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Pomóżcie, napiszcie o tym, tu
się nie da żyć, chcą nas zatruć – między innymi z takimi
apelami przychodzą do naszej
redakcji mieszkańcy Nasielska.
I nie można się im wcale dziwić. Tuż obok miasta, na pola
Paulinowa od jakiegoś czasu
systematycznie jest wysypywana śmierdząca substancja
– przez jednych nazywana
nawozem organicznym, przez
drugich trucizną. Efekt? Duszący zapach jest już nie do zniesienia. Nasielszczanie skarżą
się na bóle oczu, zaburzenia
układu oddechowego i pokarmowego. Jedna z mieszkanek
zaapelowała do nas – „zróbcie
z tym coś!”. No właśnie, co my,
jako redakcja lokalnej gazety
możemy z tym zrobić? Od tego
są władze na różnych szczeblach, zarówno lokalne, jak
i powiatowe i wojewódzkie. Od
tego są odpowiednie służby sanitarne. Od tego – w przypadkach naruszenia prawa – jest
policja, prokuratura. Od tego
jest mnóstwo różnych instytucji.
Redakcja gazety może jedynie
pokazać jak doszło do sytuacji,
że w Nasielsku śmierdzi i z tego powodu cierpią okoliczni
mieszkańcy. Wierzymy, że - podobnie jak to było w wypadku
Nuny – w Paulinowie znajdzie
się grupa ludzi, która poruszy
niebo i ziemię i sprawi, że ich
wieś nie będzie wysypiskiem
podejrzanych odpadów.
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O pieniądzach i inwestycjach
26 lipca w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Nasielsku odbyła się
XLVI sesja Rady Miejskiej.
Bernard Dariusz Mucha, Burmistrz
Nasielska, przekazał radnym informację o budowie drogi Mazewo-Kątne
oraz Popowo Borowe-Jaskółowo,
a także o rozpoczęciu modernizacji
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku.
Mówił też o przeprowadzeniu przetargu na wymianę stolarki okiennej
w Zespole Szkół Nr 2 w Pieścirogach,

który wygrała firma z Lublina.

Gospodarstwa Krajowego.

Podjęto uchwały dotyczące zmian
w tegorocznym budżecie gminy.
Dotyczą one między innymi zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na budowę
kanalizacji sanitarnej w Nasielsku,
Pieścirogach i w Dąbrowie.

W głosowaniu radni wyrazili zgodę
na nieodpłatne nabycie przez gminę nieruchomości należących do
Skarbu Państwa. Decyzja dotyczy
działek: nr 176/2 (b. siedziba Policji)
w Cieksynie oraz nr 223/14 (b. teren
Agromy) w Starych Pieścirogach.
Radni zaaprobowali projekt budowy
sieci wodnej z przyłączami - Lubomin-Jackowo oraz w Borkowie.

Jednogłośnie zmieniono uchwałę
Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30
maja 2005 r. w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego z Banku
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fot. M. Stamirowski

W związku z wyborami do parlamentu i wyborami prezydenckimi
podjęto uchwały
o u t wo r z e n i u
stałych obwodów
głosowania oraz
dodatkowego, zamkniętego obwodu
w Domu Pomocy
Społecznej w Nasielsku.
Radny Wojciech
Krzyczkowski zwrócił się do Burmistrza
Nasielska o wyjaśnienie sprawy
zamknięcia drogi
łączącej Chrcynno
z Siennicą. Według
przekazanej przez
niego informacji,
ten ważny dla oko-

Stanisław Śmietański, nowy przewodniczący komisji rewizyjnej.

licznych mieszkańców szlak komunikacyjny został zamknięty dla ruchu
przez Nadleśnictwo w Płońsku.
Radni większością głosów wybrali
nowego przewodniczącego Komi-

sji Rewizyjnej. Został nim Stanisław
Śmietański. Poprzednio funkcję tę
pełnił Dariusz Leszczyński, obecnie
przewodniczący Rady Miejskiej.
KZ

Odpady w Paulinowie

W Nasielsku znów śmierdzi, bo kilku
z Paulinowa tak chciało

Pomóżcie, napiszcie o tym, tu się nie da żyć, chcą nas zatruć – między innymi z takimi apelami przychodzą do naszej redakcji mieszkańcy Nasielska. I nie można się im wcale dziwić. Tuż obok miasta, na pola Paulinowa od jakiegoś czasu systematycznie jest wysypywana
śmierdząca substancja – przez jednych nazywana nawozem organicznym, przez drugich trucizną. Efekt? Duszący zapach jest już nie do
zniesienia. Nasielszczanie skarżą się na bóle oczu, zaburzenia układu oddechowego i pokarmowego. Jedna z mieszkanek zaapelowała
do nas – „zróbcie z tym coś!”. No właśnie, co my, jako redakcja lokalnej gazety możemy z tym zrobić? Od tego są władze na różnych szczeblach, zarówno lokalne, jak i powiatowe i wojewódzkie. Od tego są odpowiednie służby sanitarne. Od tego – w przypadkach naruszenia
prawa – jest policja, prokuratura. Od tego jest mnóstwo różnych instytucji. Redakcja gazety może jedynie pokazać jak doszło do sytuacji,
że w Nasielsku śmierdzi i z tego powodu cierpią okoliczni mieszkańcy. Wierzymy, że - podobnie jak to było w wypadku Nuny – w Paulinowie
znajdzie się grupa ludzi, która poruszy niebo i ziemię i sprawi, że ich wieś nie będzie wysypiskiem podejrzanych odpadów.
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Biorąc pod uwagę skład chemiczny
oraz wyniki badań mikrobiologicznych i parazytologicznych należy
stwierdzić, że badana grzybnia
pofermentacyjna posiada wartość
nawozową i może być wykorzystywana w rolnictwie do celów nawozowych, lecz tylko w polowej
uprawie roślin. Nie należy natomiast
stosować badanej grzybni w ogródkach działkowych, na plantacjach
warzyw i roślin sadowniczych,
pogłównie (z powodu braku możliwości wymieszania z glebą), na
trwałych użytkach zielonych (łąki,
pastwiska) oraz na trawach
i mieszankach traw z motylkowymi w uprawie polowej.
W uprawie polowej nie
należy stosować grzybni
pofermentacyjnej bezpośrednio (w roku uprawy) pod
ziemniaki uprawiane na cele
konsumpcyjne. Pod pozostałe rośliny w uprawie polowej
( wszystkie zboża, buraki
cukrowe i pastewne, poplony
ścierniskowe, rzepak, kukurydza, gryka, przed siewem traw
i mieszanek traw z motylkowatymi w uprawie polowej)
grzybnia może być stosowana na krótko przed siewem
lub sadzeniem roślin, a także
pod orkę zimową pod rośliny
uprawiane w następnym roku.
Stosowanie grzybni w wyżej
wymienionych terminach zapewnia najbardziej efektywne
wykorzystanie przez rośliny
zawartego w grzybni azotu,
który (...) w 75% występuje
w formie amonowej, łatwo
dla roślin dostępnej.

glebach „w maksymalnej dawce do
15 ton na hektar suchej masy jeden
raz w ciągu dwóch lat na tym samym
polu” i czy jest odpowiednio mieszana
z glebą? Wreszcie po trzecie – czy
grzybnia służy do nawożenia tylko
tych roślin w uprawie polowej, które
wskazał IUNG? Sprawa jest poważna,
bo dotyczy ludzkiego zdrowia. Tu nie
wystarczą ustne zapewnienia zainteresowanych stron, że wszystko „jest
pod kontrolą”. W posiadanej przez nas
dokumentacji nie znaleźliśmy żadnych
zapisów o powołaniu specjalnej służby
kontrolującej prawidłowe stosowanie
grzybni. Skandal.

odpadów na zarządzane grunty”.
Ponadto w umowie jest paragraf
mówiący o tym, że „za świadczoną
usługę Zleceniobiorca będzie pobierał wynagrodzenie w zależności
od ilości i rodzaju odpadu (...)”. Jest
to wyjątkowo dziwny zapis. Wszak
wiadomo powszechnie, że za dobry
nawóz się płaci. A w tym wypadku
jest odwrotnie - nie dość, że przywożą na pole, to jeszcze za to zapłacą.
Nasuwa się tylko jedno pytanie – cóż
to za nawóz? Promocja?
Miesiąc później (1 marca 2004
roku) EKO-ZYSK 1 podpisuje kolej-

D. Mucha napisał m.in.: „Z załączonych dokumentów wynika,
iż odpady będą przechowywane
niezgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 26 lipca
2000 r. o nawozach i nawożeniu
(...). Do wniosku złożonego w dniu
20.04.2004 r. dołączono decyzję
Wojewody Mazowieckiego (...)
z dnia 20.05.1999 r., która została
wydana na czas oznaczony tj. do
dnia 31.12.2003 r., czyli w dniu
składania wniosku utraciła moc
prawną”.
Kilka tygodni wcześniej do Bur-
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mujemy, że poddawany odzyskowi
odpad nie był traktowany przez
naszą firmę w kategorii nawozu
definiowanego przytoczoną ustawą (ustawa o nawozach i nawożeniu
– przyp. red.). Jednakże ze względu
na występujące w tej kwestii wątpliwości odstępujemy od wydania
zezwolenia na magazynowanie odpadów na terenie gruntów rolnych,
a wnosimy o możliwość bezpośredniego stosowania odpadowej masy
organicznej w uprawach polowych.
Dla pełnego wyjaśnienia sprawy informuję, że planowana do odzysku
masa organiczna pochodząca
z Tarchomińskich Zakładów
Farmaceutycznych w Warszawie jest kwalifikowana zgodnie
z obowiązującymi przepisami
jako materiał odpadowy, na
wytwarzanie którego ww. Zakłady posiadają pozwolenie
Wojewody Mazowieckiego.
Do wniosku omyłkowo nie
zostało załączone aktualne
pozwolenie, które obecnie
załączamy do niniejszego
zażalenia. (...)”

SKO orzeka, firma się
cieszy
Samorządowe Kolegium
Odwoławcze rozpatrzyło
zażalenie spółki EKO-ZYSK.
W piśmie z 29 czerwca 2004
roku orzekło: „uchylić w całości zaskarżone postanowienie
i przekazać organowi I instancji
do ponownego rozpatrzenia”.

