05 nie zwy cię żo ny - dra mat bio gra ficz -

ny, USA 2017, reż. Da vid Gor don Green,
wyk. Ja ke Gyl len ha al

00.15 obiet ni ca po ran ka - me lo dra mat,
Fran cja/Bel gia 2017, reż. Eric Bar bier

02.35 Pa cior ki jed ne go ró żań ca - dra -
mat spo łecz ny, Polska 1979

04.35 ro dzin ka.pl - se rial kom., Polska
05.05 za koń cze nie pro gra mu

tVP 2

04.40 di sco gra my - muz., Polska 2021
05.25 te le za ku py tv oka zje - ma ga zyn
06.00 no wy dzień - pro gram inf.
07.05 he idi - film fa mi lij ny, Niem cy/Szwaj ca -

ria/RPA 2015, reż. Ala in Gspo ner, wyk.
Bru no Ganz, Ka tha ri na Schüttler, Jel la
Ha ase, Anuk Stef fen, An na Schinz

09.25 ta tuś ko wie (9) - se rial kom., Polska
10.25 ta tuś ko wie (10) - se rial kom., Polska
11.25 ta tuś ko wie (11, 12) - se rial kom., Pol.
13.25 va bank 2, czy li ri po sta - ko me dia

sen sa cyj na, Polska 1984, reż. Ju liusz
Ma chul ski, wyk. Jan Ma chul ski, Le -
onard Pie tra szak, Wi told Pyr kosz, Ewa
Szy kul ska, Bro ni sław Wro cław ski

15.40 two ja twarz Brzmi zna jo mo
17.40 nasz no wy dom - reali ty show
18.50 Wy da rze nia, Sport, Po go da - inf.
19.30 Pań stwo w pań stwie - pu blic.
20.00 ka ba ret na ży wo. mło dzi i mo ral ni

- pro gram roz ryw ko wy, Polska 2021
22.10 le gen da her ku le sa - film przy go do -

wy, USA 2014, reż. Ren ny Har lin, wyk.
Kel lan Lutz, Ga ia We iss, Scott Ad kins,
Ro xan ne McKee

00.20 Wpół do śmier ci - film sen sa cyj ny,
Niem cy/USA 2002, reż. Don Mi chael
Paul, wyk. Ste ven Seagal, Ja Ru le, Mor -
ris Chest nut, Nia Pe eples

02.35 love is land. Wy spa mi ło ści
03.35 love is land. Wy spa mi ło ści

POLSAt

04.25 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
04.45 Ukry ta praw da (847) - se rial, Pol.
05.45 ku chen ne re wo lu cje: Po znań, re -

stau ra cja in dian oce an - rozr.
06.45 no wa ma ja w ogro dzie - ma ga zyn
07.15 Aka de mia ogrod ni ka - ma ga zyn
07.25 mą drze Je my z ka ta rzy ną Bo sac -

ką - ma ga zyn, Polska 2021
08.00 dzień do bry tvn - ma ga zyn
11.30 ko bie ta na krań cu świa ta (1/8)
12.05 co za ty dzień - ma ga zyn, Pol. 2021
12.40 „Pa ję czy na” - ku li sy pro duk cji
13.15 top mo del - reali ty show, Polska 2021
14.40 mam ta lent! - rozr., Polska 2021
17.00 to tal ne re mon ty Sze lą gow skiej 3

- pro gram roz ryw ko wy, Polska 2021
18.00 Ślub od pierw sze go wej rze nia
19.00 fak ty, Sport, Po go da - inf.
19.45 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
20.00 ma ster chef - rozr., Polska 2021
21.30 Szadź 2 (3/7) - se rial krym., Polska
22.35 Prze myt nik - dra mat sen sa cyj ny,

USA 2018, reż. Clint East wood, wyk.
Clint East wood, Pa trick L. Rey es, Ce -
sar De León, Gu sta vo Mu noz

00.55 zło wro gi 2 - hor ror, USA/Wiel ka Bry -
ta nia 2015, reż. Ciarán Foy, wyk. Ja -
mes Ran so ne, Shan nyn Sos sa mon,
Dar ta nian Slo an, Ro bert Slo an

03.10 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
03.30 noc ma gii

tVN

06.00 flint sto no wie (13): re stau ra cja
dla kie row ców - se rial anim., USA

06.35 flint sto no wie (14): Wła my wacz
07.15 tom i Jerry: Pi ra ci i ku dła ci - film

ani mo wa ny, USA 2006
08.40 dziew czy ny z dru ży ny: Walcz do

koń ca - ko me dia, USA 2009, reż. Bil -
le Wo odruff, wyk. Chri sti na Mi lian, Co -
dy Lon go

10.50 ga li leo - pr. po pu lar no nau ko wy
12.50 Sie dem po my słów na rand ki, czy li

jak ra to wać mał żeń stwo - ko me -
dia ro man tycz na, Ro sja 2019, reż. Ki -
rill Plet ny ov

14.50 myśl jak fa cet 2 - ko me dia, USA
2014, reż. Tim Sto ry

17.00 gwiaz dy ka ba re tu - rozr., Pol. 2021
18.00 StoP dro gów ka - ma ga zyn, Polska
19.00 ga li leo - pr. po pu lar no nau ko wy
20.00 na zna czo ny: ostat ni klucz - hor -

ror, Ka na da/USA 2018, reż. Adam Ro -
bi tel, wyk. Lin Shaye

22.10 tro je pod przy kryw ką (8) - se rial
23.10 dia beł - hor ror, USA 2010, reż. John

Erick Dowdle, wyk. Chris Mes si na
01.00 co nor mcgre gor - dro ga do sła wy

- film do ku men talny, Ir lan dia 2017, reż.
Ga vin Fit zge rald

02.55 Śmierć na 1000 spo so bów (3)
03.25 top 10 - li sta prze bo jów - muz.
05.30 te le za ku py tv oka zje - ma ga zyn

tV 4

04.55 Szko ła (717) - se rial pa ra dok., Polska
06.00 Wi za na mi łość 8 - reali ty show
07.00 tim my i przy ja cie le 2 (6/26)
07.15 roz wód. Wal ka o wszyst ko (8/40):

roz wód po pęp ko wym
08.15 Ukry ta praw da (751) - se rial, Polska
09.15 Ukry ta praw da (752) - se rial, Polska
10.15 Ukry ta praw da (753) - se rial, Polska
11.15 Ukry ta praw da (754) - se rial, Polska
12.15 ho tel Pa ra di se 4 - reali ty show
13.15 ho tel Pa ra di se 4 - reali ty show
14.15 Pro jekt la dy 6 - reali ty show
15.15 na ro dzi ny - film re li gij ny, USA 2006,

reż. Ca the ri ne Har dwic ke, wyk. Ke isha
Ca stle -Hu ghes, Oscar Isaac, Hiam Ab -
bass, Shaun To ub

17.25 mu mia po wra ca - film przy go do wy,
USA 2001, reż. Ste phen Som mers, wyk.
Bren dan Fra ser

20.00 San An dre as - dra mat ka ta stro ficz -
ny, USA 2015, reż. Brad Pey ton, wyk.
Dway ne John son

22.30 księ go wy - thril ler, USA 2016, reż. Ga -
vin O’Con nor, wyk. Ben Affleck

01.10 że la zny orzeł 2 - film sen sa cyj ny,
Izrael/Ka na da 1988, reż. Sid ney J. Fu -
rie, wyk. Lo uis Gos sett Jr.

03.20 dru ga stro na me da lu 4
03.50 dru ga stro na me da lu 4
04.25 dru ga stro na me da lu 4
05.15 za koń cze nie pro gra mu

tVN SIEDEm

30 PAŹDZIERNIKA
sObOtA

06.00 Ca stle 3 (58) 07.00 Ta ki jest świat 6
08.00 Lom bard. Ży cie pod za staw 2 (63, 64)
10.00 Lom bard. Ży cie pod za staw 6 (271-
275) 15.00 Lom bard. Ży cie pod za staw 9
(460) 16.00 Lom bard. Ży cie pod za staw 9
(461) 17.00 Lom bard. Ży cie pod za staw 9
(462) 18.00 Lom bard. Ży cie pod za staw 9
(463): Wy rod na cór ka 19.00 Lom bard. Ży -
cie pod za staw 9 (464) 20.00 Roc ky 3 - dra -
mat, USA 1982 22.00 John Wick 3 - film
sen sa cyjn, USA 2019 00.30 Od wet - film
sen sa cyj ny, USA/Wlk. Bry ta nia 2018 02.30
Ca stle (1) 02.35 Zo bacz to!: Ta ki jest świat
6 03.25 Me nu na mia rę 04.00 Dy żur 3 (35)
04.30 Dy żur 3 (36)

tV PULS

08.45 To mek i przy ja cie le: Wiel ki świat! Wiel -
kie przy go dy! 22 (4, 5) 09.20 Pi dża mer si 2
(24) 09.45 Lit tle Pe ople: Ma li od kryw cy 2 (15,
16) 10.20 Cie kaw ski Geor ge 11 (2, 3) 11.10
Bing (54) 11.15 Mo on zy (2) 11.25 Kot -o -cia -
ki 3 (24) 11.45 Kum ple z dżun gli - na ra tu nek!
(98) 12.00 Scooby -Doo (4, 5) 13.00 Bla ze i
me ga ma szy ny (4, 5) 13.45 Pro sia czek i przy -
ja cie le - film anim., USA 2003 15.25 Pszczół -
ka Ma ja: Mio do we Igrzy ska - film anim.,
Au stra lia/Niem. 2018 17.00 Pin gwi ny z Ma -
da ga ska ru 3 (11-14) 19.00 Psi Pa trol 4 (6, 7)
20.00 Co co - film ani mo wa ny, USA 2017 22.20
Prze łęcz oca lo nych - dra mat, USA/Au stra lia
2016 00.55 Dom na koń cu uli cy - hor ror

PULS 2

06.00 Dok tor Mar tin 2 (3, 4) 07.55 Ko mi -
sarz Rex 13 (3, 4) 10.00 Hud son i Rex 3 (11)
11.00 Czte rej pan cer ni i pies (7): Roz staj ne
dro gi 12.00 Czte rej pan cer ni i pies (8):
Brzeg mo rza 13.00 Miś - ko me dia, Polska
1981 15.35 Aste rix na olim pia dzie - ko me -
dia, Fran cja/Niem cy/Hisz pa nia/Wło chy/Belg.
2008 17.55 Ja cię ko cham, a ty śpisz - ko -
me dia, USA 1995 20.00 Za po wiedź - thril -
ler, USA/Wiel ka Bry ta nia/Au stra lia 2009
22.35 Co kry je praw da - thril ler, USA 2000
01.05 Dzień świ ra - ko me dio dra mat, Polska
2002 02.45 Su per pro duk cja - ko me dia,
Polska 2002 04.45 Kon sul - ko me dia,
Polska 1989 05.59 Za koń cze nie pro gra mu

StOP KLAt KA

06.00 Trans World Sport 07.00 Short track:
Za wo dy PŚ w Na goi - bieg pół fi na ło wy na
1500 m ko biet 07.20 Short track: Za wo dy
PŚ w Na goi - bieg pół fi na ło wy na 1500 m
męż czyzn 07.50 Short track: Za wo dy PŚ w
Na goi - bieg fi na ło wy na 1500 m ko biet
08.10 Short track: Za wo dy PŚ w Na goi -
bieg fi na ło wy na 1500 m męż czyzn 08.45
Short track: Za wo dy PŚ w Na goi - bieg
ćwierć fi na ło wy na 500 m ko biet 09.00
Short track: Za wo dy PŚ w Na goi - bieg
ćwierć fi na ło wy na 500 m męż czyzn 09.30
Short track: Za wo dy PŚ w Na goi - bieg pół -
fi na ło wy na 500 m ko biet 09.40 Short
track: Za wo dy PŚ w Na goi

POL SAt SPORt

06.00 Top 10 - li sta prze bo jów 07.05 Flint -
sto no wie (44, 45) 08.10 Dziel na mysz (22)
08.30 Klan urwi sów po wra ca - ko me dia,
USA 2014 10.25 Pierw sza mi łość (3289-
3293) 14.25 Ko cha ne pie nią dze (22, 23, 24):
Sek ta; Tu li pan; Hejt 17.30 Tri stan i Izol da -
me lo dra mat, Niem cy/Cze chy/USA/Wlk. Bry -
ta nia 2006 20.00 Ga li leo 21.00 Agen ci
NCIS: Los An ge les (17) 22.00 Agen ci NCIS:
Los An ge les (18) 23.00 Go rącz ka - film
sen sa cyj ny, USA 1995 02.25 Dan cing with
the Stars. Ta niec z gwiaz da mi 7 03.15
Włat cy móch (117): Mó ży nek bam bo 03.40
Di sco Po lo Li fe 04.40 Di sco Po lo Li fe 05.45
Te le za ku py TV Oka zje

tV 6

06.40 De Fac to 9 07.05 De Fac to 10 07.35
Uster ka 14 (29, 30-ost.) 08.40 Gog gle box.
Przed te le wi zo rem 15 09.45 Express, Po go -
da 10.00 10 za dań spe cjal nych Mi che la Mo -
ra na 6 10.40 Kró lo we ży cia 11 (18, 19) 11.35
Bra cia Col lins bio rą się do ro bo ty 12.35 Nic
do ukry cia (9) 13.35 Uster ka 9 (1, 2) 14.40
Wy ja da cze 15.45 Express, Po go da 16.00
Down the ro ad 3 (4) 16.40 Gog gle box.
Przed te le wi zo rem 13 17.45 Express, Po go -
da 18.05 Uster ka 14 (11, 12, 13) 19.45
Express, Po go da 20.00 Kró lo we ży cia 11 (37,
38, 39, 40) 22.00 Wy ja da cze 23.00 Gog gle -
box. Przed te le wi zo rem 13 00.00 Gog gle -
box. Przed te le wi zo rem 15 

ttV HD

05.10 klan (3870) - te le no we la, Polska
05.30 klan (3871) - te le no we la, Polska
06.00 ma ga zyn eks pre su re por te rów
07.00 trans mi sja mszy świę tej
07.40 rok w ogro dzie - ma ga zyn
08.05 rok w ogro dzie extra - ma ga zyn
08.20 woj sko -pol skie.pl - cykl re por ta ży
08.45 Peł no spraw ni - ma ga zyn
09.20 fa scy nu ją cy świat: ko leb ka ludz -

ko ści - film dok., Ja po nia 2018
10.25 Spra wa dla re por te ra - ma ga zyn
11.25 oj ciec ma te usz 25 (329): nie spo -

dzian ka - se rial kry mi nal ny, Polska
12.25 rio gran de - we stern, USA 1950
14.15 z pa mię ci - cykl fe lie to nów
14.25 okra sa ła mie prze pi sy - ma ga zyn
14.55 rol nik szu ka żo ny 8 (6)
15.55 ta jem ni ce mia stecz ka (11/50)
17.00 te le express, Po go da - inf.
17.30 Ja ka to me lo dia?
18.30 Wo jen ne dziew czy ny 4 (45)
19.25 Sport, Wiad., Po go da, Alarm!
20.35 ko mi sarz Alex 16 (195) - se rial
21.35 nie moż li we - dra mat ka ta stro ficz ny,

Hisz pa nia/USA 2012
23.40 co mi zro bisz, jak mnie zła piesz -

ko me dia, Polska 1978
01.30 Bóg nie umarł - dra mat, USA 2014
02.25 Ja ka to me lo dia?
03.20 z pa mię ci - cykl fe lie to nów
03.25 za koń cze nie pro gra mu

tVP 1

05.20 Bar wy szczę ścia (2498) - se rial
05.55 Bar wy szczę ścia (2499) - se rial
06.25 Bar wy szczę ścia (2500) - se rial
07.00 m jak mi łość (1608) - se rial, Pol.
07.55 Py ta nie na śnia da nie - ma ga zyn
11.35 ro dzin ny eks pres: Wszyst kich Świę -

tych i dzień za dusz ny
12.15 you can dan ce - no wa ge ne ra cja
13.25 you can dan ce - no wa ge ne ra cja:

Wy ni ki - wi do wi sko, Polska 2021
14.00 fa mi lia da - te le tur niej
14.35 ko ło for tu ny - te le tur niej, Polska
15.15 Szan sa na suk ces. opo le 2022: Sha -

kin’ du di - wi do wi sko, Polska 2021
16.20 na do bre i na złe (820): nie spo -

dzie wa ny pa cjent - se rial, Polska
17.20 Woj ciech cej row ski - bo so przez

świat: Pe ru. fa bry ka cze ko la dy
17.50 Sło wo na nie dzie lę - pr. re li gij ny
18.00 Pa no ra ma, Po go da - pro gram inf.
18.30 Po staw na mi lion - te le tur niej, Polska
19.25 ro dzin ka.pl (218) - se rial, Polska
20.00 the vo ice of Po land 12. Bi twa
22.35 hi ty wszech cza sów - ma ga zyn
23.40 ma muś ki ma ją wy chod ne - ko me dia,

USA 2017, reż. Ale thea Jo nes
01.10 nie zwy cię żo ny - dra mat, USA 2017
02.20 Sun set Park: gra o wszyst ko - film

kry mi nal ny, USA 2017
04.00 ro dzin ka.pl - se rial kom., Polska
04.30 za koń cze nie pro gra mu

tVP 2

04.40 di sco gra my - muz., Polska 2021
05.25 te le za ku py tv oka zje - ma ga zyn
06.00 no wy dzień - pro gram inf.
08.35 Stu art ma lut ki 3: tro chę na tu ry -

film ani mo wa ny, USA 2005
10.10 ewa go tu je - ma ga zyn, Polska 2021
10.40 nasz no wy dom - reali ty show
11.40 nasz no wy dom - reali ty show
12.40 Bo ga ty dom - bied ny dom
13.45 drwa le i in ne opo wie ści Biesz cza -

du (25) - se rial do ku men talny, Polska
14.15 drwa le i in ne opo wie ści Biesz cza -

du (26) - se rial do ku men talny, Polska
14.40 rol ni cy. Pod la sie (21) - se rial, Polska
15.45 Wię zie nie (64) - se rial dok., Polska
16.15 Wię zie nie (65) - se rial dok., Polska
16.45 Wię zie nie (66) - se rial dok., Polska
17.15 Wię zie nie (67) - se rial dok., Polska
17.45 chło pa ki do wzię cia (243)
18.15 chło pa ki do wzię cia (244)
18.50 Wy da rze nia - pro gram inf.
19.25 gość „Wy da rzeń” - pu blic.
19.45 Sport, Po go da
20.05 kuch nia (17) - se rial kom., Polska
20.35 kuch nia (18) - se rial kom., Polska
21.05 thor. mrocz ny świat - film przy go do -

wy, USA 2013, reż. Alan Tay lor
23.45 księ ga oca le nia - dra mat , USA 2010
02.10 ka ba re to wa eks tra kla sa - rozr.
02.35 love is land. Wy spa mi ło ści
03.35 love is land. Wy spa mi ło ści

POL SAt

05.45 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
06.00 Ukry ta praw da (846) - se rial, Pol.
07.00 ku chen ne re wo lu cje: to ma szów

ma zo wiec ki, re stau ra cja Al che mik
- pro gram roz ryw ko wy, Polska 2011

08.00 dzień do bry tvn - ma ga zyn
11.30 Brzy du la 2 (186, 187) - se rial kom.
12.30 Brzy du la 2 (188, 189) - se rial kom.
13.30 na Wspól nej (3211) - se rial, Polska
14.00 na Wspól nej (3312) - se rial, Polska
14.30 na Wspól nej (3313) - se rial, Polska
15.00 na Wspól nej (3314) - se rial, Polska
15.20 ma ster chef - rozr., Polska 2021
16.55 kli ni ka na tu ral ne go pięk na
17.30 mą drze Je my z ka ta rzy ną Bo sac ką
18.00 ku chen ne re wo lu cje: miast ko - ka -

wiar nia ma ry sień ka/Bi stro ta jem -
ni czy Staw - rozr., Polska 2021

19.00 fak ty, Sport, Po go da - inf.
19.45 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
20.00 mam ta lent! - rozr., Polska 2021
22.15 mam ma mia! - ko me dia mu zycz na,

USA/Wiel ka Bry ta nia/Niem cy 2008,
reż. Phyl li da Lloyd, wyk. Me ryl Streep,
Co lin Firth, Pier ce Bro snan, Aman da
Sey fried, Stel lan Skars gard

00.45 Sie ro ta - hor ror, USA/Ka na da/Niem -
cy/Fran cja 2009, reż. Jau me Col let -
-Ser ra, wyk. Ve ra Far mi ga, Pe ter Sars -
gaard, Isa bel le Fuhr man

03.15 noc ma gii

tVN

06.00 flint sto no wie (12): Szczę śli wy los
06.30 ga li leo - pr. po pu lar no nau ko wy
07.30 ga li leo - pr. po pu lar no nau ko wy
08.35 ga li leo - pr. po pu lar no nau ko wy
09.35 ga li leo - pr. po pu lar no nau ko wy
10.40 dziew czy ny z dru ży ny: Walcz do

koń ca - ko me dia, USA 2009, reż. Bil le
Wo odruff

12.50 dzie ci na tro pie praw dy - ma ga zyn
13.00 StoP dro gów ka - ma ga zyn, Polska
14.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci (826)
15.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci (827)
16.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci (828)
17.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci (829)
18.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci (830)
19.00 ga li leo - pr. po pu lar no nau ko wy
20.00 opo wie ści z na rnii: lew, cza row -

ni ca i sta ra sza fa - film przy go do wy,
USA 2005, reż. An drew Adam son, wyk.
Geo r gie Hen ley

22.55 Spra wie dli wi - Wy dział kry mi nal ny
(528) - se rial kry mi nal ny, Polska

00.00 Spra wie dli wi - Wy dział kry mi nal ny
(529) - se rial kry mi nal ny, Polska

01.05 Śmierć na 1000 spo so bów (1)
01.35 Śmierć na 1000 spo so bów (2)
02.00 Ucho Pre ze sa 3 (3) - se rial, Polska
02.20 Ucho Pre ze sa 3 (4) - se rial, Polska
02.25 di sco Po lo li fe - muz., Polska 2021
03.25 top 10 - li sta prze bo jów - muz.
05.30 te le za ku py tv oka zje - ma ga zyn

tV 4

04.55 Szko ła (716) - se rial pa ra dok., Polska
05.55 Wi za na mi łość 8 - reali ty show
07.00 tim my i przy ja cie le 2 (5/26)
07.15 roz wód. Wal ka o wszyst ko (7/40)
08.15 Ukry ta praw da (743) - se rial, Polska
09.15 Ukry ta praw da (744, 745) - se rial
11.20 Ukry ta praw da (746, 748) - se rial
13.20 ho tel Pa ra di se - raj skie roz da nie

4 - reali ty show, 2021
14.20 ho tel Pa ra di se 4 - reali ty show
15.20 ma ła księż nicz ka - film fa mi lij ny, USA

1995, reż. Al fon so Cu arón, wyk. Lie sel
Mat thews, Liam Cun ni gham, Ele anor
Bron, Va nes sa Lee Che ster, Ru sty
Schwim mer

17.25 War craft: Po czą tek - film fan ta sy,
Chi ny/Ka na da/Ja po nia/USA 2016, reż.
Dun can Jo nes, wyk. Tra vis Fim mel,
Pau la Pat ton, Ben Fo ster, Do mi nic Cooper,
To by Keb bell