W orzeczeniu napisano m.in.:
„W przedmiotowej sprawie
organ wydał postanowienie
negatywnie opiniujące z lakonicznym uzasadnieniem.
Skarżący podnosi, że uzasadGrzybnia pofermentacyjna „Grzybnię pofermentacyjną w zaplanowanej dawce należy równomiernie rozprowadzić na całej powierzchni pola i możliwie szybko wymieszać z glebą nieniem wydania negatywnej
może być stosowana na przy pomocy pługa lub brony talerzowej.” (IUNG Puławy)
opinii był brak dokumentów,
wszystkich glebach w makktóre powinna była strona
ną umowę z jednym z mieszkańców mistrza Nasielska wpłynęło w tej
Są chętni
symalnej dawce do 15,0 t/ha suzłożyć.
Z uwagi na powyższe, zda1 lutego 2004 roku spółka z ogra- Paulinowa, którego nazwisko pojawia sprawie pismo ze Starostwa Pochej masy jeden raz w ciągu 2 lat
niem
skarżącego,
organ powinien
niczoną odpowiedzialnością EKO- się już w poprzedniej umowie (je- wiatowego. Podpisany pod nim
na tym samym polu. (...)
był
wezwać
go
do
uzupełnienia
ZYSK I z Nowego Modlina podpi- den z „zarządców”) – tym razem Kazimierz Czekalski, kierownik
brakujących
dokumentów.
Grzybnię pofermentacyjną w za- suje umowę „w sprawie odzysku dokument dotyczy najmu gruntów wydziału ochrony środowiska i rolplanowanej dawce należy rów- odpadów na gruntach rolnych”. rolnych o powierzchni 1,15 ha. nictwa, poinformował, że „Starosta Podnoszony przez skarżącego zanomiernie rozprowadzić na całej Umowa zostaje zawarta z dwoma Zgodnie z zapisami w umowie „Wy- Nowodworski wszczął na wniosek rzut jest zasadny. Zgodnie z art. 64
powierzchni pola i możliwie szybko „zarządcami” gruntów rolnych po- najmujący oddaje w użytkowanie firmy EKO-ZYSK 1 postępowanie par.2 k.p.a., jeżeli podanie nie czyni
wymieszać z glebą przy pomocy łożonych w miejscowości Paulino- ww. grunty w celu magazynowania w sprawie wydania zezwolenia na zadość innym wymaganiom ustawo. Zgodnie z dokumentem spółka i przetwarzania na materiał kom- prowadzenie działalności w zakre- lonym w przepisach prawa, należy
pługa lub brony talerzowej. (...)”
EKO-ZYSK 1 zobowiązuje się m.in. postowy grzybni pofermentacyj- sie odzysku odpadów” i w związku
Pozytywna opinia IUNG-u w Puła- do „udostępnienia technologii od- nej z Tarchomińskich Zakładów z tym „wydanie decyzji w tej sprawie wezwać wnoszącego do usunięcia
wach na temat grzybni jest. Trudno zysku odpadów w postaci grzybni Farmaceutycznych „POLFA” S.A. musi być poprzedzone zasięgnię- braków w terminie siedmiu dni
z pouczeniem, że nie usunięcie
cokolwiek zarzucić wybitnym pofermentacyjnej z Tarchomińskich w Warszawie”.
ciem opinii wójta, burmistrza lub
tych braków spowoduje pozostaekspertom. Niewątpliwie dokonali Zakładów Farmaceutycznych POprezydenta miasta”.
wienie podania bez rozpatrzenia.
Z
dokumentów
dowiadujemy
się,
że
rzetelnej analizy „nawozu organicz- LFA w Warszawie (...) zgodnie
(...) A zatem wydanie zaskarżoneobydwie
umowy
zostały
zawarte
na
Firma się żali
nego”, z którą trzeba się zgodzić. z ekspertyzami i opiniami Instytutu
go postanowienia obarczone jest
okres
do
30
września
2008
roku.
Są jednak trzy wątpliwości, które nie Uprawy, Nawożenia i Gleboznaw26 maja 2004 r. EKO-ZYSK 1 skła- poważnymi wadami skutkującymi
dotyczą bezpośrednio naukowców, stwa w Puławach określającymi
Negatywna opinia Burmistrza da zażalenie na postanowienie uchylenie postanowienia w całości
a wzbudzają wiele wątpliwości wśród właściwości i możliwości wykorzyBurmistrza Nasielska (z 20 maja)
mieszkańców Nasielska. Po pierwsze stania masy organicznej w postaci 20 maja 2004 roku Burmistrz Na- do Samorządowego Kolegium i przekazanie organowi I instancji do
- chcą oni mieć pewność – bo mają grzybni pofermentacyjnej na grun- sielska negatywnie opiniuje wnio- Odwoławczego w Warszawie – „ze ponownego rozpatrzenia”. (...)
do tego prawo – czy do analizy została tach rolnych z uwzględnieniem sek firmy EKO-ZYSK 1 „o wydanie względu na występujące w nim Burmistrz wszczyna i wzywa
pozwolenia na odzysk odpadów wady proceduralne, jak również ze
przewieziona próbka substancji pobrana oddziaływania na środowisko (...)”.
w postaci grzybni pofermentacyjnej względu na brak należytego rozpa- 29 lipca 2004 r. Urząd Miejski
losowo z paulinowskiego pola (oczywiście, że nie! Opinia IUNG-u jest z Umowa zobowiązuje „zarządców” w celach rolniczych”. W uzasadnie- trzenia sprawy”. Spółka wnioskuje w Nasielsku postanawia wszcząć
2000 roku). Po drugie, jak podkreślają gruntów rolnych (o powierzchni niu postanowienia przesłanym do o uchylenie postanowienia w cało- postępowanie „w sprawie wydania
sami eksperci, czy grzybnia pofermen- ogólnej wynoszącej ponad 36 hek- Starostwa Powiatowego w Nowym ści. W piśmie czytamy m.in.: „Infortacyjna jest rzeczywiście stosowana na tarów) w Paulinowie do „przyjęcia Dworze Mazowieckim Bernard
ciąg dalszy na str. 3
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kto sprawdzi, czy przestrzegane są zalecenia
ekspertów. Czy nie powinno się zwrócić
o opinię w tej sprawie do lekarzy, toksykologów, żywieniowców? Brano pod uwagę
jedynie wpływ grzybni na rozwój roślin. Nikt
nie zastanawiał się nad wpływem odpadów na
ludzkie zdrowie? A co z ludźmi podatnymi na
uczulenia? Jaki wpływ będzie miała grzybnia,
będąca odpadem przy produkcji erytromycyny, na naszą odporność na antybiotyki? Już
za kilka lat, a może nawet miesięcy, będziemy
znali odpowiedź na te pytania. O niepokojących sygnałach od okolicznych mieszkańców
uskarżających się na zły stan zdrowia słyszymy już teraz. Oby to były fałszywe alarmy.
WA

opinii do wniosku firmy EKOZYSK 1 o wydanie pozwolenia
na odzysk odpadów w postaci
grzybni pofermentacyjnej w celach rolniczych”.
4 sierpnia Burmistrz Nasielska
zwraca się do spółki EKO-ZYSK
1 „o uzupełnienie wniosku (...)
o aktualne opinie o wartościach
nawozowych i możliwościach
rolniczego wykorzystania
grzybni pofermentacyjnej”.
Występuje również o opinię
mieszkańców Paulinowa w tej
sprawie „potwierdzoną protokołem z zebrania wiejskiego,
na którym mieszkańcy zostaną zapoznani z technologią
i konsekwencjami stosowania
grzybni na terenie ich wsi. Protokół musi być podpisany, co
najmniej przez większą część
mieszkańców wsi Paulinowo”.

29 lipca - 11 sierpnia

KRONIKA
POLICYJNA
Z Paulinowa można podziwiać panoramę Nasielska

W odpowiedzi na wezwanie
Burmistrza Nasielska, w piśmie z 23 sierpnia
firma przekazuje „najbardziej aktualną opinię
dotyczącą wartości nawozowej i możliwości
stosowania grzybni pofermentacyjnej”.

Materiał ten został opracowany we wrześniu
2003 roku przez Instytut Uprawy, Nawożenia
i Gleboznawstwa w Puławach. Wynikające
z niego wnioski (znacznie większa zawartość
wapnia) i zalecenia niewiele się różnią od tych
zawartych w poprzedniej opinii – z kwietnia
2000 roku. Jest tylko jedna, dość istotna różnica. Wtedy do badań dostarczono grzybnię
pofermentacyjną, a w tym przypadku – kompost wytworzony m.in. z grzybni odpadowej
po produkcji erytromycyny.
Co do przedstawienia opinii mieszkańców
Paulinowa, EKO-ZYSK 1 odpowiada: (...) „firma nasza nie znajduje podstawy prawnej,
która obligowałaby do przedstawienia ww.
opinii. Dodatkowo uważamy, że chociażby
ze względu na okres wzmożonych prac polowych związanych ze żniwami nie posiadamy
możliwości organizacyjnych do nakłonienia
mieszkańców wsi Paulinowo do uczestnictwa
w zebraniu i składania podpisów w przedmiotowej sprawie”(...).
6 września 2004 roku, po otrzymaniu odpowiedzi, Burmistrz ponownie wzywa EKO-ZYSK
1 do dostarczenia aktualnej, poświadczonej za
zgodność z oryginałem, opinii o wartościach
nawozowych i możliwościach rolniczego wykorzystania grzybni pofermentacyjnej. Ponadto domaga się ponownie opinii mieszkańców
Paulinowa.
Po kilku dniach EKO-ZYSK 1 odpisuje. Uzupełnia swój wniosek o opinię IUNG-u z 17 września 2003 roku. Tym razem jest to dokument
z potwierdzeniem zgodności z oryginałem.
Natomiast wezwanie do przedstawienia opinii
mieszkańców uznaje za bezzasadne.
Burmistrz nie ustępuje. 25 października znów
domaga się uzupełnienia dokumentów o opinię mieszkańców. Powołuje się przy tym na
zapisy w ustawie o samorządzie gminnym - „
do zakresu działania gminy należą wszystkie
sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym” oraz
„w sprawach ważnych dla gminy mogą być
przeprowadzane na jej terytorium konsultacje

z mieszkańcami gminy”.
13 grudnia 2004 roku Bernard D. Mucha
przesyła do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Maz. postanowienie, w którym
kolejny raz negatywnie opiniuje wniosek firmy
EKO-ZYSK 1 o wydanie pozwolenia na odzysk
odpadów. W uzasadnieniu napisał: „Wnioskodawca (...) nie dostarczył żądanych dokumentów (...) w wyznaczonym terminie”.
23 grudnia 2004 r. EKO-ZYSK 1 składa
nowe zażalenie na decyzję Burmistrza do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Warszawie. Jarosław Pielak, prezes Zarządu
spółki, odnosząc się do konieczności przedstawienia wyników „referendum” w sołectwie,
czego domagał się Burmistrz, napisał: „Należy
w tym miejscu dodać, że zgodnie z Art. 5a.2.
„Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami gminy określa uchwała rady
gminy”. Firmie naszej nie została przedstawiona tego rodzaju uchwała, zgodnie z którą
bylibyśmy zobligowani do konsultowania
planowanego wykorzystania rolniczego odpadów z mieszkańcami mając w tej kwestii
opinie Instytucji wymienionej ustawowo jako
organ opiniodawczy w tym zakresie zgodnie
z ustawą z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach
i nawożeniu (...)”.
Na początku lutego 2005 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze po rozpoznaniu
zażalenia wydaje orzeczenie. Jego treść jest
taka sama jak poprzednio – „...uchylić zaskarżone postanowienie w całości i przekazać
sprawę organowi I instancji do ponownego
rozpatrzenia”. Wydając postanowienie SKO
powołało się na argument Wnioskodawcy
– czyli na wcześniej wspomniany art. 5 ust. 2.
Wynika z niego, że brak odpowiedniej uchwały
rady gminy „czyni żądanie przeprowadzenia
konsultacji sprzecznym z prawem”.
W zakończeniu uzasadnienia do orzeczenia napisano: „Postanowienie niniejsze jest ostateczne w trybie instancyjnym, może być jednak
zaskarżone z powodu niezgodności z prawem
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie(...)”.

Byli za przywozem

Po takim orzeczeniu Samorządowego Kolegium Odwoławczego sprawa nie była jeszcze

fot. M. Stamirowski

przesądzona. Ostatnią nadzieją dla Nasielszczan
byli jeszcze sami mieszkańcy Paulinowa.
5 kwietnia 2005 roku Burmistrz osobiście
zwrócił się o opinię do Rady Sołeckiej. O swojej decyzji poinformował EKO-ZYSK 1.
3 maja tego roku odbyło się zebranie wiejskie
mieszkańców Paulinowa, któremu przewodniczył sołtys Bogumił Zawadzki. W bardzo
krótkim protokóle z zebrania czytamy między
innymi: „W zebraniu uczestniczyło 8 przedstawicieli wsi. Sołtys przedstawił i omówił
wszystkie punkty zebrania. Odnośnie punktu
4, tj. przywozu grzybni, byli za przywozem
i przedstawieniem pozytywnej opinii Burmistrzowi Nasielska”.
Warto dodać, że listę obecności na zebraniu
podpisało 6 osób, a widnieją na niej nazwiska
ośmiu mieszkańców Paulinowa. Są to: Marek
Zawadzki, Jan Kamiński, Sławomir Korytkowski,
Zbigniew Korytkowski, Mirosław Romanowicz,
Sławomir Zawadzki, Bogumił Zawadzki, Paweł
Zawadzki. Tylko 6 miało odwagę podpisać się
pod dokumentem?

Burmistrz nie miał wyjścia
10 maja 2005 roku przesyła do Starostwa
w Nowym Dworze Mazowiecki ostatnie postanowienie – „Opiniuję pozytywnie wniosek firmy EKO-ZYSK 1 z siedzibą w Nowym Modlinie
gm. Pomiechówek, o wydanie pozwolenia na
odzysk odpadów w postaci grzybni pofermentacyjnej w celach rolniczych(...). Rada Sołecka
wsi Paulinowo wyraziła zgodę na zastosowanie
grzybni pofermentacyjnej w celach rolniczych
na terenie wsi Paulinowo”.

Smutne wnioski
Kilka osób z Paulinowa decyduje o sprowadzeniu na teren gminy śmierdzących
odpadów. W okolice Nasielska, na małą powierzchnię, bo wynoszącą zaledwie około 30
hektarów ma trafić blisko 1800 ton świeżej
masy odpadów grzybni pofermentacyjnej
– tak przynajmniej wynika z oficjalnych
dokumentów. Kierują się zyskiem czy dobrą
kulturą rolną?
Czy wystarczyło wziąć pod uwagę tylko
opinię Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – a tak swoją drogą, to

03.07. w Dobrej Woli nieznani sprawcy włamali
się do domku letniskowego Bernarda G. i skradli
m. in. kosiarkę elektryczną i butlę gazową. Straty
wynoszą 500zł.
07.07. w Borkowie nieznani sprawcy skradli panel
słoneczny zasilający urządzenie do monitoringu
rzeki Wkry. Straty wynoszą 1300zł. na szkodę
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
08.07. w Pieścirogach Starych nieznany sprawca skradł rower górski. Straty wynoszą 490zł. na
szkodę Grażyny U.
10.07. w Dębinkach nieznani sprawcy włamali się
do domu Elżbiety N. i skradli m. ni. radiomagnetofon, wzmacniacz, skrzynkę narzędziową, butlę
gazową i dwa rowery.
10.07. w Pieścirogach Starych Barbara S. - kierująca samochodem Daewoo Lanos podczas
manewru omijania rowerzysty uderzyła w słup
latarni ulicznej.
11.07. w Banku Spółdzielczym przy ulicy Kościuszki nieznany sprawca skradł Annie S. portfel
z dowodem osobistym, prawem jazdy, dowodem
rejestracyjnym i kartą do bankomatu.
12.07. na targowisku miejskim przy ulicy Młynarskiej nieznany sprawca skradł Bogumile R.
pieniądze w kwocie 750zł.
14.07. na osiedlu przy ulicy Piłudskiego nieznani
sprawcy włamali się do piwnicy Krzysztofa K.
i skradli rower górski o wartości 300zl.
16.07. na ulicy Nowa Wieś Marek B. kierował samochodem w stanie nietrzeźwym (1,20 mg/l.).
16.07. w Andzinie nieznani sprawcy włamali się
do pomieszczenia gospodarczego Tadeusza S.
i skradli sześć butli gazowych. Straty wynoszą
420zł.
17.07. w Borkowie nieznani sprawcy włamali
się do domku letniskowego Macieja S. i skradli
kosiarkę spalinową i telewizor kolorowy.
18.07. w Mazewie Dworskim Robert M. zamieszkały w Pniewie skradł 7 słupów ogrodzeniowych
o wartości 300zł. na szkodę Adama U.
19.07. w Miękoszynie Krzysztof P. skradł rower
górski o wartości 500zł. na szkodę Krystyny P.

Prośba

8 lipca (piątek) około godz. 2 w nocy z pociągu relacji
Lublin - Kołobrzeg skradziono torbę, w której były między
innymi: dokumenty, aparat fotograficzny, ładowarka
do telefonu komórkowego, klucze. Właścicielka torby zwraca się z prośbą do „uczciwego” złodzieja
lub zanalzcy o zwrot - przynajmniej dokumentów.
Tel. 0506 976 963.
Wszelkie informacje na temat „zguby”, można również
przekazać pracownikom redakcji Życia Nasielska w kinie
Niwa przy ul. Kościuszki 12 w Nasielsku.
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HIT NA DZIŚ

Zabójcza broń II
TVN 20.50
Film sensacyjny, USA 1989; Reżyseria:
Richard Donner; Obsada: Mel Gibson,
Danny Glover, Joe Pesci, Joss Ackland,
Derrick O’Connor, Patsy Kensit

Kontynuacja pierwszej części przygód dwóch policjantów - porywczego Martina Riggsa i jego partnera
- spokojnego i zrównoważonego
Rogera Murtaugha. Tym razem
zadanie, jakie otrzymują wydaje się
mało ciekawe, gdyż mają pilnować
Leo Getza, nieuczciwego księgowego, który ma być świadkiem
koronnym w procesie mafijnym.
Okazuje się, że Leo prał brudne
pieniądze pochodzące z interesów
mafii narkotykowej, którą od dawna
tropią Riggs i Murtaugh.Teraz mafia
chce śmierci Leo i każdego,kto będzie
się starał go ochronić. Tymczasem
do Los Angeles przybywa dyplomata z Południowej Afryki - Arjen
Rudd. Według informacji Getza
to on jest szefem narkotykowego
imperium. Riggs poznaje asystentkę Rudda - piękną Rikę Van Den
Haas, która nie zdaje sobie sprawy, czym naprawdę zajmuje się
jej szef. Riggs po raz pierwszy
od śmierci żony zakochuje się.
Policja nie może aresztować
Rudda, gdyż chroni go immunitet
dyplomatyczny. Policjanci nie
uznają jednak rzeczy niemożliwych
i postanawiają sami załatwić sprawę
z Ruddem.

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

06:05 Wszystko w rodzinie - Wszystko
w rodzinie, odc. 9; kraj prod.USA
06:30 Lato z Jedynką
06:55 Pogoda
07:00 Wiadomości
07:05 Lato z Jedynką
07:30 Pogoda
07:30 Lato z Jedynką
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Moda na sukces - odc.2561; serial
kraj prod.USA (1997)
08:40 Kopciuszek - Koń 4; serial animowany kraj prod.Włochy (1995)
09:05 Nigdzie w świecie nie znajdziecie;
magazyn
09:20 Maszyna zmian - odc. 8/12 - Pięć
pięknych Welonów; serial TVP
09:55 Extr@
10:20 Jaka to melodia? - odc.1103
10:50 Lato z Jedynką
11:05 Program publicystyczny
11:15 Telezakupy
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Dozwolone do lat 18 - Rozwodów
nie będzie; film fabularny
13:50 Autosalon; magazyn
14:05 Plebania - odc. 527
14:30 Plebania - odc. 528
15:00 Wiadomości
15:10 Klan - odc. 926
15:35 Klan - odc. 927
16:00 Moda na sukces - odc.2561 (The
Bold and the Beautiful ep. 2776); serial
kraj prod.USA (1997)
16:25 Lato z Jedynką
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 KISS... kulturalny informator
subiektywny
17:30 Lokatorzy - „Kolega z wojska”
18:00 Czarne chmury - odc. 6/10; serial
19:00 Wieczorynka - Listonosz Pat i pocztowy autobus (Postman Pat takes the
Bus); film animowany kraj prod.Wielka
Brytania (1991)
19:30 Wiadomości
19:50 Sport
19:55 Pogoda
20:10 Wyspa Robinsonów - cz.1; serial
sensacyjny kraj prod.USA
21:45 Tokijska rozgrywka; film sensacyjny
kraj prod.Hongkong
23:30 Wiadomości
23:40 Żądza krwi II - W mroku światła
odc.2 (The Darkness of Light 2); film
sensacyjny kraj prod.Wielka Brytania
01:05 Strajk - Dialog 1; reportaż
01:45 Kino nocnych marków - My (Us);
dramat kraj prod.USA (1991)
03:20 Zakończenie dnia