20.00 mu mia po wra ca - film przy go do wy,
USA 2001, reż. Ste phen Som mers, wyk.
Bren dan Fra ser, Ra chel Weisz, Fred die
Bo ath, John Han nah

22.45 re ki ny woj ny - ko me dia kry mi nal na,
USA/Kam bo dża 2016, reż. Todd Phil -
lips, wyk. Mi les Tel ler, Ana de Ar mas,
Bra dley Cooper, Ke vin Pol lak

01.10 zbrod nia w są siedz twie 4 (8/20)
02.15 noc ma gii
04.50 za koń cze nie pro gra mu

tVN SIEDEm

31 PAŹDZIERNIKA
NIEDZIELA

PIĄTEK - 29 października
SOBOTA - 30 października

NIEDZIELA - 31 października
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06.00 Zbun to wa ny anioł (191) 07.00 Ro dzin -
ny in te res 5 (224) 08.00 Lom bard. Ży cie pod
za staw 6 (273, 274) 10.00 Lom bard. Ży cie pod
za staw 9 (462) 11.00 Zbun to wa ny anioł (192)
12.00 Za kli nacz ka du chów 3 (47, 48) 14.00
Lom bard. Ży cie pod za staw 6 (275, 276)
16.00 Ro dzin ny in te res 5 (225, 226) 18.00
Lom bard. Ży cie pod za staw 9 (464, 465)
20.00 Leon za wo do wiec - dra mat, Fr./USA
1994 22.30 Ni ki ta - dra mat, Fr./Wło chy 1990
01.00 Zo bacz to!: Lom bard. Ży cie pod za staw
6 (275) 02.00 Bie sia da na czte ry po ry ro ku
(7) 02.45 Woj ciech Cej row ski. Bo so - Taj lan -
dia (1) - film do ku men talny, Polska 2009
03.30 Bie sia da na czte ry po ry ro ku (8) 

tV PULS

09.20 Pi dża mer si 2 (1) 09.45 Lit tle Pe ople:
Ma li od kryw cy 2 (17, 18) 10.20 Cie kaw ski
Geor ge 11 (4, 5) 11.10 Bing (56) 11.15 Mo -
on zy (4) 11.25 Kot -o -cia ki 3 (26) 11.45
Kum ple z dżun gli - na ra tu nek! (100) 12.00
Scooby -Doo (6, 7) 13.00 Bla ze i me ga ma -
szy ny (6, 7) 14.00 Mu stang: Duch wol no ści
(2, 3) 15.00 Mi ra cu lo us: Bie dron ka i Czar ny
Kot (23, 24) 16.00 Po wer Players (20, 21)
16.40 Jeźdź cy smo ków: Na koń cu świa ta
(2) 17.15 Pin gwi ny z Ma da ga ska ru 3 (13, 15)
18.15 Pin gwi ny z Ma da ga ska ru (1, 2) 19.00
Psi Pa trol 4 (8, 9) 20.00 Dziel ni ca stra chu
(35, 36) 22.00 In sta idol l ki 23.00 Wsty dli we
cho ro by (10) 00.00 Dziel ni ca stra chu (33) 

PULS 2

06.00 Sce na śmie chu 06.55 Zło to pol scy
(430, 431) 08.00 Ple ba nia (415, 416) 09.05
Kro ni ki mło de go In dia ny Jo ne sa (1) 10.05
Dok tor Mar tin 2 (1, 2) 12.05 Dia bli nada li 3
(13, 14) 13.00 Ka ta stro fy w prze stwo rzach
(36, 161) 15.15 Lo do wa za gła da - film ka ta -
stro ficz ny, USA 2014 16.55 Dia bli nada li 3
(15, 16) 17.55 Woj ny ma ga zy no we: Ka na da
2 19.00 Woj ny kon te ne ro we 3 (3, 4) 20.00
Dzień świ ra - ko me dio dra mat, Polska 2002
21.45 Pra wo Bro nxu - dra mat, USA 1993
00.10 Dzie wią te wro ta - thril ler, Hisz pa nia/
Fran cja/USA 1999 02.55 Mi ło ść Krop ka.pl (7)
03.55 Re wers - ko me dio dra mat, Polska
2009 05.59 Za koń cze nie pro gra mu

StOP KLAt KA

06.00 Boks: Ga la Pol sat Bo xing Pro mo tions
w Gdań sku 08.30 Siat ków ka męż czyzn:
PlusLiga - mecz: PGE Skra Beł cha tów - Gru -
pa Azo ty ZA KSA Kę dzie rzyn -Koź le 10.30 Pił -
ka noż na: FOR TU NA 1. li ga 12.20 Pił ka noż na:
FOR TU NA Pu char Pol ski - mecz 1/16 fi na łu:
Wie czy sta Kra ków - Gar bar nia Kra ków 15.50
Pił ka noż na: FOR TU NA Pu char Pol ski - mecz
1/16 fi na łu: Wi dzew Łódź - GKS 1962 Ja strzę -
bie 18.30 Te nis: Tur niej ATP w Pa ry żu - mecz
1. run dy gry po je dyn czej 21.00 Te nis: Tur niej
ATP w Pa ry żu - mecz 1. run dy gry po je dyn -
czej 23.00 Pił ka noż na: FOR TU NA Pu char
Pol ski - mecz 1/16 fi na łu: Wi dzew Łódź - GKS
1962 Ja strzę bie 01.00 Pił ka noż na

POL SAt SPORt

06.00 Top 10 - li sta prze bo jów 07.00 Świę -
ty (54, 55) 08.00 Sło necz ny pa trol 6 (16)
09.00 Ko bra - od dział spe cjal ny (9) 10.00
Świę ty (56, 57) 11.05 Ga li leo 12.05 Mio do -
we la ta (84, 50) 14.00 Po li cjant ki i Po li cjan -
ci (171) 15.00 De tek ty wi w ak cji (25) 16.00
Sep ta gon (44) 17.00 Gli niarz i pro ku ra tor
(40) 18.05 Mio do we la ta (70, 67) 20.00 Ga -
li leo 21.00 Agen ci NCIS: Los An ge les (19,
20) 23.00 Spra wie dli wi - Wy dział Kry mi nal -
ny (52) 00.00 Ha wa je 5-0 (19) 01.00 STOP
Dro gów ka 02.00 Bu me rang (32) 02.30 Su -
per Lu dzie Extra 02.40 Top 10 - li sta prze bo -
jów 03.40 Di sco Po lo Li fe 04.40 Di sco Po lo
Li fe 05.45 Te le za ku py TV Oka zje

tV 6

08.35 Kró lo we ży cia. To wła śnie przy jaźń
(1) 09.00 Da my i wie śniacz ki. Ukra ina 6 (2)
10.00 Gog gle box. Przed te le wi zo rem 12
11.00 Kar to te ka 8 (1) 12.05 Sę dzia An na
Ma ria We so łow ska (385) 13.00 Ukry ta
praw da (364) 14.00 Kró lo we ży cia 10 (41)
14.35 Pa lo ma (56) 15.45 Express, Po go da
16.05 Kró lo we ży cia 11 (29) 16.35 Gog gle -
box. Przed te le wi zo rem 14 17.45 Express,
Po go da 18.05 De Fac to 11 18.35 Zło mo wi -
sko PL 8 (5) 19.45 Express, Po go da 20.05
Za mia na żon 3 21.15 Kró lo we ży cia 11 (37)
21.45 Express, Po go da 22.00 Nic do ukry -
cia (10) 23.00 Down the ro ad 3 (5) 23.50
Wy rok za seks (4, 7) 00.50 Wy bu rza cze 9 

ttV HD

05.20 trę do wa ta - me lo dra mat, Polska 1976
07.00 trans mi sja mszy świę tej 
07.30 ko ściół z bli ska - ma ga zyn
08.00 Wia do mo ści, Po go da - inf.
08.15 kwa drans po li tycz ny - pu blic.
08.35 ran czo 7 (90) - se rial obycz., Polska
09.35 ko mi sarz Alex 8 (93) - se rial, Polska
10.35 oj ciec ma te usz 17 (214) - se rial
11.25 re mi za. za wsze w ak cji! (40)
12.00 Wiad., Agro biz nes, Agro po go da
12.35 ma ga zyn rol ni czy - mag. rol ni czy
12.55 Pla ne ta do sko na ła (2/5) - se rial
14.00 elif (1082) - se rial obycz., Tur cja
15.00 Wia do mo ści, Po go da, Alarm!
15.35 gra słów. krzy żów ka - te le tur niej
16.05 Przy się ga (511) - te le no we la, Tur.
17.00 te le express - pro gram inf.
17.15 Ja ka to me lo dia?
17.55 klan (3875) - te le no we la, Polska
18.20 re mi za. za wsze w ak cji! (41)
18.55 Je den z dzie się ciu - te le tur niej
19.25 Sport, Wiad., Po go da, Alarm!
20.30 le śni czów ka (437) - te len., Polska
21.05 Peł ny ob raz - se rial dok., Polska
21.55 ma ga zyn eks pre su re por te rów
23.00 oca le ni - reali ty show
00.00 ma ga zyn śled czy Ani ty gar gas
00.35 ostat ni ce sarz - dra mat hi sto rycz ny,

Wiel ka Bry ta nia/Fran cja/Wło chy 1987
03.25 ma ga zyn eks pre su re por te rów
04.25 no ta cje - cykl do ku men talny, Polska

tVP 1

05.30 na do bre i na złe (784) - se rial 
06.25 Po wo ła nie... - re por taż, Pol. 2021
06.55 fa mi lia da - te le tur niej
07.30 Py ta nie na śnia da nie
11.20 ro dzin ka.pl (167): Urlop Bo skich
11.50 Bar wy szczę ścia (2502) - se rial
12.30 ko ło for tu ny - te le tur niej, Polska
13.15 ko zac ka mi łość (213/270) - se rial
14.05 va ba nque - te le tur niej, Polska
14.35 na sy gna le (37): Ju tro we se le
15.10 gór scy ra tow ni cy (108) - se rial
16.00 ko ło for tu ny - te le tur niej, Polska
16.35 fa mi lia da - te le tur niej
17.15 Pro myk na dziei (143) - se rial, Tur.
18.00 Pa no ra ma - pro gram in for ma cyj ny
18.20 va ba nque - te le tur niej, Polska
18.45 ko zac ka mi łość (215/270) - se rial
19.35 Bar wy szczę ścia (2503) - se rial
20.10 Bar wy szczę ścia (2504) - se rial
20.40 ku li sy se ria lu „m jak mi łość”
20.55 m jak mi łość (1611) - se rial, Polska
21.55 mi łość w cza sach woj ny (8/20)
22.55 kar ma zy no we we se le (5/6)
00.00 ludz kie hi sto rie: tu się ży je - film

do ku men talny, Polska 2018
01.05 Uła ska wie nie - dra mat oby cza jo wy,

Sło wa cja/Polska/Cze chy 2018
02.55 Uśmiech etru ska - film oby cza jo -

wy, USA 2018, wyk. Brian Cox
04.45 ma gia pol skiej przy ro dy - se rial
05.15 za koń cze nie pro gra mu

tVP 2

04.40 di sco gra my - muz., Polska 2021
05.25 te le za ku py tv oka zje - ma ga zyn
06.00 no wy dzień - pro gram inf.
08.40 ma la now ski i part ne rzy (475):

Błęd ne ko ło - se rial fab.-dok., Pol.
09.10 ma la now ski i part ne rzy (476):

dra ma tycz ne po szu ki wa nia
09.40 Se kre ty ro dzi ny (75): two ja wi na

- se rial pa ra do ku men tal ny, Polska
10.40 dla cze go ja? (577): za wsze ci żo -

na ci męż czyź ni - se rial, Polska
11.40 gli nia rze (98): Pod wo dą - se rial
12.50 Wy da rze nia - pro gram inf.
13.25 in ter wen cja - mag. re por te rów
13.40 trud ne spra wy (884)
14.40 dla cze go ja? (643) - se rial, Polska
15.50 Wy da rze nia - pro gram inf.
16.10 Po go da - pro gram in for ma cyj ny
16.15 in ter wen cja - mag. re por te rów
16.30 na ra tu nek 112 (619) - se rial, Pol.
17.00 gli nia rze (628) - se rial, Polska
18.00 Pierw sza mi łość (3294) - se rial
18.50 Wy da rze nia - pro gram inf.
19.25 gość „Wy da rzeń” - pu blic.
19.45 Sport, Po go da
20.00 trans for mers: ze msta Upa dłych

- film SF, USA 2009
23.15 czas pró by - film sen sa cyj ny, USA

2016, reż. Craig Gil le spie
01.55 Po wrót do ro dzi ny - dra mat oby -

cza jo wy, USA 2013, reż. Da vid Boyd

POLSAt

05.40 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
06.00 Ukry ta praw da (871) - se rial, Pol.
07.00 ku chen ne re wo lu cje: War sza wa,

re stau ra cja va len cia
08.00 dzień do bry tvn - ma ga zyn
11.35 do rad ca sma ku - ma ga zyn 
11.45 Ukry ta praw da (1324) - se rial, Pol.
12.50 ta jem ni ce mi ło ści (43) - se rial pa -

ra do ku men tal ny, Polska
13.55 Ukry ta praw da (1075) - se rial, Pol.
14.55 Ukry ta praw da (872) - se rial, Pol.
15.55 ku chen ne re wo lu cje: Pa słęk, re -

stau ra cja Per fect Pub - pro gram
roz ryw ko wy, Polska 2018

17.00 ta jem ni ce mi ło ści (44) - se rial
18.00 Ukry ta praw da (1325) - se rial, Pol.
19.00 fak ty, Sport, Po go da - inf.
19.55 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
20.10 do rad ca sma ku - ma ga zyn
20.15 na Wspól nej (3316) - se rial, Polska
20.55 mi lio ne rzy - te le tur niej, Polska 2021
21.35 Ślub od pierw sze go wej rze nia -

reali ty show, Polska 2021
22.40 ku ba Wo je wódz ki - talk -show
23.40 Su per wi zjer - mag. re por te rów
00.15 nie obec ni (3) - se rial krym., Polska
01.15 Szadź 2 (3) - se rial krym., Polska
02.20 W gar ni tu rach (12) - se rial, USA
03.15 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
03.35 noc ma gii
05.00 kto was tak urzą dził? - ma ga zyn

tVN

06.00 gli niarz i pro ku ra tor (70) - se rial
07.00 Straż nik tek sa su (196): Blo od dia -

monds - se rial sen sa cyj ny, USA
08.00 nasz no wy dom - reali ty show
09.00 Pierw sza mi łość (3293) - se rial
09.50 ko cha ne pie nią dze (77): mi łość

bez gra nic - se rial pa ra dok., Polska
10.50 hard ko ro wy lom bard (57) - se rial
11.20 hard ko ro wy lom bard (58) - se rial
11.50 Pa mięt ni ki z wa ka cji (57) - se rial

pa ra do ku men tal ny, Polska
12.50 StoP dro gów ka - ma ga zyn, Polska
13.50 StoP dro gów ka - ma ga zyn, Polska
14.55 gwiaz dy ka ba re tu - rozr.
15.55 hard ko ro wy lom bard (59) - se rial
16.25 hard ko ro wy lom bard (60) - se rial
17.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci (831)
18.00 ko cha ne pie nią dze (78) - se rial
19.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci (832)
20.00 Świę ty (166) - se rial kom., Polska
20.30 Spra wie dli wi - Wy dział kry mi nal -

ny (531) - se rial kry mi nal ny, Polska
21.40 Po tęż ne ude rze nie - film sen sa -

cyj ny, USA/Ro sja 2017
23.55 Wi kin go wie (33, 34) - se rial
01.55 Śmierć na 1000 spo so bów (4)
02.20 Śmierć na 1000 spo so bów (5)
02.50 trans World Sport - ma ga zyn
03.55 Su per lu dzie (10) - se rial dok., Pol.
04.25 Su per lu dzie (11, 12) - se rial dok.
05.30 te le za ku py tv oka zje - ma ga zyn

tV 4

05.25 Szko ła (718) - se rial pa ra dok., Polska
06.25 Szpi tal (833) - se rial pa ra dok., Pol.
07.20 Pa pie ry na szczę ście (32/62)
07.55 Ukry ta praw da (760) - se rial, Polska
08.55 Ukry ta praw da (761) - se rial, Polska
10.00 Ukry ta praw da (762) - se rial, Polska
11.05 ide al na nia nia 4 - reali ty show
11.55 Szpi tal (834) - se rial pa ra dok., Pol.
12.55 Szko ła (719) - se rial pa ra dok., Polska
13.55 ten mo ment (28/40) - se rial, Polska
14.30 Sąd ro dzin ny (208) - se rial, Polska
15.30 Sę dzia An na ma ria We so łow ska

(624) - se rial fab.-dok., Polska
16.30 Ukry ta praw da (1002) - se rial
17.35 Brzy du la 2 (190) - se rial kom., Pol.
18.10 ide al na nia nia 4 - reali ty show
19.00 19+ (661) - se rial pa ra dok., Polska
19.35 Pa pie ry na szczę ście (33/62)
20.10 Brzy du la 2 (191) - se rial kom., Pol.
20.45 ho tel Pa ra di se 4 - reali ty show
21.50 ro meo mu si umrzeć - film sen sa -

cyj ny, USA 2000, reż. An drzej Bart ko -
wiak, wyk. Jet Li, Aaliy ah, Del roy Lin -
do, Isa iah Wa shing ton, Rus sell Wong

00.10 ostat ni spra wie dli wy - dra mat sen -
sa cyj ny, USA 1996, reż. Wal ter Hill, wyk.
Bru ce Wil lis, Bru ce Dern, Wil liam San -
der son, Chri sto pher Wal ken

02.20 zbrod nia w są siedz twie 4 (9/20)
03.25 noc ma gii
05.20 za koń cze nie pro gra mu

tVN SIEDEm

1 LIstOPADA
PONIEDZIAłEK

06.25 Zbun to wa ny anioł (190) 07.25 Ro -
dzin ny in te res 5 (223) 08.30 Oli ver Twist -
film przyg., USA 1997 10.25 Kop ciu szek -
baśń film., USA/Wlk. Bry ta nia 2015 12.30
Hra bia Mon te Chri sto - film ko stium., USA/
Wlk. Bry ta nia/Irl. 2002 15.00 Pięk na i Be stia
- film fan ta sy, Fr./Niem. 2014 17.25 Pi ra ci z
Ka ra ibów: Ze msta Sa la za ra - film przyg., USA
2017 20.00 Ju tro bę dzie my szczę śli wi - ko -
me dio dra mat, Fr./Wlk. Bry ta nia 2016 22.15
Nie ty kal ni - ko me dio dra mat, Fr. 2011 00.40
Dzie dzic two krwi - film sen sa cyj ny, Fr. 2016
02.25 Zo bacz to!: Ta ki jest świat 6 03.05
Lom bard. Ży cie pod za staw 6 (274) 04.00
Me nu na mia rę 04.40 Z ar chi wum po li cji (9)

tV PULS

08.45 To mek i przy ja cie le: Wiel ki świat!
Wiel kie przy go dy! 22 (6, 7) 09.20 Pi dża mer -
si 2 (26) 09.45 Lit tle Pe ople: Ma li od kryw cy
2 (16, 17) 10.20 Cie kaw ski Geor ge 11 (3, 4)
11.10 Bing (55) 11.15 Mo on zy (3) 11.25
Kot -o -cia ki 3 (25) 11.45 Kum ple z dżun gli -
na ra tu nek! (99) 12.00 Scooby -Doo (5, 6)
13.00 Bla ze i me ga ma szy ny (5, 6) 14.00
Mu stang: Duch wol no ści (1, 2) 15.00 Mi ra -
cu lo us: Bie dron ka i Czar ny Kot (22, 23) 16.15
Mój brat niedź wiedź - film anim., USA 2003
17.50 Co co - film anim., USA 2017 20.00 Ba -
le ri na - film ani mo wa ny, Fr./Ka na da 2016 21.50
Alek san der - dra mat, Fr./USA/Niem./Hol. 2004
01.15 Lom bard. Ży cie pod za staw (38) 

PULS 2

06.00 Sce na śmie chu 07.05 Prze mi nę ło z
wia trem (1) - me lo dra mat, USA 1939 09.25
Prze mi nę ło z wia trem (2-ost.) - me lo dra mat,
USA 1939 11.50 Jak zo stać ko tem - ko me -
dia, Fran cja/Chi ny/Ka na da 2016 13.40 Stój,
bo ma muś ka strze la - ko me dia sen sa cyj ny,
USA 1992 15.25 Ja cię ko cham, a ty śpisz -
ko me dia ro man tycz na, USA 1995 17.30 Ju -
ras sic Park - film przy go do wy, USA 1993
20.00 Co kry je praw da - thril ler, USA 2000
22.25 Psy - dra mat sen sac., Pol. 1992 00.55
Re wers - ko me dio dra mat, Pol. 2009 02.55
Mi ło ść Krop ka.pl (7): Kio skarz 03.50 „La ta
dwu dzie ste... la ta trzy dzie ste...” - ko me dia
muz., Pol. 1983 05.59 Za koń cze nie pro gra mu

StOP KLAt KA

06.00 Spor ty wal ki: KSW 59 - wal ka: Ma riusz
Pu dzia now ski - Ni ko la Mi la no vić 20.03.2021
09.00 Ca fe Fut bol 11.00 Te nis: Tur niej ATP
w Pa ry żu - mecz 1. run dy gry po je dyn czej
13.00 Te nis: Tur niej ATP w Pa ry żu - mecz 1.
run dy gry po je dyn czej 15.00 Te nis: Tur niej
ATP w Pa ry żu - mecz 1. run dy gry po je dyn -
czej 17.00 Te nis: Tur niej ATP w Pa ry żu -
mecz 1. run dy gry po je dyn czej 19.00 Te nis:
Tur niej ATP w Pa ry żu - mecz 1. run dy gry po -
je dyn czej 21.00 Te nis: Tur niej ATP w Pa ry -
żu - mecz 1. run dy gry po je dyn czej 23.00
Spor ty wal ki: UFC 267: Bła cho wicz vs. Te ixe -
ira - wa ga pół cięż ka: Jan Bła cho wicz - Glo -
ver Te ixe ira 02.00 Boks

POL SAt SPORt

06.00 Top 10 - li sta prze bo jów 07.00 Jaś
Fa so la (3) 07.40 Ma gicz ny ka mień - baśń
film., Sło wa cja/Cze chy 2019 09.30 Tę czo wy
obóz - ko me dia przy go do wy, Cze chy/USA
2011 11.25 Klan urwi sów po wra ca - ko me -
dia, USA 2014 13.30 Nia nia w ak cji - ko me -
dia ka ra te, Hong kong 2006 16.00 Myśl jak
fa cet 2 - ko me dia, USA 2014 18.10 Wam pi -
ry i świ ry - ko me dia, USA 2010 20.00 Ga li -
leo 21.00 Bez przedaw nie nia - thril ler, USA
2002 23.20 Na zna czo ny: Roz dział 3 - hor -
ror, Ka na da/USA 2015 01.30 STOP Dro gów -
ka 02.30 Su per Lu dzie Extra 02.40 Top 10 -
li sta prze bo jów 03.40 Di sco Po lo Li fe 04.40
Di sco Po lo Li fe 05.45 Te le za ku py TV Oka zje

tV 6

08.00 Kró lo we ży cia 11 (1) 08.30 Gog gle box.
Przed te le wi zo rem 8 09.30 Gog gle box.
Przed te le wi zo rem 15 11.30 Uster ka 14 (9, 2)
12.40 Kró lo we ży cia 11 (2, 3, 4) 14.10 Walk
the Li ne. Pro sto do ce lu 15.00 Walk the Li -
ne. Pro sto do ce lu 15.45 Express, Po go da
16.05 Gog gle box. Przed te le wi zo rem 15
17.15 Kró lo we ży cia 11 (15) 17.45 Express,
Po go da 18.05 Kró lo we ży cia 11 (10) 18.35
Wy ja da cze 19.45 Express, Po go da 20.00
Walk the Li ne. Pro sto do ce lu 20.40 Gog gle -
box. Przed te le wi zo rem 15 21.45 Express,
Po go da 22.00 Gog gle box. Przed te le wi zo -
rem 15 23.00 Gog gle box. Przed te le wi zo rem
14 00.00 Da my i wie śniacz ki. PL 3 (3) 

ttV HD

05.15 Przy się ga (510) - te le no we la, Tur.
06.05 elif (1081) - se rial obycz., Tur cja
07.00 trans mi sja mszy świę tej 
08.00 ha nik. Po dróż do ży cia - film do ku -

men talny, Polska 2020
09.05 ko mi sarz Alex 15 (188): za gi nio na

- se rial kry mi nal ny, Polska
10.05 oj ciec ma te usz 17 (213): od ku pie -

nie - se rial kry mi nal ny, Polska
11.00 msza świę ta z Ja snej gó ry
12.00 trę do wa ta - me lo dra mat, Polska 1976,

reż. Je rzy Hoff man
13.50 k2: gó ra pa mię ci - rep., Pol. 2021
14.35 zna chor - dra mat oby cza jo wy, Polska

1981, reż. Je rzy Hoff man
17.00 te le express, Po go da - inf.
17.35 Pej zaż bez cie bie - ewa de mar -

czyk - kon cert, Polska 2021
18.50 Je den z dzie się ciu - te le tur niej
19.25 Sport, Wiad., Po go da, Alarm!
20.30 le śni czów ka (436) - te len., Polska
21.00 dzia dy (frag men ty) - sztu ka Ada ma

Mic kie wi cza, Polska 1959
22.05 film do ku men talny - film dok.
00.05 chce się żyć - dra mat oby cza jo wy,

Polska 2013, reż. Ma ciej Pie przy ca
02.05 41 dni na dziei - dra mat przy go do wy,

USA/Is lan dia/Hong kong 2018
03.50 Ar chi wi sta (8/13) - se rial, Polska
04.45 no ta cje - cykl dok., Polska
04.55 za koń cze nie pro gra mu

tVP 1

05.25 na do bre i na złe (783) - se rial 
06.20 Pro gram ka to lic ki - pr. re li gij ny
06.55 fa mi lia da - te le tur niej
07.30 Py ta nie na śnia da nie
11.35 zo stań, je śli ko chasz - me lo dra mat,

USA 2014
13.25 va ba nque - te le tur niej, Polska
14.00 fa mi lia da - te le tur niej
14.35 ko ło for tu ny - te le tur niej, Polska
15.15 Szan sa na suk ces. opo le 2022: Pio -

sen ki An ny ger man
16.15 Pej zaż bez cie bie - zbi gniew Wo -

dec ki - kon cert, Polska 2018
17.15 Pro myk na dziei (142) - se rial, Tur.
18.00 Pa no ra ma - pro gram in for ma cyj ny
18.20 va ba nque - te le tur niej, Polska
18.45 ko zac ka mi łość (214/270)
19.35 Bar wy szczę ścia (2502) - se rial
20.10 Bar wy szczę ścia (2503) - se rial
20.40 ku li sy se ria lu „m jak mi łość”
20.55 m jak mi łość (1610) - se rial, Polska
21.55 mi łość w cza sach woj ny (7/20)
22.55 kar ma zy no we we se le (4/6)
23.55 Uśmiech etru ska - film oby cza jo wy,

USA 2018, reż. Oded Bin nun, Mi hal Bre -
zis, wyk. Brian Cox, JJ Fe ild

01.55 Wszy scy świę ci - film oby cza jo wy,
Polska 2002, reż. An drzej Ba rań ski

03.15 obiet ni ca po ran ka - me lo dra mat,
Fran cja/Bel gia 2017, reż. Eric Bar bier

05.25 za koń cze nie pro gra mu

tVP 2

04.40 di sco gra my - muz., Polska 2021
05.25 te le za ku py tv oka zje - ma ga zyn
06.00 no wy dzień - pro gram inf.
07.20 Skok przez płot - film ani mo wa ny,

USA 2006
08.55 1000 lat po zie mi - film SF, USA

2013, reż. M. Night Shy ama lan, wyk.
Ja den Smith, Will Smith

11.15 księ ga dżun gli - film przy go do wy,
USA/Wiel ka Bry ta nia 2016, reż. Jon
Fa vre au, wyk. Ne el Se thi

13.35 mar ley i ja - ko me dia, USA 2008,
reż. Da vid Fran kel, wyk. Owen Wil son,
Jen ni fer Ani ston, Eric Da ne

16.05 oso bli wy dom pa ni Pe re gri ne -
film fan ta sy, Wiel ka Bry ta nia/Bel gia/
USA 2016, reż. Tim Bur ton, wyk. Eva
Green, Asa But ter field

18.50 Wy da rze nia, gość „Wy da rzeń”
19.45 Sport, Po go da
20.00 oca lić od za po mnie nia - kon cert,

Polska 2021, wyk. Igor Her but
22.45 ży cie Pi - dra mat przy go do wy, USA/Taj -

wan/Wiel ka Bry ta nia 2012, reż. Ang
Lee, wyk. Su raj Shar ma, Ir r fan Khan,
Ay ush Tan don

01.35 zmo wa mil cze nia - thril ler, Fran cja
2003, reż. Gra ham Guit, wyk. Gérard
De par dieu, Élo die Bo uchez

03.20 ka ba re to wa eks tra kla sa - rozr.
03.35 love is land. Wy spa mi ło ści

POLSAt

05.05 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
05.20 no wa ma ja w ogro dzie - ma ga zyn
05.50 Aka de mia ogrod ni ka - ma ga zyn
06.00 Ukry ta praw da (1074) - se rial, Pol.
07.00 ku chen ne re wo lu cje: Wie licz ka,

re stau ra cja ma xim - rozr., Pol. 2011
08.00 dzień do bry tvn - ma ga zyn
11.35 cię ża rów ką przez Sta ny - rozr.
12.40 ka rol. czło wiek, któ ry zo stał pa -

pie żem (1/2) - film bio gra ficz ny, Fran -
cja/Ka na da/Niem cy/Polska/Wło chy
2005, reż. Gia co mo Bat tia to

14.40 ka rol. czło wiek, któ ry zo stał pa -
pie żem (2-ost.) - film bio gra ficz ny,
Fran cja/Ka na da/Niem cy/Polska/Wło -
chy 2005, reż. Gia co mo Bat tia to

16.45 ca łe szczę ście - ko me dia ro man -
tycz na, Polska 2019

19.00 fak ty, Sport, Po go da - inf.
19.55 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
20.10 do rad ca sma ku - ma ga zyn
20.15 na Wspól nej (3315) - se rial, Polska
20.55 mi lio ne rzy - te le tur niej, Pol. 2021
21.35 to tal ne re mon ty Sze lą gow skiej 3
22.40 nie obec ni (3/10) - se rial, Polska
23.40 Ju ras sic World: Upa dłe kró le stwo

- film SF, USA 2018
02.20 co za ty dzień - ma ga zyn, Pol. 2021
02.50 Upro wa dzo na 2 (3) - se rial, Fr./USA
03.50 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
04.05 kto was tak urzą dził? - ma ga zyn

tVN

06.00 Ben ny hill - rozr., Wiel ka Bry ta nia
06.40 nie koń czą ca się opo wieść - roz -

dział dru gi - film fan ta sy, Niem cy/USA
1990, reż. Geor ge Mil ler

08.35 ostat ni smok 4: Bi twa o ogień
Smo cze go Ser ca - film fan ta sy, USA
2017, reż. Pa trik Sy ver sen

10.35 ko smicz ny mecz - film fa mi lij ny, USA
1996, reż. Joe Pyt ka

12.30 tri stan i izol da - me lo dra mat, Niem -
cy/Cze chy/USA/Wiel ka Bry ta nia 2006,
reż. Ke vin Rey nolds

15.00 opo wie ści z na rnii: lew, cza row -
ni ca i sta ra sza fa - film przy go do wy,
USA 2005, reż. An drew Adam son, wyk.
Geo r gie Hen ley

18.00 ko cha ne pie nią dze (77): mi łość bez
gra nic - se rial pa ra dok., Polska

19.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci (831)
20.00 Świę ty (165) - se rial kom., Polska
20.30 Spra wie dli wi - Wy dział kry mi nal ny

(530) - se rial kry mi nal ny, Polska
21.40 dia beł - hor ror, USA 2010, reż. John

Erick Dowdle, wyk. Chris Mes si na
23.25 lu na ty cy - hor ror, USA 1992
01.10 Śmierć na 1000 spo so bów (2, 3)
02.10 Ucho Pre ze sa 3 (5, 6) - se rial, Polska
02.50 Su per lu dzie (8, 9) - se rial dok., Pol.
03.50 trans World Sport - ma ga zyn
04.55 Su per lu dzie (10) - se rial dok., Polska
05.30 te le za ku py tv oka zje - ma ga zyn
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05.20 Szko ła (716) - se rial pa ra dok., Polska
06.15 Szpi tal (832) - se rial pa ra dok., Polska
07.10 Ukry ta praw da (758, 759) - se rial
09.20 k -9: Pry wat ny de tek tyw - ko me dia

sen sa cyj na, USA 2002, reż. Ri chard J.
Le wis, wyk. Ja mes Be lu shi, Ga ry Ba sa -
ra ba, Kim Huf f man

11.30 Scooby -doo - ko me dia przy go do wa,
USA/Au stra lia 2002, reż. Ra ja Go snell,
wyk. Fred die Prin ze Jr., Sa rah Mi chel le
Gel lar, Lin da Car del li ni

13.15 Bliź nia cy - ko me dia, USA 1988, reż.
Ivan Re it man, wyk. Ar nold Schwar -
zene gger, Dan ny De Vi to, Kel ly Pre ston,
Chloe Webb, Bon nie Bar tlett

15.35 Atra men to we ser ce - film fan ta sy,
Niem cy/USA 2008, reż. Ia in So ftley,
wyk. Bren dan Fra ser, Sien na Gu il lo ry,
Eli za Ben nett, Ri chard Stran ge

17.45 vin ci - ko me dia kry mi nal na, Polska
2004, reż. Ju liusz Ma chul ski, wyk. Ro -
bert Więc kie wicz, Bo rys Szyc

20.10 Brzy du la 2 (190) - se rial kom., Pol.
20.45 ka mer dy ner - dra mat hi sto rycz ny,

Polska 2018, reż. Fi lip Ba jon, wyk. An na
Ra dwan, Ja nusz Ga jos

23.50 Se re ni ty - film SF, USA 2005, reż. Joss
Whe don, wyk. Na than Fil lion

02.20 Wiel ki mi ke - film oby cza jo wy, USA
2009, reż. John Lee Han cock

05.00 za koń cze nie pro gra mu

tVN SIEDEm

2 LIstOPADA
WtOREK

06.00 Zbun to wa ny anioł (191) 07.00 Ro dzin -
ny in te res 5 (224) 08.00 Lom bard. Ży cie pod
za staw 6 (273, 274) 10.00 Lom bard. Ży cie pod
za staw 9 (462) 11.00 Zbun to wa ny anioł (192)
12.00 Za kli nacz ka du chów 3 (47, 48) 14.00
Lom bard. Ży cie pod za staw 6 (275, 276)
16.00 Ro dzin ny in te res 5 (225, 226) 18.00
Lom bard. Ży cie pod za staw 9 (464, 465)
20.00 Leon za wo do wiec - dra mat, Fr./USA
1994 22.30 Ni ki ta - dra mat, Fr./Wło chy 1990
01.00 Zo bacz to!: Lom bard. Ży cie pod za staw
6 (275) 02.00 Bie sia da na czte ry po ry ro ku
(7) 02.45 Woj ciech Cej row ski. Bo so - Taj lan -
dia (1) - film do ku men talny, Polska 2009
03.30 Bie sia da na czte ry po ry ro ku (8) 

tV PULS

09.20 Pi dża mer si 2 (1) 09.45 Lit tle Pe ople:
Ma li od kryw cy 2 (17, 18) 10.20 Cie kaw ski
Geor ge 11 (4, 5) 11.10 Bing (56) 11.15 Mo -
on zy (4) 11.25 Kot -o -cia ki 3 (26) 11.45
Kum ple z dżun gli - na ra tu nek! (100) 12.00
Scooby -Doo (6, 7) 13.00 Bla ze i me ga ma -
szy ny (6, 7) 14.00 Mu stang: Duch wol no ści
(2, 3) 15.00 Mi ra cu lo us: Bie dron ka i Czar ny
Kot (23, 24) 16.00 Po wer Players (20, 21)
16.40 Jeźdź cy smo ków: Na koń cu świa ta
(2) 17.15 Pin gwi ny z Ma da ga ska ru 3 (13, 15)
18.15 Pin gwi ny z Ma da ga ska ru (1, 2) 19.00
Psi Pa trol 4 (8, 9) 20.00 Dziel ni ca stra chu
(35, 36) 22.00 In sta idol l ki 23.00 Wsty dli we
cho ro by (10) 00.00 Dziel ni ca stra chu (33) 

PULS 2

06.00 Sce na śmie chu 06.55 Zło to pol scy
(430, 431) 08.00 Ple ba nia (415, 416) 09.05
Kro ni ki mło de go In dia ny Jo ne sa (1) 10.05
Dok tor Mar tin 2 (1, 2) 12.05 Dia bli nada li 3
(13, 14) 13.00 Ka ta stro fy w prze stwo rzach
(36, 161) 15.15 Lo do wa za gła da - film ka ta -
stro ficz ny, USA 2014 16.55 Dia bli nada li 3
(15, 16) 17.55 Woj ny ma ga zy no we: Ka na da
2 19.00 Woj ny kon te ne ro we 3 (3, 4) 20.00
Dzień świ ra - ko me dio dra mat, Polska 2002
21.45 Pra wo Bro nxu - dra mat, USA 1993
00.10 Dzie wią te wro ta - thril ler, Hisz pa nia/
Fran cja/USA 1999 02.55 Mi ło ść Krop ka.pl (7)
03.55 Re wers - ko me dio dra mat, Polska
2009 05.59 Za koń cze nie pro gra mu

StOP KLAt KA

06.00 Boks: Ga la Pol sat Bo xing Pro mo tions
w Gdań sku 08.30 Siat ków ka męż czyzn:
PlusLiga - mecz: PGE Skra Beł cha tów - Gru -
pa Azo ty ZA KSA Kę dzie rzyn -Koź le 10.30 Pił -
ka noż na: FOR TU NA 1. li ga 12.20 Pił ka noż na:
FOR TU NA Pu char Pol ski - mecz 1/16 fi na łu:
Wie czy sta Kra ków - Gar bar nia Kra ków 15.50
Pił ka noż na: FOR TU NA Pu char Pol ski - mecz
1/16 fi na łu: Wi dzew Łódź - GKS 1962 Ja strzę -
bie 18.30 Te nis: Tur niej ATP w Pa ry żu - mecz
1. run dy gry po je dyn czej 21.00 Te nis: Tur niej
ATP w Pa ry żu - mecz 1. run dy gry po je dyn -
czej 23.00 Pił ka noż na: FOR TU NA Pu char
Pol ski - mecz 1/16 fi na łu: Wi dzew Łódź - GKS
1962 Ja strzę bie 01.00 Pił ka noż na

POL SAt SPORt

06.00 Top 10 - li sta prze bo jów 07.00 Świę -
ty (54, 55) 08.00 Sło necz ny pa trol 6 (16)
09.00 Ko bra - od dział spe cjal ny (9) 10.00
Świę ty (56, 57) 11.05 Ga li leo 12.05 Mio do -
we la ta (84, 50) 14.00 Po li cjant ki i Po li cjan -
ci (171) 15.00 De tek ty wi w ak cji (25) 16.00
Sep ta gon (44) 17.00 Gli niarz i pro ku ra tor
(40) 18.05 Mio do we la ta (70, 67) 20.00 Ga -
li leo 21.00 Agen ci NCIS: Los An ge les (19,
20) 23.00 Spra wie dli wi - Wy dział Kry mi nal -
ny (52) 00.00 Ha wa je 5-0 (19) 01.00 STOP
Dro gów ka 02.00 Bu me rang (32) 02.30 Su -
per Lu dzie Extra 02.40 Top 10 - li sta prze bo -
jów 03.40 Di sco Po lo Li fe 04.40 Di sco Po lo
Li fe 05.45 Te le za ku py TV Oka zje

tV 6

08.35 Kró lo we ży cia. To wła śnie przy jaźń
(1) 09.00 Da my i wie śniacz ki. Ukra ina 6 (2)
10.00 Gog gle box. Przed te le wi zo rem 12
11.00 Kar to te ka 8 (1) 12.05 Sę dzia An na
Ma ria We so łow ska (385) 13.00 Ukry ta
praw da (364) 14.00 Kró lo we ży cia 10 (41)
14.35 Pa lo ma (56) 15.45 Express, Po go da
16.05 Kró lo we ży cia 11 (29) 16.35 Gog gle -
box. Przed te le wi zo rem 14 17.45 Express,
Po go da 18.05 De Fac to 11 18.35 Zło mo wi -
sko PL 8 (5) 19.45 Express, Po go da 20.05
Za mia na żon 3 21.15 Kró lo we ży cia 11 (37)
21.45 Express, Po go da 22.00 Nic do ukry -
cia (10) 23.00 Down the ro ad 3 (5) 23.50
Wy rok za seks (4, 7) 00.50 Wy bu rza cze 9 

ttV HD

05.20 trę do wa ta - me lo dra mat, Polska 1976
07.00 trans mi sja mszy świę tej 
07.30 ko ściół z bli ska - ma ga zyn
08.00 Wia do mo ści, Po go da - inf.
08.15 kwa drans po li tycz ny - pu blic.
08.35 ran czo 7 (90) - se rial obycz., Polska
09.35 ko mi sarz Alex 8 (93) - se rial, Polska
10.35 oj ciec ma te usz 17 (214) - se rial
11.25 re mi za. za wsze w ak cji! (40)
12.00 Wiad., Agro biz nes, Agro po go da
12.35 ma ga zyn rol ni czy - mag. rol ni czy
12.55 Pla ne ta do sko na ła (2/5) - se rial
14.00 elif (1082) - se rial obycz., Tur cja
15.00 Wia do mo ści, Po go da, Alarm!
15.35 gra słów. krzy żów ka - te le tur niej
16.05 Przy się ga (511) - te le no we la, Tur.
17.00 te le express - pro gram inf.
17.15 Ja ka to me lo dia?
17.55 klan (3875) - te le no we la, Polska
18.20 re mi za. za wsze w ak cji! (41)
18.55 Je den z dzie się ciu - te le tur niej
19.25 Sport, Wiad., Po go da, Alarm!
20.30 le śni czów ka (437) - te len., Polska
21.05 Peł ny ob raz - se rial dok., Polska
21.55 ma ga zyn eks pre su re por te rów
23.00 oca le ni - reali ty show
00.00 ma ga zyn śled czy Ani ty gar gas
00.35 ostat ni ce sarz - dra mat hi sto rycz ny,

Wiel ka Bry ta nia/Fran cja/Wło chy 1987
03.25 ma ga zyn eks pre su re por te rów
04.25 no ta cje - cykl do ku men talny, Polska

tVP 1

05.30 na do bre i na złe (784) - se rial 
06.25 Po wo ła nie... - re por taż, Pol. 2021
06.55 fa mi lia da - te le tur niej
07.30 Py ta nie na śnia da nie
11.20 ro dzin ka.pl (167): Urlop Bo skich
11.50 Bar wy szczę ścia (2502) - se rial
12.30 ko ło for tu ny - te le tur niej, Polska
13.15 ko zac ka mi łość (213/270) - se rial
14.05 va ba nque - te le tur niej, Polska
14.35 na sy gna le (37): Ju tro we se le
15.10 gór scy ra tow ni cy (108) - se rial
16.00 ko ło for tu ny - te le tur niej, Polska
16.35 fa mi lia da - te le tur niej
17.15 Pro myk na dziei (143) - se rial, Tur.
18.00 Pa no ra ma - pro gram in for ma cyj ny
18.20 va ba nque - te le tur niej, Polska
18.45 ko zac ka mi łość (215/270) - se rial
19.35 Bar wy szczę ścia (2503) - se rial
20.10 Bar wy szczę ścia (2504) - se rial
20.40 ku li sy se ria lu „m jak mi łość”
20.55 m jak mi łość (1611) - se rial, Polska
21.55 mi łość w cza sach woj ny (8/20)
22.55 kar ma zy no we we se le (5/6)
00.00 ludz kie hi sto rie: tu się ży je - film

do ku men talny, Polska 2018
01.05 Uła ska wie nie - dra mat oby cza jo wy,

Sło wa cja/Polska/Cze chy 2018
02.55 Uśmiech etru ska - film oby cza jo -

wy, USA 2018, wyk. Brian Cox
04.45 ma gia pol skiej przy ro dy - se rial
05.15 za koń cze nie pro gra mu

tVP 2

04.40 di sco gra my - muz., Polska 2021
05.25 te le za ku py tv oka zje - ma ga zyn
06.00 no wy dzień - pro gram inf.
08.40 ma la now ski i part ne rzy (475):

Błęd ne ko ło - se rial fab.-dok., Pol.
09.10 ma la now ski i part ne rzy (476):

dra ma tycz ne po szu ki wa nia
09.40 Se kre ty ro dzi ny (75): two ja wi na

- se rial pa ra do ku men tal ny, Polska
10.40 dla cze go ja? (577): za wsze ci żo -

na ci męż czyź ni - se rial, Polska
11.40 gli nia rze (98): Pod wo dą - se rial
12.50 Wy da rze nia - pro gram inf.
13.25 in ter wen cja - mag. re por te rów
13.40 trud ne spra wy (884)
14.40 dla cze go ja? (643) - se rial, Polska
15.50 Wy da rze nia - pro gram inf.
16.10 Po go da - pro gram in for ma cyj ny
16.15 in ter wen cja - mag. re por te rów
16.30 na ra tu nek 112 (619) - se rial, Pol.
17.00 gli nia rze (628) - se rial, Polska
18.00 Pierw sza mi łość (3294) - se rial
18.50 Wy da rze nia - pro gram inf.
19.25 gość „Wy da rzeń” - pu blic.
19.45 Sport, Po go da
20.00 trans for mers: ze msta Upa dłych