06:10 Złotopolscy - odc. 158 Załamanie
06:35 Felicity - IV - odc. 13/22; serial USA
07:20 Dwójka Dzieciom - Dwa światy
- odc. 4/26; serial przygodowy
07:45 Dwójka Dzieciom - Magiczny autobus; serial animowany kraj prod.USA
08:10 McGregorowie - odc. 46; serial kraj
prod.Australia (1995)
09:00 Pytanie na śniadanie - LATO
09:10 Pogoda
09:10 Pytanie na śniadanie - LATO
09:30 Panorama
09:34 Pytanie na śniadanie - LATO
10:25 Miss Polonia - sylwetki Agata
Paskudzka nr 15
10:30 M jak miłość - odc. 144
11:15 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza - Smak Szampanii
11:45 Podróż do ziemi obiecanej - odc.
60/65; serial obycz. kraj prod.USA
12:30 Klinika pod kangurem - odc. 18/25
13:00 Panorama
13:15 Pogoda
13:30 Dziwne przygody Koziołka Matołka
- odc. 23 W poszukiwaniu przyjaźni
13:40 Odzyskane szczęście;film fabularny
kraj prod.USA (2001); reż.:Paul Schneider;
wyk.:Robert Hays, Mel Harris
15:10 Felicity - odc. 13/22; serial kraj
prod.USA (2001)
15:55 Miss Polonia - sylwetki Agata
Paskudzka nr 15
16:00 Panorama
16:05 Egzotyczna podróż z Dwójką Dzikie Hawaje; film dok. kraj prod.USA
17:05 Doktor z alpejskiej wioski - odc. 27/
94 kraj prod.Austria, Niemcy, Włochy
17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:00 „Wysokie Temperatury Filmowe
- Kazimierz Dolny 2005”
19:05 Wakacyjny konkurs Dwójki - rozwiązanie dnia
19:10 M jak miłość - odcinek 314
20:00 Panorama flesz
20:05 Ogólnopolski Festiwal Piosenki
Kabaretowej O.B.O.R.A. fragmenty
Koncertu Finałowego; widowisko rozrywkowe
20:55 Pogoda na wakacje
21:05 Kryminalne zagadki Las Vegas II
- odc. 12/23; serial sensacyjny
21:55 Miss Polonia - sylwetki Agata
Paskudzka nr 15
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport Telegram
22:30 Pogoda
22:40 07 zgłoś się - odc. 10/21 Grobowiec
rodziny von Rausch; serial TVP
23:55 BałtyckiFestiwalPiosenkiKarlshamn
2005; koncert
00:55 07 zgłoś się - odc. 11; serial TVP
02:25 Zakończenie dnia

05:55 Piosenka na życzenie
06:40 TV MARKET
06:55 YUGIOH, odc.26 USA; Serial
animowany
07:15 Świat według Bundych, odc.104;
USA, 1987 serial komediowy
07:45 Zbuntowany Anioł , odc.155;
telenowela argentyńska
08:35 JAG Wojskowe Biuro Śledcze,
odc.42
09:35 Słoneczny patrol, odc.184; USA;
serial przygodowy
10:35 BRAVO, odc.5 Magazyn rozrywkowy
11:05 Czego się boją faceci czyli Seks w
mniejszym mieście, odc.33 Polska, 2005
11:35 Czułość i kłamstwa, odc.95 Polska,
2001; r. Żamojda Jarosław
12:05 Zbuntowany Anioł, odc.156; telenowela argentyńska
13:00 Rocket Power, odc.60; USA
13:25 Domowa kawiarenka, odc.57
Polska
13:55 KABARETON, odc.9
14:40 Wybrańcy fortuny, odc.6
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda
16:10 Exclusive, odc.118 Polska, 2005
16:40 JAG Wojskowe Biuro Śledcze,
odc.43
17:35 13 Posterunek, odc.13 Polska
18:10 Całkiem nowe lata miodowe,odc.11;
Polska, 2004
18:45 Wydarzenia
19:15 Sport
19:20 Pogoda
19:25 Daleko od noszy, odc.36 Polska,
2004; r. Jaroszyński Krzysztof
20:00 Oblężenie Ruby Ridge, odc.1;
USA, 1996; r. Young Roger; w. Dern
Laura, Dunst Kirsten, Pierce Bradley,
Quaid Randy Dramat.
21:00 Chirurdzy, odc.6
21:30 Studio Lotto
22:00 Nieustraszeni, odc.5; USA
23:00 Liga Mistrzów Śmiechu, odc.3
Polska, 2005; r. Adamczyk Wojciech

06:25 Telesklep
07:15 Uwaga! - magazyn
07:35 Wyprawa Robinson (28) - reality
show
08:30 Polska na weekend - magazyn
09:00 Wykręć numer - teleturniej
10:15 Graj o raj - teleturniej
11:15 Telesklep
11:35 Na Wspólnej (498) - serial obyczajowy, Polska
12:05 Rozmowy w toku - talk show
13:10 W-11 Wydział Śledczy - serial
fabularno-dokumentalny
13:40 Kobra: Oddział specjalny (1/18)
- serial sensacyjny, Niemcy
14:35 Przystanek Alaska (72/110) - serial
obyczajowy, USA
15:30 Gorzka zemsta (83/188) - telenowela, Kolumbia
16:25 Najsłabsze ogniwo - teleturniej
17:15 W-11 Wydział Śledczy - serial
fabularno-dokumentalny
17:50 Rozmowy w toku - talk show
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:10 W-11 Wydział Śledczy - serial
fabularno-dokumentalny
20:50 Zabójcza broń II (Lethal Weapon
2) - film sensacyjny, USA 1989, reżyseria: Richard Donner, obsada: Mel Gibson,
Danny Glover, Joe Pesci, Joss Ackland,
Derrick O’Connor, Patsy Kensit

05.45 „VIP” - Wydarzenia i plotki
06.10 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
06.35 „Sztukateria” - Magazyn kulturalny
07.00 Muzyczne listy – magazyn
08.00 TV Market
08.15 „Pokemon” (44) – serial animowany
dla dzieci, USA/Japonia 1997-98
08.45 „Zwariowany świat Malcolma”
(50) – serial komediowy, USA 2000,
reż. Chris Koch, wyk. Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek, Bryan Cranston
09.15 „W imieniu prawa” (6) - show
sądowy, reż. Witold Rumel
10.15 „Diagnoza morderstwo” (50)
– serial kryminalny, USA 1993, reż. Lou
Antonio, wyk. Dick Van Dyke
11.15 „Ja tylko pytam” - talk-show
12.15 TV Market
12.30 „Sztukateria” - Magazyn kulturalny
13.00 „VIP” - Wydarzenia i plotki
13.30 „Daję słowo” – teleturniej
14.15 „Muzyczne listy” – magazyn
muzyczny
15.15 „Echo lasu” – program
15.45 „Psie serce - Tamino” (6) – serial
obyczajowy, Polska
16.45 „Ekstraliga żużlowa - magazyn”
17.15 „Punkt, Set, Mecz” – magazyn
siatkarski
17.45 „Buffy, postrach wampirów” (16)
– przygodowy serial akcji, USA 19972003
18.45 „Daję słowo” – teleturniej
19.30 „Zwariowany świat Malcolma” (51)
– serial komediowy, USA 2000
20.00 „Formy nacisku, cz.2” - USA
1996, reż. Bruce Pittman; wyk. Brian
Dennehy, Patricia Richardson, Jean
Smart, Alan Rosenberg, Joe Grifasi
Kryminał prawniczy. Paul Madriani
podejmuje się obrony szwagierki,
Laurel Vega, która została oskarżona
o morderstwo. Choć wiele faktów
świadczy przeciwko niej, Paul wierzy
w jej niewinność.
22.00 Wydarzenia
22.10 „Gdzie diabeł mówi dobranoc”
(17) – USA 1992-1996, prod. DAvid E.
Kelley, wyk. Tom Skerritt, Kathy Baker,
Lauren Holly, Costas Mandylor, Holly
Marie Combs, Justin Shenkarow, Adam
Wylie, Fyvush Finkel, Zelda Rubenstein
23.10 Playboy; „Rudowłose kociaki”
– program erotyczny
00.10 „Ekstraliga żużlowa - magazyn”
00.40 „Futbol Mundial” - półgodzinny
magazyn piłkarski
01.10 Muzyczne listy – magazyn
02.00 „Sztukateria” - Magazyn kulturalny
02.25 „Joker” – talk-show
03.15 Zakończenie programu

Ojciec chrzestny II
Film sensacyjny, USA 1974; Reżyseria: Francis Ford Coppola;
Obsada: Al Pacino, Robert Duvall, Diane Keaton, Robert De
Niro, John Cazale, Talia Shire, Danny Aiello

Kontynuacja sagi o mafijnej rodzinie Corleone.
Druga część trylogii opowiada o życiu Don Vita,
dorastaniu na Sycylii i emigracji do Nowego Jorku.
Film pokazuje też losy jego następcy, Michaela
Corleone, który od 1950 r. prowadzi interesy
rodziny.
Ta mistrzowska kontynuacja „Ojca chrzestnego” opisuje losy dwóch pokoleń rodu Corleone
w bezwzględnym dążeniu do władzy. Francis
Ford Coppola podzielił swą opowieść na dwie
części: w pierwszej przedstawił losy młodego
Don Vito, którego zagrał bezbłędnie Robert De
Niro; w drugiej – przejmowanie przez Michaela
(Al Pacino) władzy w mafijnej rodzinie. Ponownie,
gromadząc na planie wielu znakomitych artystów,
Coppola stworzył bez wątpienia najlepszy sequel
w dziejach kina. Robert De Niro za swą kreację
został nagrodzony Oscarem. Film zdobył sześć
nagród Akademii, w tym dla najlepszego filmu
1974 roku. (Piątek 23:05 TVN)

23:05 Ojciec chrzestny II (The Godfather
Part II) - film sensacyjny, USA 1974, reżyseria: Francis Ford Coppola, obsada:
Al Pacino, Robert Duvall, Diane Keaton,
Robert De Niro, James Caan,Abe Vigoda,
Gianni Russo, Danny Aiello

23:50 Biznes Wydarzenia
00:10 Pogoda
00:15 Monsun;USA,2001;r.Jag Mundhra;
w. Doug Jeffery, Gulshan Grover, Matt
McCoy, Richard Tyson
02:00 Aquaz Music Zone
05:00 Pożegnanie

02:50 Nic straconego

Robo Cop 2
Film sf, 111 min, USA 1990; Reżyseria: Irvin
Kershner; Scenariusz: Frank Miller, Walon
Green; Aktorzy: Peter Weller, Nancy Allen, Daniel
O’Herlihy, Belinda Bauer, Tom Noonan, Gabriel
Damon, Felton Perry, Patricia Charbonneau, John
Glover i inni

„Robocopa 2” zrealizował amerykański
reżyser telewizyjny i kinowy Irvin Kershner,
znany m.in. z głośnej produkcji sf „Imperium
kontratakuje” i filmu z bondowskiego cyklu
- „Nigdy nie mów nigdy”. Zmienili się również
pozostali członkowie ekipy realizatorskiej
- scenarzyści, operator zdjęć, kompozytor.
W tytułowej roli ponownie wystąpił Peter
Weller, partnerują mu znani z pierwszej części - Nancy Allen, Daniel O’Herlihy, Felton Perry. Powstało kolejne wspaniałe widowisko imponujące rozmachem i jeszcze lepszymi efektami specjalnymi, choć - jak zauważyła krytyka
- „zabrakło specyficznego klimatu pierwszej części”. Akcja „Robocopa 2” rozgrywa się w niedalekiej przyszłości
w Detroit, gdzie szerzą się gwałt i korupcja. Miasto bezprawia opanowali narkomani, prostytutki i przestępcze
gangi, które sieją strach i przemoc.Tu rządzą łaknący absolutnej władzy bezwzględni biznesmeni.Tytułowy bohater
i jego partnerka Lewis nadal patrolują ulice miasta, broniąc prawa i porządku. Policjanci prowadzą akcję przeciwko
handlarzowi narkotyków, Cainowi. Superglina cyborg zostaje schwytany i prawie całkowicie zniszczony przez
ludzi Caina, udaje się jednak przywrócić mu „życie”. Tymczasem doktor Faxx na zlecenie prezesa koncernu OCP
rozpoczyna prace nad budową „robocopa 2” z mózgiem zastrzelonego, bezwzględnego handlarza narkotyków.
Nieunikniona stanie się ostateczna konfrontacja dwóch policjantów cyborgów. (Sobota 22:30 TVP 1)
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HIT NA DZIŚ

Dobry gliniarz
TVP 1 20.10
Film sensacyjny, 99 min, USA 1991;
Scenariusz i reżyseria: Heywood
Gould; wyk. Michael Keaton, Rene
Russo, Anthony LaPaglia, Kevin Conway,
Rachel Ticotin, Tony Plana, Benjamin
Bratt, Charlayne Woodard i inni

Nowojorski policjant Artie Lewis
głęboko wierzy w sens swojej
pracy i jest dumny, że wykonuje
ten, co prawda, niewdzięczny, ale
potrzebny zawód. Podobnie myśli
jego przyjaciel i partner, Stevie
Diroma, który od śmierci żony samotnie wychowuje trzy córeczki.
Podczas prowadzonej przez obu
policjantów akcji zatrzymania
uzbrojonego szaleńca, który chce
wymordować swoją rodzinę, Stevie
ginie od kuli.Artie bardzo przeżywa
jego śmierć, obwinia siebie za brak
skuteczności działania. Dodatkowy
problem stanowią dzieci Steviego,
który nie miał żadnych bliższych
krewnych. Dziewczynkom grozi
rozdzielenie i umieszczenie w rodzinach zastępczych. W takiej
sytuacji Artie i jego żona Rita
postanawiają
zaadoptować
urocze kilkulatki: Marian, Barbarę
i Carol. Pojawiają się jednak problemy: Lewisowie mają zbyt małe
mieszkanie, by wychowywać trójkę
dzieci, opieka społeczna stawia im
warunek znalezienia większego lokum.Wiedząc, że legalnie nie zdoła
w krótkim czasie uzbierać pieniędzy
na kupno dużego mieszkania lub
domu,Artie decyduje się na szalony
krok...

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

06:05 Moda na sukces - odc.2562; serial
kraj prod.USA (1997)
06:25 Gwiazdozbiór polskiego sportu
- Elżbieta Duńska-Krzesińska
07:00 Agrolinia
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:10 Rok w ogrodzie
08:35 Nasze domy - odc.7; magazyn
08:55 Talent za talent - dla młodych
widzów; program dla młodzieży
09:20 Ziarno ; magazyn
09:50 Papirus / Papyrus - Płaczący kolos
21; film animowany kraj prod.Francja
10:15 Wyspy piratów - odc. 11 kraj
prod.Australia
10:40 Wyspy piratów - odc. 12 kraj
prod.Australia
11:10 Zaginiony świat (seria III) - odc. 22
„Oko cyklonu” kraj prod.Kanada
12:05 Kuchnia z Okrasą - Indyjski eden
12:30 Miasto Marzeń; telenowela dokumentalna TVP
13:00 Wiadomości
13:10 Podróżnik - Cancun
13:30 Wielka nagroda kraj prod.USA
15:30 Śmiechu warte - odc.544; program
rozrywkowy
15:50 Program sportowy
16:25 Moda na sukces - odc.2562; serial
kraj prod.USA
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Mistrzostwa Świata w l.a. - Helsinki
2005; relacja
19:10 Wieczorynka
19:20 Miś Tomi i przyjaciele - odc. 24
Złodziej cukierków kraj prod.Wielka
Brytania
19:30 Wiadomości
19:50 Sport
20:00 Pogoda
20:10 Hit na sobotę - Dobry gliniarz; film
fabularny kraj prod.USA (1991)
21:55 Opole na bis - Premiery; koncert
22:30 Męska rzecz... - RoboCop 2; film
fabularny kraj prod.USA
00:25 Agentka o stu twarzach - odc.15
kraj prod.USA
01:10 Agentka o stu twarzach - odc. 16
kraj prod.USA
01:55 Kino nocnych marków - Piknik;
dramat obyczajowy kraj prod.USA
03:25 Zakończenie dnia

05:30 Złotopolscy - odc. 159 Komornik
05:55 Dwójka Dzieciom - Globert przedstawia niezwykły świat natury - odc. 11
06:20 Echa tygodnia
06:50 Dla niesłyszących - Spróbujmy razem; magazyn dla niepełnosprawnych
07:15 Zmiennicy - odc. 11; serial TVP
08:15 Janosik - odcinek 11; serial TVP
09:00 Morskie opowieści - Koralowy
raj- odc. 6; serial dokumentalny kraj
prod.USA
09:30 25. Światowy Festiwal Cyrkowy
„Cirque de Demain”; widowisko cyrkowe
kraj prod.Francja
10:30 Kręcioła
10:55 Niania na telefon - odc.4; cykl dokumentalny kraj prod.Wielka Brytania
11:40 „Robert Korzeniowski i Sergiej
Bubka” - Rozmowy w Marszu; reportaż
12:10 Kino bez rodziców - Przygody psa
Cywila - odc. 6/7 Zbiegowie; serial TVP
12:35 Kino bez rodziców - Kochanie
zmniejszyłem dzieciaki - odc 26
13:20 30 ton - lista, lista, lista przebojów
14:00 Familiada
14:30 Złotopolscy - odcinek 684; telenowela TVP
14:55 „Wysokie Temperatury Filmowe
- Kazimierz Dolny 2005”
15:05 FAMA 2005 - koncert 40-lecia;
koncert
16:05 Na dobre i na złe - odcinek 204
Marzenie Krzysia
17:00 Na dobre i na złe - odcinek 205
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:45 Pogoda
18:55 M jak miłość - odcinek 315
19:50 Mistrzostwa Świata w l.a. - Helsinki
2005 kraj prod.Finlandia (2005)
20:55 Pogoda na wakacje
21:00 Europa da się lubić - Europa five
o’clock
21:50 Słowo na niedzielę
22:00 Panorama
22:25 Sport Telegram
22:30 Pogoda
22:40 Dla forsy; film fabularny kraj
prod.USA (2000)
00:10 Przystanek Woodstock 2005
02:05 Zabij mnie później; film fabularny
kraj prod.USA (2001); reż.:Dana Lustig
03:35 Zakończenie programu

06:00 Pierwsza miłość, odc.69 Polska
06:40 Pierwsza miłość, odc.70 Polska
07:25 Twój lekarz, odc.67 Polska, 2005
08:00 Transformery, odc.15 Japonia; serial
animowany
08:25 YUGIOH, odc.27 USA; serial animowany
08:50 Hugo Familijny, odc.17
09:20 BRAVO, odc.6 Magazyn rozrywkowy
09:50 Exclusive, odc.118 Polska, 2005
10:25 Samo życie, odc.556 Polska
11:10 Samo życie, odc.557 Polska
11:55 Liga Mistrzów Śmiechu, odc.3
Polska, 2005; r. Adamczyk Wojciech
12:40 Dubler “Animal’L”; Francja, 1977;
r. Zidi Claude; w. Belmondo Jean Paul,
Gerome Raymond, Saval Dany, Welch
Raquel
14:40 Słoneczny patrol, odc.185; USA;
serial przygodowy
15:45 Wydarzenia
15:55 Pogoda
16:05 Jezioro marzeń, odc.87; USA; serial
dla młodzieży
17:00 Nie zakazane reklamy , odc.6
17:15 Chirurdzy, odc.6
18:10 Całkiem nowe lata miodowe,
odc.12; Polska, 2004; r. Adamczyk
Wojciech
18:45 Wydarzenia
19:05 Sport
19:10 Pogoda
19:20 Mężowie i żona; USA, 1996; r.
Harold Ramis; w. Cussack Ann, Duhame
Zack, Keaton Michael, MacDowell Andie,
Schlossenberg Katie
21:30 Studio Lotto
21:55 Trzęsienie ziemi w Nowym Jorku;
Kanada, 1998; r. Terry Ingram; w.
Anderson Melissa, Gibb Cynthia, Greg
Evigan, Moriarty Michael
23:55 Skrywane namiętności; USA, 2000;
r. Madison Jay; w. Dawson Kimberly, Fraser
Jonathan, Piccioli Paul, Schnuit Jason
Thriller erotyczny. Charlotte jest rozczarowana życiem małżeńskim. Kiedy do
miasta wraca jej były chłopak, postanawiają razem uciec. Mąż dziewczyny
pierze brudne pieniądze, kochankowie
chcą go zabić, żeby się wzbogacić.
01:50 Reebok Hip Hop
03:20 Aquaz Music Zone
05:00 Pożegnanie