- film SF, USA 2009
23.15 czas pró by - film sen sa cyj ny, USA

2016, reż. Craig Gil le spie
01.55 Po wrót do ro dzi ny - dra mat oby -

cza jo wy, USA 2013, reż. Da vid Boyd

POLSAt

05.40 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
06.00 Ukry ta praw da (871) - se rial, Pol.
07.00 ku chen ne re wo lu cje: War sza wa,

re stau ra cja va len cia
08.00 dzień do bry tvn - ma ga zyn
11.35 do rad ca sma ku - ma ga zyn 
11.45 Ukry ta praw da (1324) - se rial, Pol.
12.50 ta jem ni ce mi ło ści (43) - se rial pa -

ra do ku men tal ny, Polska
13.55 Ukry ta praw da (1075) - se rial, Pol.
14.55 Ukry ta praw da (872) - se rial, Pol.
15.55 ku chen ne re wo lu cje: Pa słęk, re -

stau ra cja Per fect Pub - pro gram
roz ryw ko wy, Polska 2018

17.00 ta jem ni ce mi ło ści (44) - se rial
18.00 Ukry ta praw da (1325) - se rial, Pol.
19.00 fak ty, Sport, Po go da - inf.
19.55 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
20.10 do rad ca sma ku - ma ga zyn
20.15 na Wspól nej (3316) - se rial, Polska
20.55 mi lio ne rzy - te le tur niej, Polska 2021
21.35 Ślub od pierw sze go wej rze nia -

reali ty show, Polska 2021
22.40 ku ba Wo je wódz ki - talk -show
23.40 Su per wi zjer - mag. re por te rów
00.15 nie obec ni (3) - se rial krym., Polska
01.15 Szadź 2 (3) - se rial krym., Polska
02.20 W gar ni tu rach (12) - se rial, USA
03.15 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
03.35 noc ma gii
05.00 kto was tak urzą dził? - ma ga zyn

tVN

06.00 gli niarz i pro ku ra tor (70) - se rial
07.00 Straż nik tek sa su (196): Blo od dia -

monds - se rial sen sa cyj ny, USA
08.00 nasz no wy dom - reali ty show
09.00 Pierw sza mi łość (3293) - se rial
09.50 ko cha ne pie nią dze (77): mi łość

bez gra nic - se rial pa ra dok., Polska
10.50 hard ko ro wy lom bard (57) - se rial
11.20 hard ko ro wy lom bard (58) - se rial
11.50 Pa mięt ni ki z wa ka cji (57) - se rial

pa ra do ku men tal ny, Polska
12.50 StoP dro gów ka - ma ga zyn, Polska
13.50 StoP dro gów ka - ma ga zyn, Polska
14.55 gwiaz dy ka ba re tu - rozr.
15.55 hard ko ro wy lom bard (59) - se rial
16.25 hard ko ro wy lom bard (60) - se rial
17.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci (831)
18.00 ko cha ne pie nią dze (78) - se rial
19.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci (832)
20.00 Świę ty (166) - se rial kom., Polska
20.30 Spra wie dli wi - Wy dział kry mi nal -

ny (531) - se rial kry mi nal ny, Polska
21.40 Po tęż ne ude rze nie - film sen sa -

cyj ny, USA/Ro sja 2017
23.55 Wi kin go wie (33, 34) - se rial
01.55 Śmierć na 1000 spo so bów (4)
02.20 Śmierć na 1000 spo so bów (5)
02.50 trans World Sport - ma ga zyn
03.55 Su per lu dzie (10) - se rial dok., Pol.
04.25 Su per lu dzie (11, 12) - se rial dok.
05.30 te le za ku py tv oka zje - ma ga zyn

tV 4

05.25 Szko ła (718) - se rial pa ra dok., Polska
06.25 Szpi tal (833) - se rial pa ra dok., Pol.
07.20 Pa pie ry na szczę ście (32/62)
07.55 Ukry ta praw da (760) - se rial, Polska
08.55 Ukry ta praw da (761) - se rial, Polska
10.00 Ukry ta praw da (762) - se rial, Polska
11.05 ide al na nia nia 4 - reali ty show
11.55 Szpi tal (834) - se rial pa ra dok., Pol.
12.55 Szko ła (719) - se rial pa ra dok., Polska
13.55 ten mo ment (28/40) - se rial, Polska
14.30 Sąd ro dzin ny (208) - se rial, Polska
15.30 Sę dzia An na ma ria We so łow ska

(624) - se rial fab.-dok., Polska
16.30 Ukry ta praw da (1002) - se rial
17.35 Brzy du la 2 (190) - se rial kom., Pol.
18.10 ide al na nia nia 4 - reali ty show
19.00 19+ (661) - se rial pa ra dok., Polska
19.35 Pa pie ry na szczę ście (33/62)
20.10 Brzy du la 2 (191) - se rial kom., Pol.
20.45 ho tel Pa ra di se 4 - reali ty show
21.50 ro meo mu si umrzeć - film sen sa -

cyj ny, USA 2000, reż. An drzej Bart ko -
wiak, wyk. Jet Li, Aaliy ah, Del roy Lin -
do, Isa iah Wa shing ton, Rus sell Wong

00.10 ostat ni spra wie dli wy - dra mat sen -
sa cyj ny, USA 1996, reż. Wal ter Hill, wyk.
Bru ce Wil lis, Bru ce Dern, Wil liam San -
der son, Chri sto pher Wal ken

02.20 zbrod nia w są siedz twie 4 (9/20)
03.25 noc ma gii
05.20 za koń cze nie pro gra mu

tVN SIEDEm

1 LIstOPADA
PONIEDZIAłEK

06.25 Zbun to wa ny anioł (190) 07.25 Ro -
dzin ny in te res 5 (223) 08.30 Oli ver Twist -
film przyg., USA 1997 10.25 Kop ciu szek -
baśń film., USA/Wlk. Bry ta nia 2015 12.30
Hra bia Mon te Chri sto - film ko stium., USA/
Wlk. Bry ta nia/Irl. 2002 15.00 Pięk na i Be stia
- film fan ta sy, Fr./Niem. 2014 17.25 Pi ra ci z
Ka ra ibów: Ze msta Sa la za ra - film przyg., USA
2017 20.00 Ju tro bę dzie my szczę śli wi - ko -
me dio dra mat, Fr./Wlk. Bry ta nia 2016 22.15
Nie ty kal ni - ko me dio dra mat, Fr. 2011 00.40
Dzie dzic two krwi - film sen sa cyj ny, Fr. 2016
02.25 Zo bacz to!: Ta ki jest świat 6 03.05
Lom bard. Ży cie pod za staw 6 (274) 04.00
Me nu na mia rę 04.40 Z ar chi wum po li cji (9)

tV PULS

08.45 To mek i przy ja cie le: Wiel ki świat!
Wiel kie przy go dy! 22 (6, 7) 09.20 Pi dża mer -
si 2 (26) 09.45 Lit tle Pe ople: Ma li od kryw cy
2 (16, 17) 10.20 Cie kaw ski Geor ge 11 (3, 4)
11.10 Bing (55) 11.15 Mo on zy (3) 11.25
Kot -o -cia ki 3 (25) 11.45 Kum ple z dżun gli -
na ra tu nek! (99) 12.00 Scooby -Doo (5, 6)
13.00 Bla ze i me ga ma szy ny (5, 6) 14.00
Mu stang: Duch wol no ści (1, 2) 15.00 Mi ra -
cu lo us: Bie dron ka i Czar ny Kot (22, 23) 16.15
Mój brat niedź wiedź - film anim., USA 2003
17.50 Co co - film anim., USA 2017 20.00 Ba -
le ri na - film ani mo wa ny, Fr./Ka na da 2016 21.50
Alek san der - dra mat, Fr./USA/Niem./Hol. 2004
01.15 Lom bard. Ży cie pod za staw (38) 

PULS 2

06.00 Sce na śmie chu 07.05 Prze mi nę ło z
wia trem (1) - me lo dra mat, USA 1939 09.25
Prze mi nę ło z wia trem (2-ost.) - me lo dra mat,
USA 1939 11.50 Jak zo stać ko tem - ko me -
dia, Fran cja/Chi ny/Ka na da 2016 13.40 Stój,
bo ma muś ka strze la - ko me dia sen sa cyj ny,
USA 1992 15.25 Ja cię ko cham, a ty śpisz -
ko me dia ro man tycz na, USA 1995 17.30 Ju -
ras sic Park - film przy go do wy, USA 1993
20.00 Co kry je praw da - thril ler, USA 2000
22.25 Psy - dra mat sen sac., Pol. 1992 00.55
Re wers - ko me dio dra mat, Pol. 2009 02.55
Mi ło ść Krop ka.pl (7): Kio skarz 03.50 „La ta
dwu dzie ste... la ta trzy dzie ste...” - ko me dia
muz., Pol. 1983 05.59 Za koń cze nie pro gra mu

StOP KLAt KA

06.00 Spor ty wal ki: KSW 59 - wal ka: Ma riusz
Pu dzia now ski - Ni ko la Mi la no vić 20.03.2021
09.00 Ca fe Fut bol 11.00 Te nis: Tur niej ATP
w Pa ry żu - mecz 1. run dy gry po je dyn czej
13.00 Te nis: Tur niej ATP w Pa ry żu - mecz 1.
run dy gry po je dyn czej 15.00 Te nis: Tur niej
ATP w Pa ry żu - mecz 1. run dy gry po je dyn -
czej 17.00 Te nis: Tur niej ATP w Pa ry żu -
mecz 1. run dy gry po je dyn czej 19.00 Te nis:
Tur niej ATP w Pa ry żu - mecz 1. run dy gry po -
je dyn czej 21.00 Te nis: Tur niej ATP w Pa ry -
żu - mecz 1. run dy gry po je dyn czej 23.00
Spor ty wal ki: UFC 267: Bła cho wicz vs. Te ixe -
ira - wa ga pół cięż ka: Jan Bła cho wicz - Glo -
ver Te ixe ira 02.00 Boks

POL SAt SPORt

06.00 Top 10 - li sta prze bo jów 07.00 Jaś
Fa so la (3) 07.40 Ma gicz ny ka mień - baśń
film., Sło wa cja/Cze chy 2019 09.30 Tę czo wy
obóz - ko me dia przy go do wy, Cze chy/USA
2011 11.25 Klan urwi sów po wra ca - ko me -
dia, USA 2014 13.30 Nia nia w ak cji - ko me -
dia ka ra te, Hong kong 2006 16.00 Myśl jak
fa cet 2 - ko me dia, USA 2014 18.10 Wam pi -
ry i świ ry - ko me dia, USA 2010 20.00 Ga li -
leo 21.00 Bez przedaw nie nia - thril ler, USA
2002 23.20 Na zna czo ny: Roz dział 3 - hor -
ror, Ka na da/USA 2015 01.30 STOP Dro gów -
ka 02.30 Su per Lu dzie Extra 02.40 Top 10 -
li sta prze bo jów 03.40 Di sco Po lo Li fe 04.40
Di sco Po lo Li fe 05.45 Te le za ku py TV Oka zje

tV 6

08.00 Kró lo we ży cia 11 (1) 08.30 Gog gle box.
Przed te le wi zo rem 8 09.30 Gog gle box.
Przed te le wi zo rem 15 11.30 Uster ka 14 (9, 2)
12.40 Kró lo we ży cia 11 (2, 3, 4) 14.10 Walk
the Li ne. Pro sto do ce lu 15.00 Walk the Li -
ne. Pro sto do ce lu 15.45 Express, Po go da
16.05 Gog gle box. Przed te le wi zo rem 15
17.15 Kró lo we ży cia 11 (15) 17.45 Express,
Po go da 18.05 Kró lo we ży cia 11 (10) 18.35
Wy ja da cze 19.45 Express, Po go da 20.00
Walk the Li ne. Pro sto do ce lu 20.40 Gog gle -
box. Przed te le wi zo rem 15 21.45 Express,
Po go da 22.00 Gog gle box. Przed te le wi zo -
rem 15 23.00 Gog gle box. Przed te le wi zo rem
14 00.00 Da my i wie śniacz ki. PL 3 (3) 

ttV HD

05.15 Przy się ga (510) - te le no we la, Tur.
06.05 elif (1081) - se rial obycz., Tur cja
07.00 trans mi sja mszy świę tej 
08.00 ha nik. Po dróż do ży cia - film do ku -

men talny, Polska 2020
09.05 ko mi sarz Alex 15 (188): za gi nio na

- se rial kry mi nal ny, Polska
10.05 oj ciec ma te usz 17 (213): od ku pie -

nie - se rial kry mi nal ny, Polska
11.00 msza świę ta z Ja snej gó ry
12.00 trę do wa ta - me lo dra mat, Polska 1976,

reż. Je rzy Hoff man
13.50 k2: gó ra pa mię ci - rep., Pol. 2021
14.35 zna chor - dra mat oby cza jo wy, Polska

1981, reż. Je rzy Hoff man
17.00 te le express, Po go da - inf.
17.35 Pej zaż bez cie bie - ewa de mar -

czyk - kon cert, Polska 2021
18.50 Je den z dzie się ciu - te le tur niej
19.25 Sport, Wiad., Po go da, Alarm!
20.30 le śni czów ka (436) - te len., Polska
21.00 dzia dy (frag men ty) - sztu ka Ada ma

Mic kie wi cza, Polska 1959
22.05 film do ku men talny - film dok.
00.05 chce się żyć - dra mat oby cza jo wy,

Polska 2013, reż. Ma ciej Pie przy ca
02.05 41 dni na dziei - dra mat przy go do wy,

USA/Is lan dia/Hong kong 2018
03.50 Ar chi wi sta (8/13) - se rial, Polska
04.45 no ta cje - cykl dok., Polska
04.55 za koń cze nie pro gra mu

tVP 1

05.25 na do bre i na złe (783) - se rial 
06.20 Pro gram ka to lic ki - pr. re li gij ny
06.55 fa mi lia da - te le tur niej
07.30 Py ta nie na śnia da nie
11.35 zo stań, je śli ko chasz - me lo dra mat,

USA 2014
13.25 va ba nque - te le tur niej, Polska
14.00 fa mi lia da - te le tur niej
14.35 ko ło for tu ny - te le tur niej, Polska
15.15 Szan sa na suk ces. opo le 2022: Pio -

sen ki An ny ger man
16.15 Pej zaż bez cie bie - zbi gniew Wo -

dec ki - kon cert, Polska 2018
17.15 Pro myk na dziei (142) - se rial, Tur.
18.00 Pa no ra ma - pro gram in for ma cyj ny
18.20 va ba nque - te le tur niej, Polska
18.45 ko zac ka mi łość (214/270)
19.35 Bar wy szczę ścia (2502) - se rial
20.10 Bar wy szczę ścia (2503) - se rial
20.40 ku li sy se ria lu „m jak mi łość”
20.55 m jak mi łość (1610) - se rial, Polska
21.55 mi łość w cza sach woj ny (7/20)
22.55 kar ma zy no we we se le (4/6)
23.55 Uśmiech etru ska - film oby cza jo wy,

USA 2018, reż. Oded Bin nun, Mi hal Bre -
zis, wyk. Brian Cox, JJ Fe ild

01.55 Wszy scy świę ci - film oby cza jo wy,
Polska 2002, reż. An drzej Ba rań ski

03.15 obiet ni ca po ran ka - me lo dra mat,
Fran cja/Bel gia 2017, reż. Eric Bar bier

05.25 za koń cze nie pro gra mu

tVP 2

04.40 di sco gra my - muz., Polska 2021
05.25 te le za ku py tv oka zje - ma ga zyn
06.00 no wy dzień - pro gram inf.
07.20 Skok przez płot - film ani mo wa ny,

USA 2006
08.55 1000 lat po zie mi - film SF, USA

2013, reż. M. Night Shy ama lan, wyk.
Ja den Smith, Will Smith

11.15 księ ga dżun gli - film przy go do wy,
USA/Wiel ka Bry ta nia 2016, reż. Jon
Fa vre au, wyk. Ne el Se thi

13.35 mar ley i ja - ko me dia, USA 2008,
reż. Da vid Fran kel, wyk. Owen Wil son,
Jen ni fer Ani ston, Eric Da ne

16.05 oso bli wy dom pa ni Pe re gri ne -
film fan ta sy, Wiel ka Bry ta nia/Bel gia/
USA 2016, reż. Tim Bur ton, wyk. Eva
Green, Asa But ter field

18.50 Wy da rze nia, gość „Wy da rzeń”
19.45 Sport, Po go da
20.00 oca lić od za po mnie nia - kon cert,

Polska 2021, wyk. Igor Her but
22.45 ży cie Pi - dra mat przy go do wy, USA/Taj -

wan/Wiel ka Bry ta nia 2012, reż. Ang
Lee, wyk. Su raj Shar ma, Ir r fan Khan,
Ay ush Tan don

01.35 zmo wa mil cze nia - thril ler, Fran cja
2003, reż. Gra ham Guit, wyk. Gérard
De par dieu, Élo die Bo uchez

03.20 ka ba re to wa eks tra kla sa - rozr.
03.35 love is land. Wy spa mi ło ści

POLSAt

05.05 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
05.20 no wa ma ja w ogro dzie - ma ga zyn
05.50 Aka de mia ogrod ni ka - ma ga zyn
06.00 Ukry ta praw da (1074) - se rial, Pol.
07.00 ku chen ne re wo lu cje: Wie licz ka,

re stau ra cja ma xim - rozr., Pol. 2011
08.00 dzień do bry tvn - ma ga zyn
11.35 cię ża rów ką przez Sta ny - rozr.
12.40 ka rol. czło wiek, któ ry zo stał pa -

pie żem (1/2) - film bio gra ficz ny, Fran -
cja/Ka na da/Niem cy/Polska/Wło chy
2005, reż. Gia co mo Bat tia to

14.40 ka rol. czło wiek, któ ry zo stał pa -
pie żem (2-ost.) - film bio gra ficz ny,
Fran cja/Ka na da/Niem cy/Polska/Wło -
chy 2005, reż. Gia co mo Bat tia to

16.45 ca łe szczę ście - ko me dia ro man -
tycz na, Polska 2019

19.00 fak ty, Sport, Po go da - inf.
19.55 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
20.10 do rad ca sma ku - ma ga zyn
20.15 na Wspól nej (3315) - se rial, Polska
20.55 mi lio ne rzy - te le tur niej, Pol. 2021
21.35 to tal ne re mon ty Sze lą gow skiej 3
22.40 nie obec ni (3/10) - se rial, Polska
23.40 Ju ras sic World: Upa dłe kró le stwo

- film SF, USA 2018
02.20 co za ty dzień - ma ga zyn, Pol. 2021
02.50 Upro wa dzo na 2 (3) - se rial, Fr./USA
03.50 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
04.05 kto was tak urzą dził? - ma ga zyn

tVN

06.00 Ben ny hill - rozr., Wiel ka Bry ta nia
06.40 nie koń czą ca się opo wieść - roz -

dział dru gi - film fan ta sy, Niem cy/USA
1990, reż. Geor ge Mil ler

08.35 ostat ni smok 4: Bi twa o ogień
Smo cze go Ser ca - film fan ta sy, USA
2017, reż. Pa trik Sy ver sen

10.35 ko smicz ny mecz - film fa mi lij ny, USA
1996, reż. Joe Pyt ka

12.30 tri stan i izol da - me lo dra mat, Niem -
cy/Cze chy/USA/Wiel ka Bry ta nia 2006,
reż. Ke vin Rey nolds

15.00 opo wie ści z na rnii: lew, cza row -
ni ca i sta ra sza fa - film przy go do wy,
USA 2005, reż. An drew Adam son, wyk.
Geo r gie Hen ley

18.00 ko cha ne pie nią dze (77): mi łość bez
gra nic - se rial pa ra dok., Polska

19.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci (831)
20.00 Świę ty (165) - se rial kom., Polska
20.30 Spra wie dli wi - Wy dział kry mi nal ny

(530) - se rial kry mi nal ny, Polska
21.40 dia beł - hor ror, USA 2010, reż. John

Erick Dowdle, wyk. Chris Mes si na
23.25 lu na ty cy - hor ror, USA 1992
01.10 Śmierć na 1000 spo so bów (2, 3)
02.10 Ucho Pre ze sa 3 (5, 6) - se rial, Polska
02.50 Su per lu dzie (8, 9) - se rial dok., Pol.
03.50 trans World Sport - ma ga zyn
04.55 Su per lu dzie (10) - se rial dok., Polska
05.30 te le za ku py tv oka zje - ma ga zyn

tV 4

05.20 Szko ła (716) - se rial pa ra dok., Polska
06.15 Szpi tal (832) - se rial pa ra dok., Polska
07.10 Ukry ta praw da (758, 759) - se rial
09.20 k -9: Pry wat ny de tek tyw - ko me dia

sen sa cyj na, USA 2002, reż. Ri chard J.
Le wis, wyk. Ja mes Be lu shi, Ga ry Ba sa -
ra ba, Kim Huf f man

11.30 Scooby -doo - ko me dia przy go do wa,
USA/Au stra lia 2002, reż. Ra ja Go snell,
wyk. Fred die Prin ze Jr., Sa rah Mi chel le
Gel lar, Lin da Car del li ni

13.15 Bliź nia cy - ko me dia, USA 1988, reż.
Ivan Re it man, wyk. Ar nold Schwar -
zene gger, Dan ny De Vi to, Kel ly Pre ston,
Chloe Webb, Bon nie Bar tlett

15.35 Atra men to we ser ce - film fan ta sy,
Niem cy/USA 2008, reż. Ia in So ftley,
wyk. Bren dan Fra ser, Sien na Gu il lo ry,
Eli za Ben nett, Ri chard Stran ge

17.45 vin ci - ko me dia kry mi nal na, Polska
2004, reż. Ju liusz Ma chul ski, wyk. Ro -
bert Więc kie wicz, Bo rys Szyc

20.10 Brzy du la 2 (190) - se rial kom., Pol.
20.45 ka mer dy ner - dra mat hi sto rycz ny,

Polska 2018, reż. Fi lip Ba jon, wyk. An na
Ra dwan, Ja nusz Ga jos

23.50 Se re ni ty - film SF, USA 2005, reż. Joss
Whe don, wyk. Na than Fil lion

02.20 Wiel ki mi ke - film oby cza jo wy, USA
2009, reż. John Lee Han cock

05.00 za koń cze nie pro gra mu

tVN SIEDEm

2 LIstOPADA
WtOREK

06.00 Zbun to wa ny anioł (192) 07.00 Ro dzin -
ny in te res 5 (226) 08.00 Lom bard. Ży cie pod
za staw 6 (275, 276) 10.00 Lom bard. Ży cie
pod za staw 9 (464) 11.00 Zbun to wa ny anioł
(194) 12.00 Za kli nacz ka du chów 3 (49, 50)
14.00 Lom bard. Ży cie pod za staw 6 (277, 278)
16.00 Ro dzin ny in te res 5 (227, 228) 18.00
Lom bard. Ży cie pod za staw 9 (466, 467)
20.00 Sła ba płeć? - ko me dia, Polska 2015
22.00 Jesz cze raz - ko me dia, Polska 2008
00.00 Wol na cha ta - ko me dia, USA 2009
02.00 Zo bacz to!: Lom bard. Ży cie pod za staw
6 (276) 03.00 Woj ciech Cej row ski. Bo so - Tek -
sas (2) 03.40 Ta ki jest świat 6 04.20 Me nu
na mia rę 05.00 Ro dzin ny in te res 5 (228)

tV PULS

09.20 Pi dża mer si 2 (3) 09.45 Lit tle Pe ople:
Ma li od kryw cy 2 (19, 20) 10.20 Cie kaw ski
Geor ge 11 (6, 7) 11.10 Bing (58) 11.15 Mo -
on zy (6) 11.25 Kot -o -cia ki 3 (28) 11.45 Kum -
ple z dżun gli - na ra tu nek! (102) 12.00
Scooby -Doo (8, 9) 13.00 Bla ze i me ga ma szy -
ny (8, 9) 14.00 Mu stang: Duch wol no ści (4, 5)
15.00 Mi ra cu lo us: Bie dron ka i Czar ny Kot (25,
26) 16.00 Po wer Players (22, 23) 16.40
Jeźdź cy smo ków: Na koń cu świa ta (4) 17.15
Pin gwi ny z Ma da ga ska ru (3, 4, 5, 6) 19.00 Psi
Pa trol 4 (10, 11) 20.00 Dziel ni ca stra chu (39,
40) 22.00 Za bój cze umy sły: Okiem spraw cy
(11, 12) 00.00 Dziel ni ca stra chu (35) 00.55
Lom bard. Ży cie pod za staw (5) 

PULS 2

06.00 Sce na śmie chu 07.00 Zło to pol scy
(432, 433) 08.05 Ple ba nia (419, 420) 09.05
Kro ni ki mło de go In dia ny Jo ne sa (3) 10.05
Dok tor Mar tin 2 (5, 6) 12.15 Dia bli nada li
3 (17, 18) 13.10 Ka ta stro fy w prze stwo rzach
(164, 165) 15.15 Pre mie ra: Geo ka ta stro fa -
dra mat, USA 2017 16.55 Dia bli nada li 3 (19,
20) 17.55 Woj ny ma ga zy no we: Ka na da 2
19.00 Woj ny kon te ne ro we 3 (5, 6) 20.00
Strasz ny film - hor ror ko me dio wy, USA
2000 21.40 Wal ki ria - dra mat, Niem cy/USA
2008 00.00 Wy myk - dra mat, Polska 2011
01.50 Kon sul - ko me dia, Polska 1989
03.55 Wiel ka wsy pa - ko me dia, Polska 1992
05.59 Za koń cze nie pro gra mu

StOP KLAt KA

06.00 Boks: Ga la Roc ky Bo xing Night 8 im.
Ta de usza Pie trzy kow skie go 8.30 Pił ka noż -
na: FOR TU NA Pu char Pol ski - mecz 1/16 fi -
na łu: Ko ro na Kiel ce - Sto mil Olsz tyn 11.00
Te nis: Tur niej ATP w Pa ry żu - mecz 3. run dy
gry po je dyn czej 13.00 Te nis: Tur niej ATP w
Pa ry żu - mecz 3. run dy gry po je dyn czej
15.00 Te nis: Tur niej ATP w Pa ry żu - mecz 3.
run dy gry po je dyn czej 17.00 Te nis: Tur niej
ATP w Pa ry żu - mecz 3. run dy gry po je dyn -
czej 19.00 Te nis: Tur niej ATP w Pa ry żu -
mecz 3. run dy gry po je dyn czej 21.00 Te nis:
Tur niej ATP w Pa ry żu - mecz 3. run dy gry
po je dyn czej 23.00 Spor ty wal ki: UFC 268 -
od li cza nie 00.00 Pił ka noż na

POL SAt SPORt

06.00 Top 10 - li sta prze bo jów 07.00 Świę -
ty (58, 59) 08.00 Sło necz ny pa trol 6 (18)
09.00 Ko bra - od dział spe cjal ny (11) 10.00
Świę ty (60, 61) 11.05 Ga li leo 12.05 Mio do -
we la ta (92, 62): Je dy ny w swo im ro dza ju;
Spra wa dla de tek ty wa 14.00 Po li cjant ki i
Po li cjan ci (173) 15.00 De tek ty wi w ak cji (27)
16.00 Sep ta gon (46) 17.00 Gli niarz i pro -
ku ra tor (42) 18.05 Mio do we la ta (72, 78)
20.00 Ga li leo 21.00 CSI: Kry mi nal ne za -
gad ki No we go Jor ku (110, 111) 23.00 Zbaw
nas ode złe go - hor ror, USA 2014 01.30
STOP Dro gów ka 02.30 Su per Lu dzie Extra
02.40 Top 10 - li sta prze bo jów 03.40 Di sco
Po lo Li fe 05.45 Te le za ku py TV Oka zje

tV 6

08.00 Hi sto rie wiel kiej wa gi 5 (10) 09.00
Da my i wie śniacz ki. Ukra ina 6 (4) 10.00
Gog gle box. Przed te le wi zo rem 14 11.00
Kar to te ka 8 (3) 12.05 Sę dzia An na Ma ria
We so łow ska (387) 13.00 Ukry ta praw da
(366) 14.00 Kró lo we ży cia 10 (43) 14.35
Pa lo ma (58) 15.45 Express, Po go da 16.05
Kró lo we ży cia 11 (31) 16.35 Gog gle box.
Przed te le wi zo rem 14 17.45 Express, Po go -
da 18.05 De Fac to 11 18.35 Zło mo wi sko PL
8 (7) 19.45 Express, Po go da 20.05 Nic do
ukry cia (10) 21.15 Kró lo we ży cia 11 (39)
21.45 Express, Po go da 22.05 Kró lo we ży -
cia 11 (41, 42) 23.00 Wy ja da cze 00.00 Gog -
gle box. Przed te le wi zo rem 14 

ttV HD

05.20 Przy się ga (512) - te le no we la, Tur.
06.10 elif (1083) - se rial obycz., Tur cja
07.00 trans mi sja mszy świę tej
07.30 do bre hi sto rie - mag., Polska 2021
08.00 Wia do mo ści, Po go da - inf.
08.15 kwa drans po li tycz ny - pu blic.
08.35 ran czo 8 (92) - se rial obycz., Polska
09.35 ko mi sarz Alex 8 (95) - se rial, Polska
10.35 oj ciec ma te usz 17 (216) - se rial
11.25 re mi za. za wsze w ak cji! (42)
12.00 Wiad., Agro biz nes, Agro po go da
12.35 to się opła ca - ma ga zyn
12.50 klan li sów - film dok., Fran cja 2018
14.00 elif (1084) - se rial obycz., Tur cja
15.00 Wia do mo ści, Po go da, Alarm!
15.35 gra słów. krzy żów ka - te le tur niej
16.05 Przy się ga (513) - te le no we la, Tur.
17.00 te le express - pro gram inf.
17.15 Ja ka to me lo dia?
17.55 klan (3877) - te le no we la, Polska
18.20 re mi za. za wsze w ak cji! (43)
18.55 Je den z dzie się ciu - te le tur niej
19.25 Sport, Wiad., Po go da, Alarm!
20.30 le śni czów ka (439) - te len., Polska
21.00 na sy gna le (337) - se rial, Polska
21.20 Spra wa dla re por te ra - ma ga zyn
22.15 ma ga zyn śled czy Ani ty gar gas
22.50 ma ga zyn kry mi nal ny 997
23.45 ma ga zyn eks pre su re por te rów
00.45 ta nie dra nie - mo roz i kło po tow ski

ko men tu ją świat - talk -show

tVP 1

05.25 na do bre i na złe (786) - se rial 
06.25 Sma ki świa ta - po śród mórz
06.55 fa mi lia da - te le tur niej
07.30 Py ta nie na śnia da nie
11.25 Sma ki świa ta - po śród mórz
11.50 Bar wy szczę ścia (2504) - se rial
12.30 ko ło for tu ny - te le tur niej, Polska
13.15 ko zac ka mi łość (215/270) - se rial
14.05 va ba nque - te le tur niej, Polska
14.35 na sy gna le (39): Po mo gę zde cy -

do wa nej pa rze - se rial, Polska
15.10 gór scy ra tow ni cy (110): Po rwa nie

- część 2 - se rial obycz., Niemcy
16.00 ko ło for tu ny - te le tur niej, Polska
16.35 fa mi lia da - te le tur niej
17.15 Pro myk na dziei (145) - se rial, Tur.
18.00 Pa no ra ma - pro gram in for ma cyj ny
18.30 Pił ka noż na: li ga eu ro py - stu dio
18.40 Pił ka noż na: li ga eu ro py - mecz:

le gia War sza wa - SSc na po li
20.55 oj ciec ma te usz (336) - se rial, Pol.
21.55 mi łość w cza sach woj ny (10/20)
22.55 W krę gu po dej rzeń (1/6) - se rial
00.00 ice man: hi sto ria mor der cy - dra -

mat bio gra ficz ny, USA 2012, reż. Ariel
Vro men, wyk. Mi chael Shan non

01.55 cór ka ry ba ka - dra mat oby cza jo wy,
Niem cy 2014, reż. Jan Ru zic ka, wyk.
Al wa ra Höfels, Rüdi ger Vo gler

03.35 ge niusz: Pi cas so (9/10) - se rial
04.30 za koń cze nie pro gra mu

tVP 2

04.40 di sco gra my - muz., Polska 2021
05.25 te le za ku py tv oka zje - ma ga zyn
06.00 no wy dzień - pro gram inf.
08.40 ma la now ski i part ne rzy (479):

kło po tli wa stu dent ka - se rial, Pol.
09.10 ma la now ski i part ne rzy (480):

de spe rat ka - se rial fab.-dok., Pol.
09.40 Se kre ty ro dzi ny (77): mój sy nek
10.40 dla cze go ja? (579): Pod glą dacz

w wy lę gar ni plo tek - se rial, Polska
11.40 gli nia rze (100): mi ło sne tan go
12.50 Wy da rze nia - pro gram inf.
13.25 in ter wen cja - mag. re por te rów
13.40 trud ne spra wy (886): Syn przy -

ja ciół ki - se rial pa ra dok., Polska
14.40 dla cze go ja? (645) - se rial, Polska
15.50 Wy da rze nia, Po go da
16.15 in ter wen cja - mag. re por te rów
16.30 na ra tu nek 112 (621) - se rial, Pol.
17.00 gli nia rze (630) - se rial, Polska
18.00 Pierw sza mi łość (3296) - se rial
18.50 Wy da rze nia - pro gram inf.
19.25 gość „Wy da rzeń” - pu blic.
19.45 Sport
19.55 Po go da - pro gram in for ma cyj ny
20.05 nasz no wy dom - reali ty show
21.10 Przy ja ciół ki (216) - se rial, Polska
22.15 tol kien - film bio graf., USA 2019
00.50 i kto to mó wi 3 - kom., USA 1993
02.55 Świat we dług kiep skich (235)
03.35 love is land. Wy spa mi ło ści

POLSAt

05.40 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
06.00 Ukry ta praw da (1076) - se rial, Pol.
07.00 ku chen ne re wo lu cje: Prze myśl,

Bar ce lon ka - rozr., Polska 2011
08.00 dzień do bry tvn - ma ga zyn
11.35 do rad ca sma ku - ma ga zyn
11.45 Ukry ta praw da (1326) - se rial, Pol.
12.50 ta jem ni ce mi ło ści (45) - se rial
13.55 Ukry ta praw da (1077) - se rial, Pol.
14.55 Ukry ta praw da (874) - se rial, Pol.
15.55 ku chen ne re wo lu cje: Wro cław, Al -

la dyn’s - pro gram rozr., Pol. 2018
17.00 ta jem ni ce mi ło ści (46) - se rial
18.00 Ukry ta praw da (1327) - se rial, Pol.
19.00 fak ty, Sport, Po go da, Uwa ga!
20.10 do rad ca sma ku - ma ga zyn
20.15 na Wspól nej (3318) - se rial, Polska
20.55 mi lio ne rzy - te le tur niej, Pol. 2021
21.35 ku chen ne re wo lu cje: kar pacz -

ge ne za Sma ku - rozr., Polska 2021
22.35 Sztu ka ko cha nia: hi sto ria mi cha -

li ny Wi słoc kiej - dra mat bio gra ficz -
ny, Polska 2017, reż. Ma ria Sa dow ska,
wyk. Mag da le na Bo czar ska, Ju sty na
Wa si lew ska, Piotr Adam czyk, Eryk Lu -
bos, Ja śmi na Po lak

01.00 Ślub od pierw sze go wej rze nia
02.05 ko bie ta na krań cu świa ta (1)
02.45 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
03.05 noc ma gii
04.25 kto was tak urzą dził? - ma ga zyn

tVN

06.00 gli niarz i pro ku ra tor (72) - se rial
07.00 Straż nik tek sa su (198) - se rial
08.00 nasz no wy dom - reali ty show
09.00 Pierw sza mi łość (3295) - se rial
09.50 ko cha ne pie nią dze (79) - se rial
10.50 hard ko ro wy lom bard (61) - se rial
11.20 hard ko ro wy lom bard (62) - se rial
11.50 Pa mięt ni ki z wa ka cji (59): chce -

my eki py z gran ca na rii - se rial
12.50 StoP dro gów ka - ma ga zyn, Polska
14.55 gwiaz dy ka ba re tu - program rozr.
15.55 hard ko ro wy lom bard (63) - se rial
16.25 hard ko ro wy lom bard (64) - se rial
17.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci (833)
18.00 ko cha ne pie nią dze (80) - se rial
19.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci (834)
20.00 Świę ty (168) - se rial kom., Polska
20.30 Spra wie dli wi - Wy dział kry mi nal -

ny (533) - se rial krym., Polska
21.40 By li śmy żoł nie rza mi - dra mat wo -

jen ny, Niem cy/USA 2002, reż. Ran -
dall Wal la ce, wyk. Mel Gib son, Ma de -
le ine Sto we, Greg Kin ne ar

00.35 Pod ryw - ko me dia, USA 1997, reż.
Jeff Pol lack, wyk. Ja mie Foxx, Tom -
my Da vid son, Amy Mo ni que Wad dell,
Wi ley Moore, Vi vi ca A. Fox

02.15 Śmierć na 1000 spo so bów (8, 6)
03.05 Ucho Pre ze sa 3 (8) - se rial, Polska
03.25 top 10 - li sta prze bo jów - muz.
05.30 te le za ku py tv oka zje - ma ga zyn

tV 4

05.25 Szko ła (720) - se rial pa ra dok., Pol.
06.25 Szpi tal (835) - se rial pa ra dok., Pol.
07.20 Pa pie ry na szczę ście (34/62)
07.55 Ukry ta praw da (766) - se rial, Polska
08.55 Ukry ta praw da (767) - se rial, Polska
10.00 Ukry ta praw da (768) - se rial, Polska
11.05 ide al na nia nia 4 - reali ty show
11.55 Szpi tal (836) - se rial pa ra dok., Pol.
12.55 Szko ła (721) - se rial pa ra dok., Polska
13.55 ten mo ment (30/40) - se rial, Polska
14.30 Sąd ro dzin ny (210) - se rial, Polska
15.30 Sę dzia An na ma ria We so łow ska

(626) - se rial fab.-dok., Polska
16.30 Ukry ta praw da (1004) - se rial
17.35 Brzy du la 2 (192) - se rial kom., Pol.
18.10 ide al na nia nia 5 - reali ty show
19.00 19+ (663) - se rial pa ra dok., Polska
19.35 Pa pie ry na szczę ście (35/62) - se -

rial oby cza jo wy, Polska
20.10 Brzy du la 2 (193) - se rial kom., Pol.
20.45 ho tel Pa ra di se 4 - reali ty show
21.50 mil le ro wie - ko me dia kry mi nal na,

USA 2013, reż. Raw son Mar shall Thur -
ber, wyk. Jen ni fer Ani ston, Ja son Su -
de ikis, Em ma Ro berts, Will Po ul ter

00.05 ka mer dy ner - dra mat hi sto rycz ny,
Polska 2018, reż. Fi lip Ba jon, wyk. An -
na Ra dwan, Ja nusz Ga jos, Se ba stian
Fa bi jań ski, Ma rian na Zy dek

03.15 noc ma gii
05.20 za koń cze nie pro gra mu

tVN SIEDEm

4 LIstOPADA
CZWARtEK

3 LIstOPADA
ŚRODA

06.00 Re por te rzy. Z ży cia wzię te (36)
07.00 Ro dzin ny in te res 5 (225) 08.00 Lom -
bard. Ży cie pod za staw 6 (274, 275) 10.00
Lom bard. Ży cie pod za staw 9 (463) 11.00
Zbun to wa ny anioł (193) 12.00 Za kli nacz ka
du chów 3 (48, 49) 14.00 Lom bard. Ży cie
pod za staw 6 (276, 277) 16.00 Ro dzin ny in -
te res 5 (226, 227) 18.00 Lom bard. Ży cie pod
za staw 9 (465, 466) 20.00 Ko li ber - dra mat,
USA/Wiel ka Bry ta nia 2013 22.00 Dziel ni ca
stra chu (9, 10) 00.00 Spar tan - thril ler,
Niem cy/USA 2004 02.10 Zo bacz to!: Bie sia -
da na czte ry po ry ro ku (10-ost.) 02.50 Woj -
ciech Cej row ski. Bo so - Tek sas (1) 03.30 Ta ki
jest świat 6 04.20 Me nu na mia rę 

tV PULS

09.20 Pi dża mer si 2 (2) 09.45 Lit tle Pe ople:
Ma li od kryw cy 2 (18, 19) 10.20 Cie kaw ski
Geor ge 11 (5, 6) 11.10 Bing (57) 11.15 Mo -
on zy (5) 11.25 Kot -o -cia ki 3 (27) 11.45
Kum ple z dżun gli - na ra tu nek! (101) 12.00
Scooby -Doo (7, 8) 13.00 Bla ze i me ga ma szy -
ny (7, 8) 14.00 Mu stang: Duch wol no ści (3, 4)
15.00 Mi ra cu lo us: Bie dron ka i Czar ny Kot (24,
25) 16.00 Po wer Players (21, 22) 16.40
Jeźdź cy smo ków: Na koń cu świa ta (3) 17.15
Pin gwi ny z Ma da ga ska ru (1, 2, 3, 4) 19.00 Psi
Pa trol 4 (9, 10) 20.00 Dziel ni ca stra chu (37,
38) 22.00 In sta idol l ki 23.00 Wsty dli we cho -
ro by (11) 00.00 Dziel ni ca stra chu (34) 00.55
Lom bard. Ży cie pod za staw (3) 

PULS 2

06.00 Sce na śmie chu 06.55 Zło to pol scy
(431, 432) 08.00 Ple ba nia (417, 418) 09.05
Kro ni ki mło de go In dia ny Jo ne sa (2) 10.00
Dok tor Mar tin 2 (3, 4) 12.00 Dia bli nada li 3
(15, 16) 13.00 Ka ta stro fy w prze stwo rzach
(37, 163) 15.15 Wy buch - film ka ta strof., USA
2011 16.55 Dia bli nada li 3 (17, 18) 17.55 Woj -
ny ma ga zy no we: Ka na da 2 19.00 Woj ny
kon te ne ro we 3 (4, 5) 20.00 Cop Out: Fu ja ry
na tro pie - ko me dia, USA 2010 22.05 Za bój -
ca - film sen sa cyj ny, USA 2007 00.10 Su -
per pro duk cja - ko me dia, Polska 2002 02.20
Ope ra cja Sa mum - dra mat, Polska 1999
04.15 Ob cy mu si fru wać - ko me dio dra mat,
Pol./Niem. 1993 05.59 Za koń cze nie

StOP KLAt KA

06.00 Spor ty wal ki: KSW 63 08.30 Siat ków -
ka męż czyzn: PlusLiga - mecz: As se co Re -
so via Rze szów - Ja strzęb ski Wę giel 11.00
Pił ka noż na: FOR TU NA Pu char Pol ski - mecz
1/16 fi na łu: Wi dzew Łódź - GKS 1962 Ja strzę -
bie 13.30 Pił ka noż na: FOR TU NA Pu char
Pol ski - mecz 1/16 fi na łu: GKS Ty chy - Wi sła
Kra ków 16.00 Pił ka noż na: FOR TU NA Pu -
char Pol ski - mecz 1/16 fi na łu: Ko ro na Kiel -
ce - Sto mil Olsz tyn 19.00 Te nis: Tur niej ATP
w Pa ry żu - mecz 2. run dy gry po je dyn czej
21.00 Te nis: Tur niej ATP w Pa ry żu - mecz 2.
run dy gry po je dyn czej 23.00 Pił ka noż na:
FOR TU NA Pu char Pol ski - mecz 1/16 fi na łu:
Ko ro na Kiel ce - Sto mil Olsz tyn 01.00 Boks

POL SAt SPORt

06.00 Top 10 - li sta prze bo jów 07.00 Świę -
ty (56, 57) 08.00 Sło necz ny pa trol 6 (17)
09.00 Ko bra - od dział spe cjal ny (10) 10.00
Świę ty (58, 59) 11.05 Ga li leo 12.05 Mio do -
we la ta (70, 67) 14.00 Po li cjant ki i Po li cjan -
ci (172) 15.00 De tek ty wi w ak cji (26) 16.00
Sep ta gon (45) 17.00 Gli niarz i pro ku ra tor
(41) 18.05 Mio do we la ta (92, 62) 20.00 Ga -
li leo 21.00 CSI: Kry mi nal ne za gad ki No we -
go Jor ku (108, 109) 23.00 Spra wie dli wi -
Wy dział Kry mi nal ny (53) 00.00 Ha wa je 5-0
(20) 01.00 STOP Dro gów ka 02.00 Bu me -
rang (33) 02.30 Su per Lu dzie Extra 02.40
Top 10 - li sta prze bo jów 03.40 Di sco Po lo
Li fe 05.45 Te le za ku py TV Oka zje

tV 6

08.00 Hi sto rie wiel kiej wa gi 5 (9) 09.00 Da -
my i wie śniacz ki. Ukra ina 6 (3) 10.00 Gog -
gle box. Przed te le wi zo rem 12 11.00
Kar to te ka 8 (2) 12.05 Sę dzia An na Ma ria We -
so łow ska (386) 13.00 Ukry ta praw da (365)
14.00 Kró lo we ży cia 10 (42) 14.35 Pa lo ma
(57) 15.45 Express, Po go da 16.05 Kró lo we
ży cia 11 (30) 16.35 Gog gle box. Przed te le wi -
zo rem 14 17.45 Express, Po go da 18.05 De -
Fac to 11 18.35 Zło mo wi sko PL 8 (6) 19.45
Express, Po go da 20.05 Cię ża rów ką przez
Wiet nam (4) 21.15 Kró lo we ży cia 11 (38)
21.45 Express, Po go da 22.00 Bra cia Col lins
bio rą się do ro bo ty 23.00 Gog gle box. Przed
te le wi zo rem 15 00.05 Nic do ukry cia (10) 

ttV HD

05.20 Przy się ga (511) - te le no we la, Tur.
06.05 elif (1082) - se rial obycz., Tur cja
07.00 trans mi sja mszy świę tej
07.30 ro dzin ny eks pres - ma ga zyn, Pol.
08.00 Wia do mo ści, Po go da - inf.
08.15 kwa drans po li tycz ny - pu blic.
08.35 ran czo 7 (91) - se rial obycz., Polska
09.35 ko mi sarz Alex 8 (94) - se rial, Pol.
10.30 oj ciec ma te usz 17 (215) - se rial
11.25 re mi za. za wsze w ak cji! (41)
12.00 Wiad., Agro biz nes, Agro po go da
12.40 rok w ogro dzie extra - ma ga zyn
12.55 nie zwy kłe zwie rzę ta. Świ nie - dok.
14.00 elif (1083) - se rial oby cza jo wy, Tur cja
15.00 Wia do mo ści, Po go da, Alarm!
15.35 gra słów. krzy żów ka - te le tur niej
16.05 Przy się ga (512) - te le no we la, Tur.
17.00 te le express - pro gram inf.
17.15 Ja ka to me lo dia?
17.55 klan (3876) - te le no we la, Polska
18.20 re mi za. za wsze w ak cji! (42)
18.50 Je den z dzie się ciu - te le tur niej
19.25 Sport, Wiad., Po go da, Alarm!
20.30 le śni czów ka (438) - te len., Polska
20.55 Pił ka noż na: li ga mi strzów - mecz:

li ver po ol fc - Atle ti co ma dryt
23.10 ostat ni bój - film dok., Polska 2019
00.20 zdra dzo na - thril ler, USA 2017
02.00 ta jem ni ca twier dzy szy frów (9)
02.55 Po go da na pią tek (22) - se rial
03.50 woj sko -pol skie.pl - cykl re por ta ży

tVP 1

05.25 na do bre i na złe (785) - se rial
06.25 Po ży tecz ni.pl - ma ga zyn
06.55 fa mi lia da - te le tur niej
07.30 Py ta nie na śnia da nie
11.25 ro dzin ka.pl (168) - se rial, Polska
11.50 Bar wy szczę ścia (2503) - se rial
12.30 ko ło for tu ny - te le tur niej, Polska
13.15 ko zac ka mi łość (214/270)
14.05 va ba nque - te le tur niej, Polska
14.35 na sy gna le (38) - se rial, Polska
15.10 gór scy ra tow ni cy (109) - se rial
16.00 ko ło for tu ny - te le tur niej, Polska
16.35 fa mi lia da - te le tur niej
17.15 Pro myk na dziei (144) - se rial, Tur.
18.00 Pa no ra ma - pro gram in for ma cyj ny
18.20 va ba nque - te le tur niej, Polska
18.45 ko zac ka mi łość (216/270) - se rial
19.35 Bar wy szczę ścia (2504) - se rial
20.05 Bar wy szczę ścia (2505) - se rial
20.35 ku li sy se ria li „na do bre i na złe” i