05:45 Uwaga! - magazyn
06:05 Telesklep
07:55 Chwila Prawdy - program rozrywkowy
08:55 Pascal: po prostu gotuj - program
rozrywkowy
09:25 Wykręć numer - teleturniej
10:30 VIVA Polska
11:30 Maraton uśmiechu - program
rozrywkowy
12:00 Misja Martyna - program rozrywkowy
12:55 Kierunek Sopot - magazyn
13:25 Na Wspólnej (powt.) - serial
obyczajowy, Polska
14:25 Dla Ciebie Wszystko - program
rozrywkowy
15:40 Pascal: po prostu gotuj - program
rozrywkowy
16:10 Jak pies z kotem - magazyn
16:40 Siłacze - program rozrywkowy
17:45 Ciao Darwin - program rozrywkowy
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:40 Uwaga! - magazyn
20:00 Kryminalni (powt.) - serial kryminalny, Polska
21:05 Ze śmiercią jej do twarzy (Death
Becomes Her) - komedia, USA 1992, reżyseria: Robert Zemeckis, obsada: Meryl
Streep, Bruce Willis, Goldie Hawn, Isabella
Rossellini, Ian Ogilvy, Adam Storke

05.45 „Strefa P” - Magazyn muzyczny
06.10 „Sztukateria” - Magazyn kulturalny
06.35 „VIP” - Wydarzenia i plotki
07.00 „Pokemon” (41,42) – serial animowany dla dzieci, USA/Japonia 1997-98,
reż. Masamitsu Hidaka.
08.00 „KOT czyli Ktoś Ogromnie
Tajemniczy” - program rozrywkowy
09.00 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
09.30 „Strefa P” - Magazyn muzyczny
10.00 “Watykan Jana Pawła II” (6) - dziesięcioodcinkowy serial dokumentalny
10.30 „Diagnoza morderstwo” (49)
– serial kryminalny, USA 1993, reż. Lou
Antonio, wyk. Dick Van Dyke, Victoria
Rowell, Barry Van Dyke
11.30 „Sztukateria” - Magazyn kulturalny
12.00 „VIP” - Wydarzenia i plotki
12.30 „Futbol Mundial” - półgodzinny
magazyn piłkarski
13.00 A ku ku – program rozrywkowy
13.15 „Uwaga!Hotel” - program rozrywkowy
14.15 „Cień Anioła” (49) – serial sensacyjno-fantastyczny, USA 2000, reż.
Sarah Pia Anderson, Duane Clark
15.10 „Buffy, postrach wampirów” (16)
– przygodowy serial akcji, USA 19972003
16.05 „CHCĘ BYĆ PIĘKNA” - program
17.15 „Odlot” – Program realizowany
w całości poza studiem. Jego głównym
celem jest znalezienie chętnych, którzy
chcą ... odlecieć!
18.00 „Zdradliwa Alaska” - USA 1996,
reż. Bruce Pittman
20.00 „Selekcjoner” - USA 1994, reż.
Michael Ritchie; wyk. Albert Brooks,
Brendan Fraser, Dianne Wiest, Anne
Twomey, Lane Smith
22.10 Wydarzenia
22.20 „Komenda” – Siedlce 2 - serial
dokumentalny
22.50 „Nocny pociąg do Wenecji” Niemcy 1993, reż. Carlo U. Quinterio
00.25 „Drogówka” - magazyn policyjny
00.50 „Komenda” - serial dok.
01.15 „Ekstraliga żużlowa - magazyn”
01.40 „VIP” - wydarzenia i plotki
02.05 „Strefa P” - Magazyn muzyczny
02.30 „Joker” – talk-show
03.20 Zakończenie programu

23:10 Nawiedzony (Haunted) - film
sensacyjny, Wielka Brytania/USA
1995, reżyseria: Lewis Gilbert, obsada:
Aidan Quinn, Kate Beckinsale, Anthony
Andrews, John Gielgud, Anna Massey,
Alex Lowe
01:20 Nic straconego
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TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

Anioły na boisku

06:30 W labiryncie - odc. 99
07:00 Transmisja Mszy Świętej
07:55 Otwarcie Igrzysk Polonijnych
09:00 Domisie - Drzemka; STEREO
09:20 Wielki świat małych sportowców
- Spotkanie 7; magazyn
09:40 Kino na niepogodę - Niekończąca
się opowieść film fabularny kraj prod.Kanada (1998)
11:30 Między ziemią a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem
12:30 Tydzień
13:00 Wiadomości
13:10 Pojedynek
rewolwerowców;
western kraj prod.USA (1970); reż.:
Johnson Lamont; wyk.:Kirk Douglas,
Johny Cash, Jane Alexander, Raf Vallone,
Karen Black

05:45 Złotopolscy - odc. 160; Przysięga
06:10 Dwójka Dzieciom - Globert przedstawia niezwykły świat natury - odc. 12
kraj prod.Wielka Brytania, Niemcy
06:30 Słowo na niedzielę
06:35 Dla niesłyszących - Przeprowadzki
- odc. 3; serial TVP
07:30 Zmiennicy - odc. 12; serial TVP
08:35 Janosik - odcinek 12; serial TVP
09:20 Wędrówki przyrodnicze z Davidem
Attenborough - odc. 15; serial dokumentalny kraj prod.Wielka Brytania
09:50 Siedlisko - odc. 6; serial TVP
10:50 Wakacje z National Geographic;
film dokumentalny kraj prod.USA
11:50 Mistrzostwa Świata w l.a. - Helsinki
2005 kraj prod.Finlandia (2005)
12:15 Gwiazdy w południe - Grecki
magnat; film obyczajowy kraj prod.USA
(1978); reż.:J. Lee Thompson

06:00 Pierwsza miłość, odc.71 Polska
06:40 Pierwsza miłość, odc.72 Polska
07:30 Domowa kawiarenka, odc.56
Polska, 2004
08:00 Czarodziejki W.I.T.C.H., odc.16;
serial animowany
08:30 Power Rangers, odc.474
09:00 Hugo, odc.31
09:30 Dubler; Francja, 1977; r. Zidi
Claude; w. Belmondo Jean Paul, Gerome
Raymond, Saval Dany, Welch Raquel
11:40 Niesamowite dzieciaki; USA,
1994; r. Merhi Joseph; w. Roberts Ted,
Furst Stephen, Whipple Shonda, Wilson
Don
13:30 Małe Kobry - operacja
Dalmatyńczyk; USA, 1997; r. VistorLifton Paulette; w. Erkridge Stephan
Wayne, Laurens Kathren, Wervin Jay
15:30 Fundacja Polsat
15:45 Wydarzenia
15:55 Pogoda
16:00 KABARETON, odc.10

05:35 Uwaga! - magazyn
05:55 Telesklep
07:45 Maraton uśmiechu - program
rozrywkowy
08:15 Misja Martyna - program rozrywkowy
09:05 Dobrzy chłopcy i źli chłopcy (The
Good Guys and the Bad Guys) - western,
USA 1969, reżyseria: Burt Kennedy, obsada: Robert Mitchum, George Kennedy,
Martin Balsam, David Carradine, Tina
Louise, John Carradine
10:55 Kaczor Howard (Howard the
Duck) - komedia, USA 1986, reżyseria:
William Huyck, obsada: Lea Thompson,
Jeffrey Jones, Tim Robbins, Ed Gale, Paul
Guilfoyle
13:00 Dzieciaki z klasą - program rozrywkowy
14:15 Co za tydzień - magazyn
14:40 Anioły na boisku (Angels in the
Outfield) - film rodzinny, USA 1994,
reżyseria: William Dear, obsada: Danny
Glover, Brenda Fricker, Joseph GordonLevitt, Tony Danza, Christopher Lloyd,
Adrien Brody, Matthew McConaughey

15:00 BBC w Jedynce - Film dokumentalny
15:05 DTV J.Fedorowicza - z archiwum
X-lecia - ( odc.7 )
16:00 Reportaż
16:25 Moda na sukces; serial
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Mistrzostwa Świata w l.a. - Helsinki
2005; relacja
19:00 Wieczorynka - Pszczółka Maja
- odc. 55 kraj prod.Niemcy (1982)
19:30 Wiadomości
19:50 Sport
20:00 Pogoda
20:10 Zakochana Jedynka - Antonia - odc.
1/3 (Antonia.); serial obyczajowy kraj
prod.Niemcy (2001)
21:50 Uczta kinomana - Fan; film fabularny kraj prod.USA (1996)
23:45 Teraz Polska - część artystyczna;
koncert
00:30 Uczta kinomana - Idiota - odc. 6
(Idiota); serial obyczajowy kraj prod.ROSJA (2003)
01:25 Zakończenie dnia

14:00 Familiada
14:40 Złotopolscy - odcinek 685
15:10 Szansa na Sukces
16:05 Na dobre i na złe - odcinek 206
Poznam panią...
17:00 Na dobre i na złe - odcinek 207
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:45 Pogoda
18:55 Mistrzostwa Świata w l.a. - Helsinki
2005 kraj prod.Finlandia (2005)
20:45 Kino wspomnień - Daleko od szosy
- odc. 6/7 Egzamin; serial TVP
22:00 Panorama
22:25 Sport Telegram
22:30 Pogoda
22:35 „Wysokie Temperatury Filmowe
- Kazimierz Dolny 2005”
22:50 Hiroszima - czas apokalipsy
(Hiroszima); film dokumentalny kraj
prod.Wielka Brytania (2005)
00:20 Dusza towarzystwa: historia Pameli
Harriman (Life of the party: The Pamela
Harriman Story) kraj prod.USA
01:50 Zakończenie dnia