„na sy gna le” - cykl fe lie to nów
20.50 na do bre i na złe (821) - se rial
21.55 mi łość w cza sach woj ny (9/20)
22.55 kar ma zy no we we se le (6-ost.)
23.55 cór ka ry ba ka - dra mat oby cza jo wy,

Niem cy 2014, reż. Jan Ru zic ka
01.35 de ep Sta te: taj ny układ (3/8)
02.25 my sti fy: mi chael hut chen ce - film

do ku men talny, Au stra lia 2019
04.20 za ma rze nia (5/13) - se rial, Polska
05.05 za koń cze nie pro gra mu

tVP 2

04.40 di sco gra my - muz., Polska 2021
05.25 te le za ku py tv oka zje - ma ga zyn
06.00 no wy dzień - pro gram inf.
08.40 ma la now ski i part ne rzy (477):

krwa wa nie dzie la - se rial, Polska
09.10 ma la now ski i part ne rzy (478): za -

stra szo ny - se rial fab.-dok., Polska
09.40 Se kre ty ro dzi ny (76): Szan taż
10.40 dla cze go ja? (578): Wa liz ka
11.40 gli nia rze (99): gdy mi łość umie ra
12.50 Wy da rze nia - pro gram inf.
13.25 in ter wen cja - mag. re por te rów
13.40 trud ne spra wy (885) - se rial, Pol.
14.40 dla cze go ja? (644) - se rial, Polska
15.50 Wy da rze nia, Po go da
16.15 in ter wen cja - mag. re por te rów
16.30 na ra tu nek 112 (620) - se rial, Pol.
17.00 gli nia rze (629) - se rial, Polska
18.00 Pierw sza mi łość (3295) - se rial
18.50 Wy da rze nia - pro gram inf.
19.25 gość „Wy da rzeń” - pu blic.
19.45 Sport, Po go da
20.05 Świat we dług kiep skich (567)
20.35 Świat we dług kiep skich (568)
21.05 ko mi sarz ma ma (18-ost.) - se rial
22.20 zrób my so bie wnu ka - ko me dia,

Polska 2003, reż. Piotr We re śniak
00.00 mów mi da ve - kom., USA 2008
02.00 d tra in - ko me dio dra mat, Wiel ka Bry -

ta nia/USA 2015, wyk. Jack Black
04.15 Świat we dług kiep skich (35)

POLSAt

05.40 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
06.00 Ukry ta praw da (1075) - se rial, Pol.
07.00 ku chen ne re wo lu cje: kra ków, karcz -

ma „U Ję dzy” - pro gram roz ryw ko -
wy, Polska 2011

08.00 dzień do bry tvn - ma ga zyn
11.35 do rad ca sma ku - ma ga zyn ku li nar -

ny, Polska 2021
11.45 Ukry ta praw da (1325) - se rial, Pol.
12.50 ta jem ni ce mi ło ści (44) - se rial
13.55 Ukry ta praw da (1076) - se rial, Pol.
14.55 Ukry ta praw da (873) - se rial, Pol.
15.55 ku chen ne re wo lu cje: Bren na, zio -

ło wa cha ta - rozr., Polska 2018
17.00 ta jem ni ce mi ło ści (45) - se rial
18.00 Ukry ta praw da (1326) - se rial, Pol.
19.00 fak ty, Sport, Po go da - inf.
19.55 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
20.10 do rad ca sma ku - ma ga zyn
20.15 na Wspól nej (3317) - se rial, Polska
20.55 mi lio ne rzy - te le tur niej, Polska 2021
21.35 top mo del - reali ty show, Polska 2021
23.10 dro gów ka - dra mat kry mi nal ny, Polska

2013, reż. Woj ciech Sma rzow ski, wyk.
Bar tło miej To pa, Ar ka diusz Ja ku bik,
Ju lia Ki jow ska, Eryk Lu bos

01.35 Su per wi zjer - mag. re por te rów
02.15 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
02.35 noc ma gii - in te rak tyw ny pro gram

roz ryw ko wy
04.00 kto was tak urzą dził? - ma ga zyn

tVN

06.00 gli niarz i pro ku ra tor (71) - se rial
07.00 Straż nik tek sa su (197) - se rial
08.00 nasz no wy dom - reali ty show
09.00 Pierw sza mi łość (3294) - se rial
09.50 ko cha ne pie nią dze (78) - se rial
10.50 hard ko ro wy lom bard (59) - se rial
11.20 hard ko ro wy lom bard (60) - se rial
11.50 Pa mięt ni ki z wa ka cji (58) - se rial

pa ra do ku men tal ny, Polska
12.50 StoP dro gów ka - ma ga zyn, Polska
13.50 StoP dro gów ka - ma ga zyn, Polska
14.55 gwiaz dy ka ba re tu - pro gram rozr.
15.55 hard ko ro wy lom bard (61) - se rial
16.25 hard ko ro wy lom bard (62) - se rial
17.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci (832)
18.00 ko cha ne pie nią dze (79) - se rial
19.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci (833)
20.00 Świę ty (167) - se rial kom., Polska
20.30 Spra wie dli wi - Wy dział kry mi nal ny

(532) - se rial kry mi nal ny, Polska
21.40 kick bo xer - film sen sa cyj ny, USA 1989,

reż. Mark Di Sal le, Da vid Worth, wyk.
Jean -Clau de Van Dam me, Den nis Chan

23.35 Wi kin go wie (35) - se rial
00.35 Wi kin go wie (36) - se rial
01.45 Śmierć na 1000 spo so bów (6)
02.15 Śmierć na 1000 spo so bów (7)
02.45 Śmierć na 1000 spo so bów (4)
03.05 Ucho Pre ze sa 3 (7) - se rial, Polska
03.25 top 10 - li sta prze bo jów - muz.
05.30 te le za ku py tv oka zje - ma ga zyn

tV 4

05.25 Szko ła (719) - se rial pa ra dok., Polska
06.25 Szpi tal (834) - se rial pa ra dok., Pol.
07.20 Pa pie ry na szczę ście (33/62) - se -

rial oby cza jo wy, Polska
07.55 Ukry ta praw da (763) - se rial, Polska
08.55 Ukry ta praw da (764) - se rial, Polska
10.00 Ukry ta praw da (765) - se rial, Polska
11.05 ide al na nia nia 4 - reali ty show
11.55 Szpi tal (835) - se rial pa ra dok., Polska
12.55 Szko ła (720) - se rial pa ra dok., Polska
13.55 ten mo ment (29/40) - se rial, Polska
14.30 Sąd ro dzin ny (209) - se rial, Polska
15.30 Sę dzia An na ma ria We so łow ska

(625) - se rial fab.-dok., Polska
16.30 Ukry ta praw da (1003) - se rial
17.35 Brzy du la 2 (191) - se rial kom., Polska
18.10 ide al na nia nia 4 - reali ty show
19.00 19+ (662) - se rial pa ra dok., Polska
19.35 Pa pie ry na szczę ście (34/62) - se -

rial oby cza jo wy, Polska
20.10 Brzy du la 2 (192) - se rial kom., Pol.
20.45 ho tel Pa ra di se 4 - reali ty show
21.50 cie ka wy przy pa dek Ben ja mi na But -

to na - film fan ta sy, USA 2008, reż. Da -
vid Fin cher, wyk. Brad Pitt, Ca te Blan -
chett, Til da Swin ton, Ju lia Or mond

01.15 keanu - ko me dia sen sa cyj na, USA
2016, reż. Pe ter Aten cio, wyk. Jor dan
Pe ele, Ke egan -Mi chael Key

03.30 noc ma gii
05.20 za koń cze nie pro gra mu

tVN SIEDEm

06.00 Zbun to wa ny anioł (192) 07.00 Ro dzin -
ny in te res 5 (226) 08.00 Lom bard. Ży cie pod
za staw 6 (275, 276) 10.00 Lom bard. Ży cie
pod za staw 9 (464) 11.00 Zbun to wa ny anioł
(194) 12.00 Za kli nacz ka du chów 3 (49, 50)
14.00 Lom bard. Ży cie pod za staw 6 (277, 278)
16.00 Ro dzin ny in te res 5 (227, 228) 18.00
Lom bard. Ży cie pod za staw 9 (466, 467)
20.00 Sła ba płeć? - ko me dia, Polska 2015
22.00 Jesz cze raz - ko me dia, Polska 2008
00.00 Wol na cha ta - ko me dia, USA 2009
02.00 Zo bacz to!: Lom bard. Ży cie pod za staw
6 (276) 03.00 Woj ciech Cej row ski. Bo so - Tek -
sas (2) 03.40 Ta ki jest świat 6 04.20 Me nu
na mia rę 05.00 Ro dzin ny in te res 5 (228)

tV PULS

09.20 Pi dża mer si 2 (3) 09.45 Lit tle Pe ople:
Ma li od kryw cy 2 (19, 20) 10.20 Cie kaw ski
Geor ge 11 (6, 7) 11.10 Bing (58) 11.15 Mo -
on zy (6) 11.25 Kot -o -cia ki 3 (28) 11.45 Kum -
ple z dżun gli - na ra tu nek! (102) 12.00
Scooby -Doo (8, 9) 13.00 Bla ze i me ga ma szy -
ny (8, 9) 14.00 Mu stang: Duch wol no ści (4, 5)
15.00 Mi ra cu lo us: Bie dron ka i Czar ny Kot (25,
26) 16.00 Po wer Players (22, 23) 16.40
Jeźdź cy smo ków: Na koń cu świa ta (4) 17.15
Pin gwi ny z Ma da ga ska ru (3, 4, 5, 6) 19.00 Psi
Pa trol 4 (10, 11) 20.00 Dziel ni ca stra chu (39,
40) 22.00 Za bój cze umy sły: Okiem spraw cy
(11, 12) 00.00 Dziel ni ca stra chu (35) 00.55
Lom bard. Ży cie pod za staw (5) 

PULS 2

06.00 Sce na śmie chu 07.00 Zło to pol scy
(432, 433) 08.05 Ple ba nia (419, 420) 09.05
Kro ni ki mło de go In dia ny Jo ne sa (3) 10.05
Dok tor Mar tin 2 (5, 6) 12.15 Dia bli nada li
3 (17, 18) 13.10 Ka ta stro fy w prze stwo rzach
(164, 165) 15.15 Pre mie ra: Geo ka ta stro fa -
dra mat, USA 2017 16.55 Dia bli nada li 3 (19,
20) 17.55 Woj ny ma ga zy no we: Ka na da 2
19.00 Woj ny kon te ne ro we 3 (5, 6) 20.00
Strasz ny film - hor ror ko me dio wy, USA
2000 21.40 Wal ki ria - dra mat, Niem cy/USA
2008 00.00 Wy myk - dra mat, Polska 2011
01.50 Kon sul - ko me dia, Polska 1989
03.55 Wiel ka wsy pa - ko me dia, Polska 1992
05.59 Za koń cze nie pro gra mu

StOP KLAt KA

06.00 Boks: Ga la Roc ky Bo xing Night 8 im.
Ta de usza Pie trzy kow skie go 8.30 Pił ka noż -
na: FOR TU NA Pu char Pol ski - mecz 1/16 fi -
na łu: Ko ro na Kiel ce - Sto mil Olsz tyn 11.00
Te nis: Tur niej ATP w Pa ry żu - mecz 3. run dy
gry po je dyn czej 13.00 Te nis: Tur niej ATP w
Pa ry żu - mecz 3. run dy gry po je dyn czej
15.00 Te nis: Tur niej ATP w Pa ry żu - mecz 3.
run dy gry po je dyn czej 17.00 Te nis: Tur niej
ATP w Pa ry żu - mecz 3. run dy gry po je dyn -
czej 19.00 Te nis: Tur niej ATP w Pa ry żu -
mecz 3. run dy gry po je dyn czej 21.00 Te nis:
Tur niej ATP w Pa ry żu - mecz 3. run dy gry
po je dyn czej 23.00 Spor ty wal ki: UFC 268 -
od li cza nie 00.00 Pił ka noż na

POL SAt SPORt

06.00 Top 10 - li sta prze bo jów 07.00 Świę -
ty (58, 59) 08.00 Sło necz ny pa trol 6 (18)
09.00 Ko bra - od dział spe cjal ny (11) 10.00
Świę ty (60, 61) 11.05 Ga li leo 12.05 Mio do -
we la ta (92, 62): Je dy ny w swo im ro dza ju;
Spra wa dla de tek ty wa 14.00 Po li cjant ki i
Po li cjan ci (173) 15.00 De tek ty wi w ak cji (27)
16.00 Sep ta gon (46) 17.00 Gli niarz i pro -
ku ra tor (42) 18.05 Mio do we la ta (72, 78)
20.00 Ga li leo 21.00 CSI: Kry mi nal ne za -
gad ki No we go Jor ku (110, 111) 23.00 Zbaw
nas ode złe go - hor ror, USA 2014 01.30
STOP Dro gów ka 02.30 Su per Lu dzie Extra
02.40 Top 10 - li sta prze bo jów 03.40 Di sco
Po lo Li fe 05.45 Te le za ku py TV Oka zje

tV 6

08.00 Hi sto rie wiel kiej wa gi 5 (10) 09.00
Da my i wie śniacz ki. Ukra ina 6 (4) 10.00
Gog gle box. Przed te le wi zo rem 14 11.00
Kar to te ka 8 (3) 12.05 Sę dzia An na Ma ria
We so łow ska (387) 13.00 Ukry ta praw da
(366) 14.00 Kró lo we ży cia 10 (43) 14.35
Pa lo ma (58) 15.45 Express, Po go da 16.05
Kró lo we ży cia 11 (31) 16.35 Gog gle box.
Przed te le wi zo rem 14 17.45 Express, Po go -
da 18.05 De Fac to 11 18.35 Zło mo wi sko PL
8 (7) 19.45 Express, Po go da 20.05 Nic do
ukry cia (10) 21.15 Kró lo we ży cia 11 (39)
21.45 Express, Po go da 22.05 Kró lo we ży -
cia 11 (41, 42) 23.00 Wy ja da cze 00.00 Gog -
gle box. Przed te le wi zo rem 14 

ttV HD

05.20 Przy się ga (512) - te le no we la, Tur.
06.10 elif (1083) - se rial obycz., Tur cja
07.00 trans mi sja mszy świę tej
07.30 do bre hi sto rie - mag., Polska 2021
08.00 Wia do mo ści, Po go da - inf.
08.15 kwa drans po li tycz ny - pu blic.
08.35 ran czo 8 (92) - se rial obycz., Polska
09.35 ko mi sarz Alex 8 (95) - se rial, Polska
10.35 oj ciec ma te usz 17 (216) - se rial
11.25 re mi za. za wsze w ak cji! (42)
12.00 Wiad., Agro biz nes, Agro po go da
12.35 to się opła ca - ma ga zyn
12.50 klan li sów - film dok., Fran cja 2018
14.00 elif (1084) - se rial obycz., Tur cja
15.00 Wia do mo ści, Po go da, Alarm!
15.35 gra słów. krzy żów ka - te le tur niej
16.05 Przy się ga (513) - te le no we la, Tur.
17.00 te le express - pro gram inf.
17.15 Ja ka to me lo dia?
17.55 klan (3877) - te le no we la, Polska
18.20 re mi za. za wsze w ak cji! (43)
18.55 Je den z dzie się ciu - te le tur niej
19.25 Sport, Wiad., Po go da, Alarm!
20.30 le śni czów ka (439) - te len., Polska
21.00 na sy gna le (337) - se rial, Polska
21.20 Spra wa dla re por te ra - ma ga zyn
22.15 ma ga zyn śled czy Ani ty gar gas
22.50 ma ga zyn kry mi nal ny 997
23.45 ma ga zyn eks pre su re por te rów
00.45 ta nie dra nie - mo roz i kło po tow ski

ko men tu ją świat - talk -show

tVP 1

05.25 na do bre i na złe (786) - se rial 
06.25 Sma ki świa ta - po śród mórz
06.55 fa mi lia da - te le tur niej
07.30 Py ta nie na śnia da nie
11.25 Sma ki świa ta - po śród mórz
11.50 Bar wy szczę ścia (2504) - se rial
12.30 ko ło for tu ny - te le tur niej, Polska
13.15 ko zac ka mi łość (215/270) - se rial
14.05 va ba nque - te le tur niej, Polska
14.35 na sy gna le (39): Po mo gę zde cy -

do wa nej pa rze - se rial, Polska
15.10 gór scy ra tow ni cy (110): Po rwa nie

- część 2 - se rial obycz., Niemcy
16.00 ko ło for tu ny - te le tur niej, Polska
16.35 fa mi lia da - te le tur niej
17.15 Pro myk na dziei (145) - se rial, Tur.
18.00 Pa no ra ma - pro gram in for ma cyj ny
18.30 Pił ka noż na: li ga eu ro py - stu dio
18.40 Pił ka noż na: li ga eu ro py - mecz:

le gia War sza wa - SSc na po li
20.55 oj ciec ma te usz (336) - se rial, Pol.
21.55 mi łość w cza sach woj ny (10/20)
22.55 W krę gu po dej rzeń (1/6) - se rial
00.00 ice man: hi sto ria mor der cy - dra -

mat bio gra ficz ny, USA 2012, reż. Ariel
Vro men, wyk. Mi chael Shan non

01.55 cór ka ry ba ka - dra mat oby cza jo wy,
Niem cy 2014, reż. Jan Ru zic ka, wyk.
Al wa ra Höfels, Rüdi ger Vo gler

03.35 ge niusz: Pi cas so (9/10) - se rial
04.30 za koń cze nie pro gra mu

tVP 2

04.40 di sco gra my - muz., Polska 2021
05.25 te le za ku py tv oka zje - ma ga zyn
06.00 no wy dzień - pro gram inf.
08.40 ma la now ski i part ne rzy (479):

kło po tli wa stu dent ka - se rial, Pol.
09.10 ma la now ski i part ne rzy (480):

de spe rat ka - se rial fab.-dok., Pol.
09.40 Se kre ty ro dzi ny (77): mój sy nek
10.40 dla cze go ja? (579): Pod glą dacz

w wy lę gar ni plo tek - se rial, Polska
11.40 gli nia rze (100): mi ło sne tan go
12.50 Wy da rze nia - pro gram inf.
13.25 in ter wen cja - mag. re por te rów
13.40 trud ne spra wy (886): Syn przy -

ja ciół ki - se rial pa ra dok., Polska
14.40 dla cze go ja? (645) - se rial, Polska
15.50 Wy da rze nia, Po go da
16.15 in ter wen cja - mag. re por te rów
16.30 na ra tu nek 112 (621) - se rial, Pol.
17.00 gli nia rze (630) - se rial, Polska
18.00 Pierw sza mi łość (3296) - se rial
18.50 Wy da rze nia - pro gram inf.
19.25 gość „Wy da rzeń” - pu blic.
19.45 Sport
19.55 Po go da - pro gram in for ma cyj ny
20.05 nasz no wy dom - reali ty show
21.10 Przy ja ciół ki (216) - se rial, Polska
22.15 tol kien - film bio graf., USA 2019
00.50 i kto to mó wi 3 - kom., USA 1993
02.55 Świat we dług kiep skich (235)
03.35 love is land. Wy spa mi ło ści

POLSAt

05.40 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
06.00 Ukry ta praw da (1076) - se rial, Pol.
07.00 ku chen ne re wo lu cje: Prze myśl,

Bar ce lon ka - rozr., Polska 2011
08.00 dzień do bry tvn - ma ga zyn
11.35 do rad ca sma ku - ma ga zyn
11.45 Ukry ta praw da (1326) - se rial, Pol.
12.50 ta jem ni ce mi ło ści (45) - se rial
13.55 Ukry ta praw da (1077) - se rial, Pol.
14.55 Ukry ta praw da (874) - se rial, Pol.
15.55 ku chen ne re wo lu cje: Wro cław, Al -

la dyn’s - pro gram rozr., Pol. 2018
17.00 ta jem ni ce mi ło ści (46) - se rial
18.00 Ukry ta praw da (1327) - se rial, Pol.
19.00 fak ty, Sport, Po go da, Uwa ga!
20.10 do rad ca sma ku - ma ga zyn
20.15 na Wspól nej (3318) - se rial, Polska
20.55 mi lio ne rzy - te le tur niej, Pol. 2021
21.35 ku chen ne re wo lu cje: kar pacz -

ge ne za Sma ku - rozr., Polska 2021
22.35 Sztu ka ko cha nia: hi sto ria mi cha -

li ny Wi słoc kiej - dra mat bio gra ficz -
ny, Polska 2017, reż. Ma ria Sa dow ska,
wyk. Mag da le na Bo czar ska, Ju sty na
Wa si lew ska, Piotr Adam czyk, Eryk Lu -
bos, Ja śmi na Po lak

01.00 Ślub od pierw sze go wej rze nia
02.05 ko bie ta na krań cu świa ta (1)
02.45 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
03.05 noc ma gii
04.25 kto was tak urzą dził? - ma ga zyn

tVN

06.00 gli niarz i pro ku ra tor (72) - se rial
07.00 Straż nik tek sa su (198) - se rial
08.00 nasz no wy dom - reali ty show
09.00 Pierw sza mi łość (3295) - se rial
09.50 ko cha ne pie nią dze (79) - se rial
10.50 hard ko ro wy lom bard (61) - se rial
11.20 hard ko ro wy lom bard (62) - se rial
11.50 Pa mięt ni ki z wa ka cji (59): chce -

my eki py z gran ca na rii - se rial
12.50 StoP dro gów ka - ma ga zyn, Polska
14.55 gwiaz dy ka ba re tu - program rozr.
15.55 hard ko ro wy lom bard (63) - se rial
16.25 hard ko ro wy lom bard (64) - se rial
17.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci (833)
18.00 ko cha ne pie nią dze (80) - se rial
19.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci (834)
20.00 Świę ty (168) - se rial kom., Polska
20.30 Spra wie dli wi - Wy dział kry mi nal -

ny (533) - se rial krym., Polska
21.40 By li śmy żoł nie rza mi - dra mat wo -

jen ny, Niem cy/USA 2002, reż. Ran -
dall Wal la ce, wyk. Mel Gib son, Ma de -
le ine Sto we, Greg Kin ne ar

00.35 Pod ryw - ko me dia, USA 1997, reż.
Jeff Pol lack, wyk. Ja mie Foxx, Tom -
my Da vid son, Amy Mo ni que Wad dell,
Wi ley Moore, Vi vi ca A. Fox

02.15 Śmierć na 1000 spo so bów (8, 6)
03.05 Ucho Pre ze sa 3 (8) - se rial, Polska
03.25 top 10 - li sta prze bo jów - muz.
05.30 te le za ku py tv oka zje - ma ga zyn

tV 4

05.25 Szko ła (720) - se rial pa ra dok., Pol.
06.25 Szpi tal (835) - se rial pa ra dok., Pol.
07.20 Pa pie ry na szczę ście (34/62)
07.55 Ukry ta praw da (766) - se rial, Polska
08.55 Ukry ta praw da (767) - se rial, Polska
10.00 Ukry ta praw da (768) - se rial, Polska
11.05 ide al na nia nia 4 - reali ty show
11.55 Szpi tal (836) - se rial pa ra dok., Pol.
12.55 Szko ła (721) - se rial pa ra dok., Polska
13.55 ten mo ment (30/40) - se rial, Polska
14.30 Sąd ro dzin ny (210) - se rial, Polska
15.30 Sę dzia An na ma ria We so łow ska

(626) - se rial fab.-dok., Polska
16.30 Ukry ta praw da (1004) - se rial
17.35 Brzy du la 2 (192) - se rial kom., Pol.
18.10 ide al na nia nia 5 - reali ty show
19.00 19+ (663) - se rial pa ra dok., Polska
19.35 Pa pie ry na szczę ście (35/62) - se -

rial oby cza jo wy, Polska
20.10 Brzy du la 2 (193) - se rial kom., Pol.
20.45 ho tel Pa ra di se 4 - reali ty show
21.50 mil le ro wie - ko me dia kry mi nal na,

USA 2013, reż. Raw son Mar shall Thur -
ber, wyk. Jen ni fer Ani ston, Ja son Su -
de ikis, Em ma Ro berts, Will Po ul ter

00.05 ka mer dy ner - dra mat hi sto rycz ny,
Polska 2018, reż. Fi lip Ba jon, wyk. An -
na Ra dwan, Ja nusz Ga jos, Se ba stian
Fa bi jań ski, Ma rian na Zy dek

03.15 noc ma gii
05.20 za koń cze nie pro gra mu

tVN SIEDEm

4 LIstOPADA
CZWARtEK

3 LIstOPADA
ŚRODA

06.00 Re por te rzy. Z ży cia wzię te (36)
07.00 Ro dzin ny in te res 5 (225) 08.00 Lom -
bard. Ży cie pod za staw 6 (274, 275) 10.00
Lom bard. Ży cie pod za staw 9 (463) 11.00
Zbun to wa ny anioł (193) 12.00 Za kli nacz ka
du chów 3 (48, 49) 14.00 Lom bard. Ży cie
pod za staw 6 (276, 277) 16.00 Ro dzin ny in -
te res 5 (226, 227) 18.00 Lom bard. Ży cie pod
za staw 9 (465, 466) 20.00 Ko li ber - dra mat,
USA/Wiel ka Bry ta nia 2013 22.00 Dziel ni ca
stra chu (9, 10) 00.00 Spar tan - thril ler,
Niem cy/USA 2004 02.10 Zo bacz to!: Bie sia -
da na czte ry po ry ro ku (10-ost.) 02.50 Woj -
ciech Cej row ski. Bo so - Tek sas (1) 03.30 Ta ki
jest świat 6 04.20 Me nu na mia rę 

tV PULS

09.20 Pi dża mer si 2 (2) 09.45 Lit tle Pe ople:
Ma li od kryw cy 2 (18, 19) 10.20 Cie kaw ski
Geor ge 11 (5, 6) 11.10 Bing (57) 11.15 Mo -
on zy (5) 11.25 Kot -o -cia ki 3 (27) 11.45
Kum ple z dżun gli - na ra tu nek! (101) 12.00
Scooby -Doo (7, 8) 13.00 Bla ze i me ga ma szy -
ny (7, 8) 14.00 Mu stang: Duch wol no ści (3, 4)
15.00 Mi ra cu lo us: Bie dron ka i Czar ny Kot (24,
25) 16.00 Po wer Players (21, 22) 16.40
Jeźdź cy smo ków: Na koń cu świa ta (3) 17.15
Pin gwi ny z Ma da ga ska ru (1, 2, 3, 4) 19.00 Psi
Pa trol 4 (9, 10) 20.00 Dziel ni ca stra chu (37,
38) 22.00 In sta idol l ki 23.00 Wsty dli we cho -
ro by (11) 00.00 Dziel ni ca stra chu (34) 00.55
Lom bard. Ży cie pod za staw (3) 

PULS 2

06.00 Sce na śmie chu 06.55 Zło to pol scy
(431, 432) 08.00 Ple ba nia (417, 418) 09.05
Kro ni ki mło de go In dia ny Jo ne sa (2) 10.00
Dok tor Mar tin 2 (3, 4) 12.00 Dia bli nada li 3
(15, 16) 13.00 Ka ta stro fy w prze stwo rzach
(37, 163) 15.15 Wy buch - film ka ta strof., USA
2011 16.55 Dia bli nada li 3 (17, 18) 17.55 Woj -
ny ma ga zy no we: Ka na da 2 19.00 Woj ny
kon te ne ro we 3 (4, 5) 20.00 Cop Out: Fu ja ry
na tro pie - ko me dia, USA 2010 22.05 Za bój -
ca - film sen sa cyj ny, USA 2007 00.10 Su -
per pro duk cja - ko me dia, Polska 2002 02.20
Ope ra cja Sa mum - dra mat, Polska 1999
04.15 Ob cy mu si fru wać - ko me dio dra mat,
Pol./Niem. 1993 05.59 Za koń cze nie

StOP KLAt KA

06.00 Spor ty wal ki: KSW 63 08.30 Siat ków -
ka męż czyzn: PlusLiga - mecz: As se co Re -
so via Rze szów - Ja strzęb ski Wę giel 11.00
Pił ka noż na: FOR TU NA Pu char Pol ski - mecz
1/16 fi na łu: Wi dzew Łódź - GKS 1962 Ja strzę -
bie 13.30 Pił ka noż na: FOR TU NA Pu char
Pol ski - mecz 1/16 fi na łu: GKS Ty chy - Wi sła
Kra ków 16.00 Pił ka noż na: FOR TU NA Pu -
char Pol ski - mecz 1/16 fi na łu: Ko ro na Kiel -
ce - Sto mil Olsz tyn 19.00 Te nis: Tur niej ATP
w Pa ry żu - mecz 2. run dy gry po je dyn czej
21.00 Te nis: Tur niej ATP w Pa ry żu - mecz 2.
run dy gry po je dyn czej 23.00 Pił ka noż na:
FOR TU NA Pu char Pol ski - mecz 1/16 fi na łu:
Ko ro na Kiel ce - Sto mil Olsz tyn 01.00 Boks

POL SAt SPORt

06.00 Top 10 - li sta prze bo jów 07.00 Świę -
ty (56, 57) 08.00 Sło necz ny pa trol 6 (17)
09.00 Ko bra - od dział spe cjal ny (10) 10.00
Świę ty (58, 59) 11.05 Ga li leo 12.05 Mio do -
we la ta (70, 67) 14.00 Po li cjant ki i Po li cjan -
ci (172) 15.00 De tek ty wi w ak cji (26) 16.00
Sep ta gon (45) 17.00 Gli niarz i pro ku ra tor
(41) 18.05 Mio do we la ta (92, 62) 20.00 Ga -
li leo 21.00 CSI: Kry mi nal ne za gad ki No we -
go Jor ku (108, 109) 23.00 Spra wie dli wi -
Wy dział Kry mi nal ny (53) 00.00 Ha wa je 5-0
(20) 01.00 STOP Dro gów ka 02.00 Bu me -
rang (33) 02.30 Su per Lu dzie Extra 02.40
Top 10 - li sta prze bo jów 03.40 Di sco Po lo
Li fe 05.45 Te le za ku py TV Oka zje

tV 6

08.00 Hi sto rie wiel kiej wa gi 5 (9) 09.00 Da -
my i wie śniacz ki. Ukra ina 6 (3) 10.00 Gog -
gle box. Przed te le wi zo rem 12 11.00
Kar to te ka 8 (2) 12.05 Sę dzia An na Ma ria We -
so łow ska (386) 13.00 Ukry ta praw da (365)
14.00 Kró lo we ży cia 10 (42) 14.35 Pa lo ma
(57) 15.45 Express, Po go da 16.05 Kró lo we
ży cia 11 (30) 16.35 Gog gle box. Przed te le wi -
zo rem 14 17.45 Express, Po go da 18.05 De -
Fac to 11 18.35 Zło mo wi sko PL 8 (6) 19.45
Express, Po go da 20.05 Cię ża rów ką przez
Wiet nam (4) 21.15 Kró lo we ży cia 11 (38)
21.45 Express, Po go da 22.00 Bra cia Col lins
bio rą się do ro bo ty 23.00 Gog gle box. Przed
te le wi zo rem 15 00.05 Nic do ukry cia (10) 

ttV HD

05.20 Przy się ga (511) - te le no we la, Tur.
06.05 elif (1082) - se rial obycz., Tur cja
07.00 trans mi sja mszy świę tej
07.30 ro dzin ny eks pres - ma ga zyn, Pol.
08.00 Wia do mo ści, Po go da - inf.
08.15 kwa drans po li tycz ny - pu blic.
08.35 ran czo 7 (91) - se rial obycz., Polska
09.35 ko mi sarz Alex 8 (94) - se rial, Pol.
10.30 oj ciec ma te usz 17 (215) - se rial
11.25 re mi za. za wsze w ak cji! (41)
12.00 Wiad., Agro biz nes, Agro po go da
12.40 rok w ogro dzie extra - ma ga zyn
12.55 nie zwy kłe zwie rzę ta. Świ nie - dok.
14.00 elif (1083) - se rial oby cza jo wy, Tur cja
15.00 Wia do mo ści, Po go da, Alarm!
15.35 gra słów. krzy żów ka - te le tur niej
16.05 Przy się ga (512) - te le no we la, Tur.
17.00 te le express - pro gram inf.
17.15 Ja ka to me lo dia?
17.55 klan (3876) - te le no we la, Polska
18.20 re mi za. za wsze w ak cji! (42)
18.50 Je den z dzie się ciu - te le tur niej
19.25 Sport, Wiad., Po go da, Alarm!
20.30 le śni czów ka (438) - te len., Polska
20.55 Pił ka noż na: li ga mi strzów - mecz:

li ver po ol fc - Atle ti co ma dryt
23.10 ostat ni bój - film dok., Polska 2019
00.20 zdra dzo na - thril ler, USA 2017
02.00 ta jem ni ca twier dzy szy frów (9)
02.55 Po go da na pią tek (22) - se rial
03.50 woj sko -pol skie.pl - cykl re por ta ży

tVP 1

05.25 na do bre i na złe (785) - se rial
06.25 Po ży tecz ni.pl - ma ga zyn
06.55 fa mi lia da - te le tur niej
07.30 Py ta nie na śnia da nie
11.25 ro dzin ka.pl (168) - se rial, Polska
11.50 Bar wy szczę ścia (2503) - se rial
12.30 ko ło for tu ny - te le tur niej, Polska
13.15 ko zac ka mi łość (214/270)
14.05 va ba nque - te le tur niej, Polska
14.35 na sy gna le (38) - se rial, Polska
15.10 gór scy ra tow ni cy (109) - se rial
16.00 ko ło for tu ny - te le tur niej, Polska
16.35 fa mi lia da - te le tur niej
17.15 Pro myk na dziei (144) - se rial, Tur.
18.00 Pa no ra ma - pro gram in for ma cyj ny
18.20 va ba nque - te le tur niej, Polska
18.45 ko zac ka mi łość (216/270) - se rial
19.35 Bar wy szczę ścia (2504) - se rial
20.05 Bar wy szczę ścia (2505) - se rial
20.35 ku li sy se ria li „na do bre i na złe” i

„na sy gna le” - cykl fe lie to nów
20.50 na do bre i na złe (821) - se rial
21.55 mi łość w cza sach woj ny (9/20)
22.55 kar ma zy no we we se le (6-ost.)
23.55 cór ka ry ba ka - dra mat oby cza jo wy,

Niem cy 2014, reż. Jan Ru zic ka
01.35 de ep Sta te: taj ny układ (3/8)
02.25 my sti fy: mi chael hut chen ce - film

do ku men talny, Au stra lia 2019
04.20 za ma rze nia (5/13) - se rial, Polska
05.05 za koń cze nie pro gra mu

tVP 2

04.40 di sco gra my - muz., Polska 2021
05.25 te le za ku py tv oka zje - ma ga zyn
06.00 no wy dzień - pro gram inf.
08.40 ma la now ski i part ne rzy (477):

krwa wa nie dzie la - se rial, Polska
09.10 ma la now ski i part ne rzy (478): za -

stra szo ny - se rial fab.-dok., Polska
09.40 Se kre ty ro dzi ny (76): Szan taż
10.40 dla cze go ja? (578): Wa liz ka
11.40 gli nia rze (99): gdy mi łość umie ra
12.50 Wy da rze nia - pro gram inf.
13.25 in ter wen cja - mag. re por te rów
13.40 trud ne spra wy (885) - se rial, Pol.
14.40 dla cze go ja? (644) - se rial, Polska
15.50 Wy da rze nia, Po go da
16.15 in ter wen cja - mag. re por te rów
16.30 na ra tu nek 112 (620) - se rial, Pol.
17.00 gli nia rze (629) - se rial, Polska
18.00 Pierw sza mi łość (3295) - se rial
18.50 Wy da rze nia - pro gram inf.
19.25 gość „Wy da rzeń” - pu blic.
19.45 Sport, Po go da
20.05 Świat we dług kiep skich (567)
20.35 Świat we dług kiep skich (568)
21.05 ko mi sarz ma ma (18-ost.) - se rial
22.20 zrób my so bie wnu ka - ko me dia,

Polska 2003, reż. Piotr We re śniak
00.00 mów mi da ve - kom., USA 2008
02.00 d tra in - ko me dio dra mat, Wiel ka Bry -

ta nia/USA 2015, wyk. Jack Black
04.15 Świat we dług kiep skich (35)

POLSAt

05.40 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
06.00 Ukry ta praw da (1075) - se rial, Pol.
07.00 ku chen ne re wo lu cje: kra ków, karcz -

ma „U Ję dzy” - pro gram roz ryw ko -
wy, Polska 2011

08.00 dzień do bry tvn - ma ga zyn
11.35 do rad ca sma ku - ma ga zyn ku li nar -

ny, Polska 2021
11.45 Ukry ta praw da (1325) - se rial, Pol.
12.50 ta jem ni ce mi ło ści (44) - se rial
13.55 Ukry ta praw da (1076) - se rial, Pol.
14.55 Ukry ta praw da (873) - se rial, Pol.
15.55 ku chen ne re wo lu cje: Bren na, zio -

ło wa cha ta - rozr., Polska 2018
17.00 ta jem ni ce mi ło ści (45) - se rial
18.00 Ukry ta praw da (1326) - se rial, Pol.
19.00 fak ty, Sport, Po go da - inf.
19.55 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
20.10 do rad ca sma ku - ma ga zyn
20.15 na Wspól nej (3317) - se rial, Polska
20.55 mi lio ne rzy - te le tur niej, Polska 2021
21.35 top mo del - reali ty show, Polska 2021
23.10 dro gów ka - dra mat kry mi nal ny, Polska

2013, reż. Woj ciech Sma rzow ski, wyk.
Bar tło miej To pa, Ar ka diusz Ja ku bik,
Ju lia Ki jow ska, Eryk Lu bos

01.35 Su per wi zjer - mag. re por te rów
02.15 Uwa ga! - ma ga zyn re por te rów
02.35 noc ma gii - in te rak tyw ny pro gram

roz ryw ko wy
04.00 kto was tak urzą dził? - ma ga zyn

tVN

06.00 gli niarz i pro ku ra tor (71) - se rial
07.00 Straż nik tek sa su (197) - se rial
08.00 nasz no wy dom - reali ty show
09.00 Pierw sza mi łość (3294) - se rial
09.50 ko cha ne pie nią dze (78) - se rial
10.50 hard ko ro wy lom bard (59) - se rial
11.20 hard ko ro wy lom bard (60) - se rial
11.50 Pa mięt ni ki z wa ka cji (58) - se rial

pa ra do ku men tal ny, Polska
12.50 StoP dro gów ka - ma ga zyn, Polska
13.50 StoP dro gów ka - ma ga zyn, Polska
14.55 gwiaz dy ka ba re tu - pro gram rozr.
15.55 hard ko ro wy lom bard (61) - se rial
16.25 hard ko ro wy lom bard (62) - se rial
17.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci (832)
18.00 ko cha ne pie nią dze (79) - se rial
19.00 Po li cjant ki i Po li cjan ci (833)
20.00 Świę ty (167) - se rial kom., Polska
20.30 Spra wie dli wi - Wy dział kry mi nal ny

(532) - se rial kry mi nal ny, Polska
21.40 kick bo xer - film sen sa cyj ny, USA 1989,

reż. Mark Di Sal le, Da vid Worth, wyk.
Jean -Clau de Van Dam me, Den nis Chan

23.35 Wi kin go wie (35) - se rial
00.35 Wi kin go wie (36) - se rial
01.45 Śmierć na 1000 spo so bów (6)
02.15 Śmierć na 1000 spo so bów (7)
02.45 Śmierć na 1000 spo so bów (4)
03.05 Ucho Pre ze sa 3 (7) - se rial, Polska
03.25 top 10 - li sta prze bo jów - muz.
05.30 te le za ku py tv oka zje - ma ga zyn

tV 4

05.25 Szko ła (719) - se rial pa ra dok., Polska
06.25 Szpi tal (834) - se rial pa ra dok., Pol.
07.20 Pa pie ry na szczę ście (33/62) - se -

rial oby cza jo wy, Polska
07.55 Ukry ta praw da (763) - se rial, Polska
08.55 Ukry ta praw da (764) - se rial, Polska
10.00 Ukry ta praw da (765) - se rial, Polska
11.05 ide al na nia nia 4 - reali ty show
11.55 Szpi tal (835) - se rial pa ra dok., Polska
12.55 Szko ła (720) - se rial pa ra dok., Polska
13.55 ten mo ment (29/40) - se rial, Polska
14.30 Sąd ro dzin ny (209) - se rial, Polska
15.30 Sę dzia An na ma ria We so łow ska

(625) - se rial fab.-dok., Polska
16.30 Ukry ta praw da (1003) - se rial
17.35 Brzy du la 2 (191) - se rial kom., Polska
18.10 ide al na nia nia 4 - reali ty show
19.00 19+ (662) - se rial pa ra dok., Polska
19.35 Pa pie ry na szczę ście (34/62) - se -

rial oby cza jo wy, Polska
20.10 Brzy du la 2 (192) - se rial kom., Pol.
20.45 ho tel Pa ra di se 4 - reali ty show
21.50 cie ka wy przy pa dek Ben ja mi na But -

to na - film fan ta sy, USA 2008, reż. Da -
vid Fin cher, wyk. Brad Pitt, Ca te Blan -
chett, Til da Swin ton, Ju lia Or mond

01.15 keanu - ko me dia sen sa cyj na, USA
2016, reż. Pe ter Aten cio, wyk. Jor dan
Pe ele, Ke egan -Mi chael Key

03.30 noc ma gii
05.20 za koń cze nie pro gra mu

tVN SIEDEm

PONIEDZIAŁEK - 1 listopada
W

TOREK - 2 listopada
ŚRODA -  3 listopada

CZW
ARTEK -  4 listopada
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To był trudny weekend dla 
młodych zespołów RKS 
Mazovia Rawa Mazowiecka 
grających na poziomie lig 
wojewódzkich. Wszystkie 
drużyny przegrały swoje 
spotkania.

Juniorzy Mazovii w sobo-
tę (23.10) przegrali u siebie 
z GLKS Andrespolia 3:5. Po 
porażce rawianie zajmują 7. 
pozycję w stawce z dorob-
kiem 3 punktów.

Swoje spotkanie przegrali 
także juniorzy młodsi, któ-
rzy w Łodzi musieli uznać 
wyższość UKS SMS II. Mecz 
zakończył się wynikiem 8:1 
na korzyść gospodarzy, a ho-
norowe trafienie dla Mazovii 
uzyskał Dominik Pabianek 
przy stanie 0:8. Mazovia 
spadła na 6. pozycję w ta-
beli.

Los starszych kolegów 
podzielili młodzicy występu-
jący w II lidze wojewódzkiej. 
Mazovia przegrała w sobotę 
z UKS RAP Radomsko 1:3. 
Jedyną bramkę dla gospo-
darzy zdobył Kacper Kaź-
mierczak. Mazovia zajmuje 
6. pozycję w tabeli.

To nie był także weekend 
zespołów ze Skierniewic. 
W lidze trampkarzy Widok 
przegrał w sobotę (23.10) na 
wyjeździe z Widzewem Łódź 

0:6. Porażka nie wpłynęła na 
sytuację osiedlowych w ta-
beli. Widok zajmuje bardzo 
dobrą 4. pozycję i jest już 
pewny utrzymania i gry wio-
sną w I lidze.

Podopieczni Piotra Wy-
sockiego kolejne spotkanie 
rozegrają w Skierniewicach 
w sobotę (30.10). Rywalem 
będzie MGUKS Pogoń Zduń-
ska Wola. Mecz rozpocznie 
się o godzinie 12.00 na pły-
cie bocznej przy ulicy Pomo-
logicznej.

Nie wiedzie się tramp-
karzom młodszym. Zespół 
Daniela Tryngiela w sobotę 
w Łodzi przegrał z ŁKS II 
3:4. Trzy bramki dla gości 
zdobył Szymon Dyjasiński. 
Co ciekawe Widok prowa-
dził do przerwy 3:1. Po 11. 
kolejkach osiedlowi zamyka-
ją stawkę II ligi trampkarzy 
młodszych i wiele wskazu-
je na to, że wiosną zagrają 
w okręgu.

Porażką zakończyła się 
także sobotnia konfrontacja 
osiedlowych w I lidze mło-
dzików. Drużyna Łukasza 
Korwka na boisku przy ulicy 
Tetmajera przegrała z Łódz-
ką Akademią Futbolu 0:2. 
Widok zajmuje 4. miejsce 
w lidze, a w środę (27.10) za-
gra na wyjeździe z MGUKS 
Pogonią Zduńska Wola. am

W weekend (23-24.10) na 
boiskach klasy okręgowej 
odbyło się kilka ciekawych 
spotkań. 

Najbardziej emocjonujące 
spotkanie 12. kolejki miało 
zostać rozegrane w Siera-
kowicach Lewych, a Widok 
Skierniewice podejmował 
rezerwy trzecioligowej Unii. 
Derby nie rozczarowały. 
Pierwsza połowa zakończy-
ła się bezbramkowym re-
misem, w drugiej pierwsi 
trafili osiedlowi, a na listę 
strzelców wpisał się Mikołaj 
Pruszkowski. Gospodarze 
krótko cieszyli się z prowa-
dzenia, kilka minut później 
wyrównał Maciej Dudkie-
wicz. W doliczonym czasie 
gry zwycięską bramkę dla 
Widoku zdobył doświadczo-
ny Wojciech Borowiec. Wi-
dok dzięki wygranej utrzy-
mał pozycję lidera.