05.45 „Ekstraliga żużlowa - magazyn”
06.10 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
06.35 „Sztukateria” - Magazyn kulturalny
07.00 „Pokemon” (43,44) – serial animowany dla dzieci, USA/Japonia
08.00 „Futbol Mundial” - półgodzinny
magazyn piłkarski
08.30 Ręce, które leczą - program
09.00 „Zdradliwa Alaska” - USA 1996,
reż. Bruce Pittman; wyk. Alyssa Milano,
Cameron Bancroft, Winston Rekert, Paul
Dignard
11.00 „Diagnoza morderstwo” (50)
– serial kryminalny, USA 1993, reż. Lou
Antonio, wyk. Dick Van Dyke
12.00 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
12.30 „Gdzie diabeł mówi dobranoc” (17)
– USA 1992-1996
13.30 „Psie serce - Tamino” (6) – serial
obyczajowy, Polska
14.30 „Duża przerwa” (9) – serial komediowy, Polska 2001, reż. Mirosław Bork,
wyk. Beata Tyszkiewicz, Katarzyna
Skrzynecka, Joanna Sienkiewicz,
Bernadetta Machała-Krzemińska, Ewa
Konstancja Bułhak
15.00 „Selekcjoner” - USA 1994,reż.Michael
Ritchie; wyk.Albert Brooks, Brendan Fraser,
Dianne Wiest, Anne Twomey
17.10 „Zostać miss” (21) – serial obyczajowy, Polska 2001, reż. Wojciech Pacyna
18.10 „Formy nacisku, cz.2” - USA 1996,
reż. Bruce Pittman; wyk. Brian Dennehy,
Patricia Richardson, Jean Smart, Alan
Rosenberg, Joe Grifasi
20.10 „Pogoń za milionami” - USA 1989,
reż. Daniel Adams; wyk. Jonathan Penner,
Gerald Orange, Sandra Bullock
22.00 Wydarzenia
22.10 „Drogówka” – Zgorzelec - magazyn
policyjny
22.40 „Fala uderzeniowa” - USA 1999, reż.
Rodney McDonald; wyk. James Russo,
Ice-T, Michael Harris, Mel Harris
00.40 „Drogówka” - Magazyn policyjny
01.05 „Komenda” - serial dok.
01.30 KINOmaniaK – odjazdowy magazyn filmowy
01.55 „Sztukateria” - Magazyn kulturalny
02.20 „KOT czyli Ktoś Ogromnie
Tajemniczy” - program rozrywkowy
03.10 Zakończenie programu

14.40 TVN
Film rodzinny, USA 1994; Reżyseria:
William Dear; Obsada: Danny Glover,
Brenda Fricker, Joseph Gordon-Levitt,
Tony Danza, Christopher Lloyd

Jedenastoletni Roger (Joseph
Gordon-Levitt) bardzo mocno przeżywa rozwód swoich
rodziców. Jego ukochany
ojciec, wyprowadzając się
z domu postanawia, że wróci
do syna tylko wtedy, gdy jego
ulubiona drużyna baseballowa,
Kalifornijskie Anioły, okaże się
najlepsza w sezonie. Równie
dobrze mógłby powiedzieć, że
nigdy nie wróci do domu, bo
Kalifornijskie Anioły jeszcze
nigdy nie wygrały.
Mimo to Roger wierzy, że modląc
się o zwycięstwo drużyny, sprawi,
że odniesie ona sukces, a jego ojciec powróci do domu. Ku wielkiemu zaskoczeniu trenera Aniołów,
George’a Knoxa (Danny Glover)
jego podopieczni zaczynają wygrywać, a wszystko to dzieje się
za sprawą nowego zawodnika
o imieniu Al (Christopher Lloyd),
który pojawił się niewiadomo
skąd, może nawet spadł z nieba?
Tylko mały Roger wie, że Al jest
aniołem, który przybył na ziemię,
aby pomóc zawodnikom na boisku i zwykłym ludziom w rozwiązaniu ich problemów.

16:45 Pierwsza miłość, odc.114 Polska
17:30 Pierwsza miłość, odc.115 Polska
18:15 Daleko od noszy, odc.37 Polska,
2004; r. Jaroszyński Krzysztof
18:45 Wydarzenia
19:05 Sport
19:10 Pogoda
19:20 Amerykańska księżniczka, odc.6
20:20 Wybrańcy fortuny, odc.7
21:20 Ściśle tajne, odc.10
21:30 Studio Lotto
22:25 Nagi patrol, odc.37; USA
22:55 Na jeden temat...z Joan Rivers,
odc.6
23:25 13 Posterunek, odc.13 Polska
00:05 Magazyn sportowy - żużel
02:05 Ace Ventura : Zew natury; USA,
1995; r. Oedekerk Steve; w. Callow
Simon, Carrey Jim, Eziashi Maynard,
McNeice Ian
03:40 Aquaz Music Zone
05:00 Pożegnanie

16:40 Taniec z gwiazdami - program
rozrywkowy
17:55 Kryminalni (powt.) - serial kryminalny, Polska
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:40 Uwaga! - magazyn
20:00 Ciao Darwin - program rozrywkowy
21:20 Dowody zbrodni (17/23) - serial
kryminalny, USA
22:20 Nie do wiary - magazyn
22:50 Detektyw - serial fabularno-dokumentalny
23:20 Magazyn Idea Ekstraklasa
00:20 Nic straconego
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Gorący apel

do właściciela
chłodnej ciepłowni
Zimna woda zdrowia doda. Kąpiel
w lodowatej wodzie i skok do ciepłej pościeli – to wspaniałe uczucie.
Dosłownie, słyszymy jak krew krąży
nam w żyłach. Śpimy spokojnie, bez
koszmarów. Następnego dnia rano
budzimy się rześcy, wypoczęci i jak
nowonarodzeni.
Takie opinie na temat kąpieli
w lodowatej wodzie wypowiadają
członkowie klubu morsa. Zupełnie
innego zdania są mieszkańcy niektórych bloków w Nasielsku. Oni
nie są „morsami”. Im marzy się, żeby
z kranów poleciała wreszcie gorąca
woda. Czy to (do jasnej cholery!) nie
jest realne w XXI wieku, w kraju leżącym w środku Europy i będącym
członkiem Unii Europejskiej.

Ciepłej wody jak nie było, tak nadal
nie ma. Dlaczego? Kiedy będzie?
Tego nie wiemy – nie udało się nam
skontaktować z właścicielem najzimniejszej ciepłowni w Polsce. Zamknięta na cztery spusty? Piece chyba wygaszone? Podobno dzierżawą
obiektu zainteresowana jest pewna
warszawska firma? Mieszkańcy nic
nie wiedzą. Za pośrednictwem gazety zwracamy się do Pana z prośbą
o odpowiedzi na powyższe pytania.
Na odpowiedź czekają mieszkańcy
Nasielska, którzy coraz liczniejszą
grupą odwiedzają naszą redakcję
i proszą o interwencje w sprawie
nasielskiej „ciepłowni”. Prosimy
o list. Opublikujemy go w całości na
łamach Życia Nasielska.
Redakcja

Życie Nasielska

Pytania bez komentarza
Jeden z mieszkańców Nasielska
zwrócił się do naszej redakcji
z kilkoma pytaniami dotyczącymi
ciepłowni. Prosił o zamieszczenie
ich w Życiu Nasielska, bo – jak powiedział – nie wie już, do kogo ma
je skierować.
Publikujemy te pytania i zapraszamy
do społecznej dyskusji. Nasze łamy
są do Państwa dyspozycji.
1. Jest już chyba najwyższy czas,
żeby sprawą sprzedaży ciepłowni
zajął się prokurator?

2. Czy Urząd Miasta nie powinien
już rozpocząć przygotowań do
budowy małych ciepłowni gazowych?
3. Ile pieniędzy z naszych podatków i płaconego przez nas czynszu
idzie na utrzymanie prywatnej ciepłowni?
4. Dlaczego nic nie robi Zarząd
spółdzielni mieszkaniowej, żeby
poprawić sytuację?

7

kaloryfery w zimie i za brak ciepłej
wody w kranach?
6. Dlaczego nie płacimy mniej
za życie w niepełnowartościowych
lokalach?
Jeżeli ktoś z Państwa chciałby udzielić
odpowiedzi na pytania czytelnika, to
prosimy przesłać je do naszej redakcji – najlepiej w formie elektronicznej
na adres: zycie@nasielsk.pl. Odpowiedzi opublikujemy.

5. Dlaczego nikt do tej pory nie
przeprosił mieszkańców za chłodne

Redakcja Życia Nasielska

Trzy nowe wodociągi
Dąbrowa, Borkowo, Jackowo – Lubomin – być
może już za kilka miesięcy w tych wsiach popłynie z kranów czysta woda
z gminnej sieci.
Wnioski o dofinansowanie budowy
trzech wodociągów w Gminie Nasielsk są już złożone w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Teraz Urząd Miejski z niecierpliwością
czeka na decyzję w tej sprawie.
- Jeżeli wnioski będą rozpatrzone,
to natychmiast rozpoczynamy
procedurę przetargową na wykonanie robót – informuje Bernard D.
Mucha, Burmistrz Nasielska.
Realizacja inwestycji pozwoli
wreszcie zakończyć karkołomne
i kosztowne przedsięwzięcie „wodociągowania” całej gminy. Będą
to już trzy ostatnie wodociągi.
„Reszta, to już zwykła kosmetyka”
– powiedziano nam w Urzędzie
Miejskim. Do wykonania pozostaną
jeszcze drobne remonty i uzupełnienia sieci w niektórych koloniach.
W najbliższym czasie na podłączenie
do wodociągów mogą liczyć właściciele pojedynczych zabudowań
m.in. w Krzyczkach, Mazewie oraz
w Jaskółowie. Jak dowiedzieliśmy się

w UM w Nasielsku,
„będą to niewielkie
roboty, a ich wykonawcą będzie
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej”.
Zakończenie budowy sieci wodociągowej nie oznacza
wcale
końca
prac „wodnych”.
Bernard Mucha
powiedział nam, że
„zaraz po wykonaniu tej inwestycji
przystępujemy do
modernizacji stacji
uzdatniania wody
w Nasielsku, wymienimy stare elementy sieci wodociągowej na terenie
miasta, które nie są
już w stanie sprostać
zwiększonemu zapotrzebowaniu na
wodę”.
Mieszkańcy często skarżą się na spadek ciśnienia wody w kranach. Nie
oznacza to wcale, że wody brakuje
albo, że coś jest nie tak z ujęciem.
Taka sytuacja jest spowodowana po
prostu tym, że do naszych domów

płynie woda w starych rurach o zbyt
małych przekrojach. W tym wypadku nie pomoże zwiększenie ciśnienia
przesyłowego – wręcz przeciwnie
– może spowodować awarię. Jak
nas zapewnił Burmistrz
– „po wymianie rur tych problemów nie będzie”.
Dariusz Panasiuk

Wody nie zabraknie
fot. M. Stamirowski

Wskazali winnego i myślą, że po sprawie

No i co z tego? To już wiemy. Kiedy w kranach popłynie ciepła woda? O tym Spółdzielnia
niestety już nie pisze.