Wicelider cyklu Jutrzen-
ka Drzewce grał w Wołuczy, 
gdzie GLKS próbował rywa-
lizować ze spadkowiczem jak 
równy z równym. Udawało 
się do 23. minuty. Już w 2. 
gospodarze objęli prowadze-
nie, a trafił Paweł Czyż. Da-
mian Kopa wyrównał 10 
minut później. W 23. mi-
nucie goście już prowadzili, 
a swoją bramkę zdobył Ce-
zary Dominiak. Jutrzenka 
dwie kolejne bramki zdobyła 
przed przerwą, a trafili Ma-

teusz Turek i Jakub Perek. 
Spotkanie zakończyło się 
pewnym zwycięstwem ekipy 
Roberta Szuberta 4:1. 

Manchatan podejmował 
Olimpię Chąśno i prowadził 
z przyjezdnymi 2:0 po bram-
kach Mariusza Broniarka 
i Jarosława Foksa. Po zmia-
nie stron goście nieoczeki-
wanie przechylili losy meczu 
na swoją korzyść i zwyciężyli 
3:2. 

Efektowne zwycięstwo 
w Łaguszewie odnieśli pił-
karze Mazovii Rawa Mazo-
wiecka. Goście zwyciężyli 
7:1, a bramki zdobyli: Rafał 
Głębocki 3, Arkadiusz Kruś 
2, Jakub Kurek i Mateusz 

Gradowski. Mecz rozstrzy-
gnął się przed przerwą, go-
ście prowadzili już 5:0.

Ciekawie było także 
w Cielądzu, gdzie Orlęta 
zremisowali 3:3 z Juvenią 
Wysokienice.

W innych spotkaniach 
Start Brzeziny pokonał 3:0 
Pelikan II Łowicz, Olimpia 
Jeżów ograła 3:1 GKS Be-
dlno, a  Olimpia Niedźwia-
da była lepsza 2:! od Pogoni 
Bełchów.

Liderem z dorobkiem 31 
punktów jest Widok, wice-

liderem (28 pkt.) Jutrzenka 
Drzewce, która ma jedno 
spotkanie rozegrane mniej.

W 13. kolejce (30-31.10) 
zagrają Pogoń Bełchów – 
Manchatan Nowy Kawęczyn, 
Jutrzenka Drzewce – Olim-
pia Niedźwiada, Juvenia Wy-
sokienice – GLKS Wołucza, 
Mazovia Rawa Mazowiecka 
– Orlęta Cielądz, GKS Bedl-
no – Korona Łaguszew, Unia 
II Skierniewice – Olimpia Je-
żów, Pelikan II Łowicz – Wi-
dok Skierniewice, Olimpia 
Chąśno – Start Brzeziny. 

Widok nadal liderem. 
Efektowna wygrana Mazovii

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. 

Po efektownym zwycięstwie Mazovia zajmuje 7. miejsce w ta-
beli skierniewickiej Klasy Okręgowej.
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Pechowy weekend Mazovii 
w ligach wojewódzkich
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Zespół młodzików MLKS Widok Skierniewice w sobotę 
(23.10) uległ wiceliderowi I ligi Łódzkiej Akademii Futbolu 0:2.

Na stadionie przy ulicy Po-
mologicznej, we wtorek 
(26.10) Unia Skierniewice 
w ramach 1/16 Pucharu 
Polski 2021/2022 podej-
mowała Lecha Poznań. 
Sportowe wydarzenie 2021 

roku w mieście z trybun 
oglądało prawie 1000 osób. 
Wszyscy, którzy nie zdobyli 
wejściówek na pucharowe 
spotkanie mogli je obejrzeć 
w telewizji Polsat. Na boisku 

waleczni gospodarze ule-
gli wielokrotnemu mistrzowi 
Polski 0:2. – Dla wielu z nas 
był to mecz życia, chcieliśmy 
pokazać, że w Skierniewi-
cach piłka nożna jest na nie-
złym poziomie – mówi Kon-
rad Kowalczyk, kapitan Unii.

Wtorkowe wydarzenie 
było dużym organizacyj-
nym przedsięwzięciem. Ze 
względów na bezpieczeństwo 
uczestników miasto nie wy-
raziło zgody na organizację 
imprezy masowej, 

co oznaczało, że z trybun 
spotkanie mogło obejrzeć 
zaledwie 999 widzów, czyli 
mniej niż poprzednie piłkar-
skie hity z lat 2020 i 2019. 
Z użytku w dni meczu do 
godzin popołudniowych 
wyłączone zostały obie hale 
przy ulicy Pomologicznej, 
a służby porządkowe zabez-
pieczyły teren w okolicach 
stadionu.

Mecz cieszył się bardzo 
dużym zainteresowaniem 
także wśród mediów. 

– Mieliśmy 50 zgłoszeń, 
wydaliśmy 32 akredytacje 
na to spotkanie – mówi Le-
szek Koźbiał z Unii. Spotka-
nie pucharowe rozpoczęło 
się o godzinie 13.30, a na 
trybunach zasiadło niespeł-
na 1000 osób.

– Spotkanie cieszyło się 
ogromnym zainteresowa-
niem, niestety w związku 
z tym, że nie było zgody na 
organizację imprezy maso-
wej mieliśmy do dyspozycji 

tylko ograniczoną liczbę bi-
letów – zauważa przedsta-
wiciel Unii. – W minionych 
latach przy okazji meczów 
z Piastem Gliwice i Widze-
wem Łódź na trybunach 
mieliśmy 2500 widzów – do-
daje.

W Skierniewicach przy 
okazji wtorkowego meczu 
pojawili się byli reprezen-
tanci Polski. Mecz komento-
wał Maciej Żurawski, a wraz 
z Lechem przy Pomologicz-
nej pojawili się Dariusz Dud-
ka i Tomasz Rząsa.

W mecz lepiej weszli fa-
woryzowani goście, którzy 
szybko, bo już w 9. minu-
cie zdobył Daniel Ramirez. 
Po 22. minutach było już 
2:0, a przy dośrodkowaniu 
jednego z piłkarzy Lecha 
interweniujący Bartosz Bro-
niarek skierował piłkę do 
własnej bramki.

Unia miała swoje szan-
se, a dwukrotnie groźnie 
strzelał Damian Makuch. 

Do przerwy wynik nie uległ 
już zmianie, a postawa go-
spodarzy na tle faworyta do 
tytułu mistrza Polski mogła 
się podobać. Gospodarze 
nie uciekali się do najprost-
szych form, próbowali budo-
wać akcje od bramki, grać 
na jeden, dwa kontakty, 
a w obronie byli agresywni 
i przysparzali gościom wiele 
problemów przy wyprowa-
dzaniu piłki.

Po przerwie gospodarze 
z animuszem ruszyli do 
ataku. Próbowali jak naj-
szybciej wyrównać, jednak 
niezłym akcjom brakowało 
wykończenia lub dobrego 
ostatniego podania. Pod-
opieczni Piotra Kocęby wal-
czyli o każdy metr boiska, 
co jednak nie przełożyło się 
na zmianę wyniku. Piotr 
Kocęba zdecydował się na 
zmiany, a jedna z nich była 
wymuszona. Kontuzjowa-
nego Huberta Berłowskiego 
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. Znakomi-
te spotkanie rozegrali filar 
obrony Bartosz Broniarek 
i kapitan Konrad Kowalczyk, 
który w środku pola niejed-
nokrotnie prezentował się le-
piej niż gracze z Ekstraklasy. 

Za nami wielkie święto 
sportu w mieście, żal, że 
spektaklu z perspektywy 
trybun nie mogła obejrzeć 
większa liczba kibiców. Jed-
nak wszystko przed nami, 
miasto przekazało informa-
cję, że otrzyma finansowe 
wsparcie na modernizacje 
stadionu miejskiego. Ogło-
szono wyniki pierwszego 
naboru w ramach Progra-
mu Inwestycji Strategicz-
nych „Polski Ład". Na liście 
projektów objętych dofi-
nansowaniem znalazła się 
modernizacja i przebudowa 

stadionu miejskiego, a kwo-
ta dofinansowania to ponad 
25 milionów złotych. Kwota 
stanowi aż 90 proc. kosztów 
inwestycji. 

W środę na stadionie przy 
ulicy Pomologicznej (po za-
mknięciu tego wydania) od-
było się spotkanie władz mia-
sta z przedstawicielami klu-
bów piłkarskich w sprawie 
wspomnianych informacji.

Przypomnijmy, że dla 
Unii Skierniewice wtorkowe 
spotkanie było czwartym 
w okresie ostatnich trzech 
lat meczem w rozgryw-
kach centralnych o puchar 
Polski. W 2019 roku w ra-
mach 1/32 pucharu zespół 
z Pomologicznej przegrał 
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 rozgry-
wek Unia pokonała Concor-
dię Elbląg 2:0. am

To było sportowe wydarzenie roku 2021!

Lider okręgówki nadal na zwycięskim 
szlaku. Młody Widok w derbach Skiernie-
wic pokonał rezerwy Unii 2:1 i utrzymał 
prowadzenie w tabeli. Efektowne zwycię-
stwo odniosła rawska Mazowia, swoje me-
cze przegrały ekipy z Cielądza i Wołuczy.

Adam Michalsk
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Młodzicy Juvenii awanso-
wali do grupy 3 rozgrywek 
2021/2022. Swoje spotkanie 
wygrały także juniorki raw-
skiego klubu.

Młodzicy rozegrali kolejny 
ligowy turniej. Do rywali-
zacji w grupie 4 przystąpi-
ły dwie ekipy Juvenii oraz 
druga drużyna KS Lechia 
Tomaszów Mazowiecki. Ra-
wianie z pierwszego zespo-
łu wygrali dwa spotkania, 
dzięki czemu awansowali 
do grupy 3. Tomaszowian 
pokonała także druga dru-
żyna Juvenii.

Juniorki Juvenii w minio-
ny weekend wygrały swoje 
ligowe spotkanie. W Ra-
wie Mazowieckiej pokonały 

LUKS Asik Domaniewice 
3:0, w setach do 12, 21 i 18.

Pauzowała ekipa młodzi-
czek. 

Już w najbliższą niedzie-
lę (31.10) siatkarski sezon 
2021/2022 rozpocznie trze-
cioligowa ekipa pań Skier 
Vis Business Center. Skier-
niewiczanki, prowadzone 
przez Grzegorza Hałatiuka 
i Marka Leśniewicza podej-
mą drużynę UKS Lider Kon-
stantynów Łódzki. 

W stawce drużyn walczą-
cych o awans do II ligi są: 
MKS Skier-Vis Business  
Center Skierniewice, UKS 
Akademia Siatkówki Zduń-
ska Wola, UKS Ozorków, 
WKS Prosna Wieruszów, 
SMS Ostrów Łaskovia Łask 

i UKS Lider Konstantynów 
Łódzki. W rundzie zasadni-
czej drużyny zagrają syste-
mem każdy z każdym, mecz 
i rewanż.

Trzecie spotkanie w sezo-
nie 2021/2022 mają za sobą 
kadetki MKS Skier-Vis Bu-
siness Center Skierniewice. 
Zespół Grzegorza Hałatiuka, 
w sobotę (23.10) podejmo-
wał UKS Ozorków. Mecz za-
kończył się pewną wygraną 
przyjezdnych 3:0. 

Tylko w pierwszej partii, 
przegranej do 20 gospody-
nie podjęły walkę, w kolej-
nych ekipa z Ozorkowa była 
wyraźnie lepsza, zwyciężając 
do 9 i 14.

W weekend pauzowały 
młodziczki.  am

Udany weekend ekip reprezentujących rawską Juvenię
fo
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Kadetki Skier-Vis przegrały 2 z 3 spotkań sezonu 2021/2022.

W niedzielę (24.10) 
tenisiści z Makowa po-
dejmowali spadkowicza 
z I ligi, MLUKS Dwójka 
Rawa Mazowiecka. Po za-
ciętym i wyrównanym po-
jedynku padł remis 5:5. 

Już pierwsze spotkanie 
na pierwszym stole zapo-
wiadało bardzo zaciętą ry-
walizację o ligowe punkty. 
Jakub Gierach z MLUKS 
prowadził już 2:0 z Micha-
łem Uzarczykiem, jednak 
gracz UKS Maków dopro-
wadził do wyrównania. 
Decydująca partia była 
niemniej wyrównana co 
pozostałe i zakończyła się 

wynikiem 11:9 dla gracza 
MLUKS, a w meczu było 
1:1. Na drugim stole do-
świadczony Michał Misiak 
uporał się z młodziutkim 
Juliuszem Wille 3:0. 

Kolejne pojedynki tak-
że były zacięte. Na pierw-
szym stole Witold Uzar-
czyk przegrał z rawskim 
liderem Jakubem Polań-
skim 1:3, a Piotr Min-
kus (na dwójce) ograł 3:2 
Przemysława Zwierza.

Remisem zakończyły się 
także pojedynki deblowe. 
Na pierwszym stole Mi-
chał i Witold Uzarczykowie 
przegrali z Jakubem Gie-

rachem i Jakubem Polań-
skim 1:3, na drugim Mi-
chał Misiak i Piotr Minkus 
ograli Przemysława Zwie-
rza i Juliusza Wille 3:0.

Druga seria singli na 
pierwszym stole zakoń-
czyła się drugą wygraną 
Jakuba Polańskiego, któ-
ry pokonał Michała Uzar-
czyka 3:1 i zwycięstwem 
Witolda Uzarczyka nad 
Jakubem Gierachem 3:1.

Na drugim stole Mi-
chał Misiak musiał uznać 
wyższość Przemysława 
Zwierza (2:3), a młodziut-
ki Juliusz Wille uległ do-
świadczonemu Piotrowi 

Aktualna tabela II ligi tenisa stołowego mężczyzn
1. IKS "Start" Zduńska Wola   7  14 7  0  0  70-0  
2. UMKS Księżak Łowicz   6  10 5  0  1  45-15  
3. LKS Biała Rawska    6  10 5  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
Miało być intersująco i tak też było. Drugoligowe, tenisowe derby 
regionu pomiędzy UKS Agaris Maków i MLUKS Dwójka Rawa 
Mazowiecka zakończyły się podziałem punktów. W makowskiej 
hali padł wynik 5:5. Gospodarze niedzielnego meczu zajmują 4. 
miejsce w tabeli, goście są na 6. pozycji. Rawska młodzież rywa-
lizowała w Międzypowiatowym Turnieju Kwalifikacyjnym 
w kategoriach: młodzik, kadet, junior.

Adam Michalski

Młodzi tenisiści MLUKS Rawa rywalizowali podczas Międzypowiatowego Turnieju Kwalifi-
kacyjnego w kategoriach: młodzik, kadet, junior. Zmagania kadetek wygrała Wiktoria Kocik 
(pierwsza z lewej).

W niedzielnym spotkaniu w Makowie 
gospodarze zremisowali z MLUKS Dwój-
ka Rawa Mazowiecka 5:5. W akcji Jakub 
Gierach.

Minkusowi i obie ekipy 
podzieliły się punktami 
po remisie 5:5.

W sobotę (23.10) w sali 
Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących nr 1 w Łodzi 
odbył się II Międzypowia-
towy Turniej Kwalifika-
cyjny w kategoriach: mło-
dzik, kadet, junior. 

Rawski klub reprezen-
towali Wiktoria Kocik oraz 
Patryk Gierach. Wiktoria 
wygrała rywalizację kade-
tek, a Patryk zajął miejsce 
w przedziale 5-8. Wiktoria 
została także sklasyfiko-
wana na 4. pozycji wśród 
juniorek.

Wiktoria oraz Patryk 

zajmując czołowe miejsca 
w swoich uzyskali awans 
do turniejów wojewódz-
kich, które zostaną roze-
grane już listopadzie. Tam 
również w akcji zobaczy-
my innych przedstawicie-
li rawskiego klubu, którzy 
byli zwolnieni z sobotnich 
eliminacji. 

Młody Juliusz Wille nabiera doświadczenia 
w rywalizacji seniorskiej
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Zbliża się ostatnie w sezo-
nie 2021 wydarzenie w ra-
mach skierniewickiej triady 
biegowej. W Parku Miej-
skim w czwartek 11 listopa-
da odbędzie się Bieg Nie-
podległości.

Uczestnicy rywalizować 
będą na 5. kilometrowej 
trasie prowadzącej alej-
kami Parku Miejskiego 
w Skierniewicach. Imprezą 
towarzyszącą będzie masz 
nordic walking. Pocza-
tek zmagań zaplanowano 
na godzinę 13.00. Orga-
nizatorem wydarzenia, 
podobnie jak całej triady 

jest Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Skierniewicach. 
Start, meta i biuro zawo-
dów zlokalizowane będą 
przy bramie parkowej 
w Skierniewicach, ulica 
Sienkiewicza

Opłata startowa za bieg 
główny do dnia 29 paździer-
nika wynosi 45 złotych, 
w biurze zawodów w dniu 
startu 60 zł. Koszt udziału 
w marszu do 29 paździer-
nika wynosi 25 złotych, 
w biurze zawodów w dniu 
startu 40 zł. Lista startowa 
na niespełna miesiąc przed 
biegiem liczy prawie 100 na-
zwisk. am

Prezes skierniewickiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Marek Kujawski podczas 
rozgrywanych w Wilnie, 
na Litwie Mistrzostw 
Świata w Wyciskaniu Leżąc 
i Wyciskaniu Leżąc Kla-
sycznym zdobył złoty me-
dal i został mistrzem 
świata. 

Mistrzostwa Świata w Wy-
ciskaniu Leżąc i Wyciskaniu 
Leżąc Klasycznym rozpoczę-
ły się w piątek (22.10), a po-
trwają do niedzieli (31.10). 

Już pierwszego dnia zawo-
dów z ciężarami zmagali się 
weterani. W kategorii do 74 
kilogramów złoty medal i ty-
tuł mistrza świata wywal-
czył Marek Kujawski, prezes 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Skierniewicach. To naj-
większy sukces miłośnika 
sportów siłowych oraz za-
wodnika Skierniewickiego 
Stowarzyszenia Sportowe 
Wariacje.

Warto przypomnieć, że 
dla prezesa OSiR i czynne-
go sportowca rok 2021 jest 

bardzo udany. Wcześniej 
Marek Kujawski podczas 
zawodów organizowanych 
w Będzinie wywalczył: zło-
ty medal Mistrzostw Pol-
ski w Wyciskaniu Leżąc 
w kategorii Weteran II 74 
kg, ustanawiając nowy Re-
kord Polski 171 kg. brązo-
wy medal Mistrzostw Polski 
w Wyciskaniu Leząc w ka-
tegorii senior 74 kg. oraz 
brązowy medal Pucharu 
Polski w Wyciskaniu Leząc 
Klasycznym w kategorii W2 
Open.

W mistrzostwach udział 
wzięło 427 zawodników 
i zawodniczek. Rawski klub 
reprezentowało 7. zawodni-
ków, którzy zdobyli 4 złote i 2 
srebrne medale. Podopieczni 
Piotra Zimeckiego zajmowali 
także wysokie miejsca tuż za 
podium. 

Dwukrotnie najlepsza 
okazała się Lena Nowakow-
ska, która złote medale wy-
walczyła w konkurencjach 
25 metrów stylem dowolnym 
i 25 metrów stylem grzbieto-
wym. Na najwyższym stop-
niu podium stanął także 
Szymon Niewczas, który 
zwyciężył w konkurencji 25 
metrów stylem dowolnym. 
Na dystansie 25 metrów sty-
lem klasycznym triumfował 
Jan Pocentek, który poza 
złotym, przywiózł do domu 
także srebrny medal z kon-
kurencji 50 metrów stylem 
dowolnym. Drugie rawskie 
srebro wywalczyła Anna 
Kumanowska, która zajęła 
2. miejsce na dystansie 50 
metrów.

Anna Kumanowska była 
także 6. na 50 metrów sty-
lem grzbietowym. Hanna 
Galińska zajęła 5. miejsce 
na 25 metrów stylem kla-
sycznym i 6. miejsce na 50 
metrów stylem dowolnym.

Bryan Mydłowski był 5. 
na 50 metrów stylem grzbie-
towym i 12. na 25 metrów 
stylem motylkowym.

Piotr Nerek zajął 25. miej-
sce na 50 metrów stylem 
grzbietowym. Medalista 

Szymon Niewczas zajął także 
12 miejsce w konkurencji 25 
metrów stylem grzbietowym.

– Dla niektórych z na-
szych zawodników były to 
pierwsze zawody tak wyso-
kiej rangi. Cieszy nas fakt, 
że nasza praca na trenin-
gach przynosi efekty i uda-
ło nam się znaleźć w czo-
łówce województwa łódzkie-
go – ocenia Piotr Zimecki, 
trener.

W Łodzi startowali tak-
że skierniewiczanie, którzy 
wywalczyli 5 medali.

– Najmłodsi reprezenta-
cji UKS Nawa Skierniewice 
mieli prawo sprawdzenia 
aktualnej formy konfrontacji 
na tle zawodników i zawod-
niczek z całego województwa 
łódzkiego – mówi Marcin 
Sarna, trener.

Skierniewiczanie ukoń-
czyli zawody z dorobkiem 
pięciu medali. 

Najlepiej wypadł Tymon 
Sałkowski, który triumfował 
w konkurencji 50 metrów 
stylem motylkowym, zdobył 
także brąz na dystansie 100 
metrów stylem zmiennym.

Brązowe medale wywal-
czyli: Nella Krawczyk w kon-
kurencji 50 metrów stylem 
motylkowym wywalczyła, 
Filip Rupiński w konkuren-
cji 50 metrów stylem grzbie-
towym oraz Maja Sałkowska 
w konkurencji 50 metrów 
stylem dowolnym.

Dobrze zaprezentowa-
ła się również Lena Laso-
ta, która zajęła 5. miejsce 

w konkurencji 50 metrów 
stylem grzbietowym.

Rywalizację sportową 
zakończyły wyścigi sztafet, 
w których UKS Nawa re-
prezentowały dziewczęta 
płynące na dystansie 4x50 
metrów stylem dowolnym 
w składzie: Lasota, Abeid, 
Perka i Krawczyk. Skiernie-
wiczanki uplasowały się na 
9. pozycji.

W gronie pływaków i pły-
waczek reprezentujących 
UKS NAWA znaleźli się rów-
nież: Leila Abeid, Helena 
Perka, Joann Kur, Michał 
Maszewski, Inka Starbała 
oraz debiutująca Pola Kle-
paczko.  

Finał triady biegowej Złoto Marka Kujawskiego 
w mistrzostwach świata

Marek Kujawski z trofeum 
zdobytym podczas zawodów 
na Litwie.
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Sześć medali najmłodszych 
pływaków Raw-Swim podczas 
mistrzostw łódzkiego
Najmłodsi pływacy Raw-Swim Rawa Mazowiecka w miniony 
weekend wzięli udział w Zimowych Mistrzostwach Województwa 
Łódzkiego 8, 9 i 10-latków. Zatoka Sportu w Łodzi okazała się 
szczęśliwym miejscem dla podopiecznych Piotra Zimeckiego, 
którzy zdobyli łącznie 6 medali.

Adam Michalski 

 Młoda reprezentacja Raw-Swim z trenerem Piotrem Zimeckim.

Lena Nowakowska zdobyła 
w Łodzi dwa złote medale.

Szymon Niewczas zwyciężył 
w konkurencji 25 metrów 
stylem dowolnym.

Jan Pocentek wygrał rywali-
zację na dystansie 25 me-
trów stylem klasycznym

Anna Kumanowska wywal-
czyła w Łodzi srebrny medal.
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