Ostatnich kilka tygodni bez deszczów
oraz bardzo wysokie temperatury
spowodowały, że mieliśmy do czynienia z najprawdziwszą suszą. Na naszych oczach schły kwiaty, warzywa.
Przydomowe ogródki wyglądały tak,
jakby je ktoś opryskał herbicydem.
Nic więc dziwnego, że ludzie, chcąc
ratować zieleń podlewali rośliny
znacznie częściej niż zazwyczaj.

W jednej z gmin powiatu nowodworskiego, sąsiadującej z Nasielskiem,
ukazało się zarządzenie jej burmistrza, w którym napisano między
innymi: „Wprowadzam zakaz używania wody z gminnych urządzeń
zaopatrywania w wodę do celów
podlewania ogródków przydomowych oraz upraw rolnych.
Woda z urządzeń powinna być

używana do celów socjalno-bytowych.
Nie zastosowanie się do zakazu
spowoduje zastosowanie sankcji
karnych w postaci kary grzywny
do wysokości 5000 złotych”.

Z informacji, jakie udało się nam
uzyskać wynika, że zarządzenie
zaszokowało mieszkańców tamtej
gminy. Nie są w stanie zrozumieć
dlaczego mają być karani tylko za to,
że podlewają swoje ogródki. Przecież
płacą za każdy metr sześcienny wody
a poza tym nie słyszeli, żeby z powodu braku opadów gdziekolwiek został
ogłoszony stan klęski żywiołowej.
Postanowiliśmy dowiedzieć się,
jak wygląda sytuacja w Nasielsku.
Rzeczywiście i tu w ostatnim czasie

znacznie wzrosło zapotrzebowanie
na wodę. W miesiącach letnich
tutejsza stacja przesyła do odbiorców około pięciu tysięcy metrów
sześciennych wody dziennie – jest
to dwa, a nawet trzy razy więcej
niż zimą. Taka sytuacja powtarza
się każdego roku. Jednym słowem
jest normalnie. Burmistrz pytany
o ewentualne wprowadzenie ograniczeń powiedział: „do tej pory nie
wprowadzaliśmy żadnych zakazów
używania wody do innych celów niż
socjalno-bytowe i nadal nie widzę
takiej konieczności”.
Ta odpowiedź niewątpliwie uspokoi
właścicieli ogródków, którzy marzą
o soczystej zieleni przed swoimi
domami.
Dariusz Panasiuk
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Otwarcie Domu Pomocy Społecznej
20 lipca odbyło się oficjalne otwarcie Domu
Pomocy Społecznej w Nasielsku.
Przybyłych na uroczystość gości
powitała Maria Kowalska, Starosta
Nowodworski. Poświęcenia obiektu dokonał Biskup Płocki Roman
Marcinkowski. W krótkich słowach
podziękował „Bogu i ludziom za
to, że to dzieło zostało wykonane
i tym samym pokaźna grupa ludzi
w Nasielsku będzie miała swój drugi
dom”. Pobłogosławił pracowników
i mieszkańców placówki. Wyraził
także swoje zadowolenie z faktu, iż na
terenie obiektu znajduje się kaplica.
„Gdy widzę tu ludzi potrzebujących
pomocy, to czuję, że trafili do odpowiedniego miejsca” – powiedział
Burmistrz Nasielska, zwracając się do
Agaty Nowak, Dyrektora DPS.
Pozostali goście, podobnie jak
Burmistrz Nasielska życzyli Dyrektorowi ośrodka sukcesów i wyrażali zadowolenie z faktu, że wiele
osób z powiatu nowodworskiego

znalazło tu zatrudnienie.
Otwarcie Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku było ważnym
wydarzeniem nie tylko
dla gminy, ale również
dla całego powiatu.
O jego randze świadczyła obecność wielu
gości. W uroczystości
wzięli udział przedstawiciele Marszałka
Sejmiku Województwa
Mazowieckiego, przedstawiciele Wojewody
Mazowieckiego oraz
Prezydenta Warszawy.
Nie zabrakło również
samorządowców z powiatu nowodworskiego
i szefów najważniejszych
instytucji powiatowych.
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali:
Maria Kowalska, Starosta
Nowodworski,Kazimierz
Kuberski, Dyrektor Biura

fot. K. Ziemiecka

Przecięcia wstęgi dokonuje Kazimierz Kuberski.

Polityki Społecznej Miasta Stołecznego Warszawy, Bernard D. Mucha,
Burmistrz Nasielska oraz Barbara
Kucharska, Dyrektor Wydziału
Polityki Społecznej przy Urzędzie
Wojewódzkim.

Wszystkich, których interesuje działalność Domu Pomocy Społecznej
odsyłamy do lektury poprzedniego
numeru Życia Nasielska, w którym
zamieściliśmy obszerny wywiad
z Agatą Nowak, dyr. DPS.
K. Ziemiecka

Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku

Zaproszeni goście.

Placówka jest przeznaczona głównie dla osób przewlekle chorych
psychicznie. Może w niej przebywać 98 mieszkańców. Pierwsi pensjonariusze przybyli tu 30 czerwca 2005 roku ze Smoszewa w Gminie
Zakroczym – z likwidowanego ośrodka prowadzonego przez Polski
Związek Głuchych. W DPS pracuje 55 osób – większość w dziale terapeutyczno-opiekuńczym.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Nasielsku Agata Nowak

Wśród gości byli przedstawiciele duchowieństwa.z księdzem Biskupem Romanem Marcinkowskim na czele.Tuż za nim stoją (od lewej):Agata
Nowak, Dyrektor DPS, ks. Karol Koniecki, Maria Kowalska, Starosta Nowodworski, ks. Dziekan Kazimierz Śniegocki i ks. Józef Szczeciński.

38 lat, urodziła się w Nasielsku,
mieszka w Mogowie. Wykształcenie wyższe, magister politologii
o specjalności – administracja
publiczna. Specjalizowała się
w zakresie pomocy społecznej na
Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Profilaktyki Społecznej
i Resocjalizacji. Przed podjęciem
pracy w Nasielsku była kierownikiem Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie. Pełni funkcję
kuratora społecznego w Sądzie
Rejonowym w Pułtusku. Posiada
certyfikat orzecznika w zakresie
pracownika socjalnego.
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Ty jedna na milion…
łowami tej piosenki
S
rozpoczęła się II Edycja
Wyborów Małej Miss 2005
i Miss Nastolatek 2005.

W sobotę 25 czerwca 2005 roku
w Kinie Niwa o tytuł najpiękniejszej
dziewczyny naszej gminy walczyło
30 finalistek wybranych spośród 254
kandydatek.
Organizatorzy: Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej oraz Świetlica
Socjoterapeutyczna dołożyli wszelkich starań aby nie zabrakło atrakcji
oraz dobrej zabawy.
Imprezę uświetniły występy laureatów Gwiazdora : Zespół z Pianowa
„Multanki” oraz dziewczęta z zespołu prowadzonego przez Marka
Jurkiewicza.
Na finał przybyli zaproszeni jurorzy,
którym przewodniczył Bernard
D. Mucha, Burmistrz Nasielska. Wybranie tej najpiękniejszej było nie lada
problemem dla jury.
Imprezę prowadzili: Marta Zapert
oraz Łukasz Gołębiewski.
Finalistki wyprowadzało na scenę
dwóch gentelmenów: Dawid Urbiak
i Paweł Gortat.
Tego dnia scena należała do
dziewcząt w wieku od 6 do 16 lat.
Wszystkie kandydatki po trzech
miesiącach ciężkiej pracy nad
układami tanecznymi, a także po
treningu autoprezentacji w końcu
mogły rewelacyjnie zaprezentować
się przed publicznością.

Laureatki z nagrodami

fot. M. Stamirowski

Wydarzenie zasługuje na słowa
pochwały. Impreza trwała 3 godziny
i cały czas publiczność świetnie się
bawiła.
Z całej trzydziestki zwyciężyły te
dwie i to one będą nosić zaszczytne
miano najpiękniejszych mieszkanek
naszej gminy w 2005 r.
Po burzliwych obradach tytuł Miss
Nastolatek 2005 jury przyznało Katarzynie Daleckiej (Zespół Szkół w Pieścirogach), zaś tytuł Małej Miss 2005
zdobyła Anna Krzyczkowska (Szkoła
Podstawowa w Popowie Borowym).
Tytuł Miss Publiczności Nastolatek
2005 przyznano Joannie Wójcik
(Zespół Szkół w Pieścirogach), zaś
tytuł Małej Miss Publiczności 2005
zdobyła Martyna Frąckiewicz (Szkoła
Podstawowa wPianowie).
W pozostałych kategoriach triumfowały i zdobyły tytuły:
Mała V-ce Miss 2005 – Ewelina
Rosłońska (Szkoła Podstawowa
w Nasielsku),
V-ce Miss Nastolatek 2005 – Marta
Gers (Zespół Szkół w Cieksynie),
Mała Miss Foto 2005 – Wiktoria Bryzek (Zespół Szkół w Pieścirogach),
Miss Foto Nastolatek 2005 – Sylwia
Sokolnicka (Zespół Szkół w Cieksynie),
Mała Miss Gracji 2005 – Karolina Czop
(Szkoła Podstawowa w Dębinkach),

Miss Nastolatek 2005 Katarzyna Dalecka

Miss Gracji Nastolatek 2005 – Milena
Trzaskoma (Zespół Szkół w Cieksynie).
Składamy serdeczne podziękowania
sponsorom:
właścicielowi sklepu „BERTA” – Marcinowi Chrustowskiemu,

fot. M. Stamirowski

właścicielce zakładu fotograficznego
– Barbarze Barcińskiej-Ekler,
właścicielce zakładu pogrzebowego
– Teresie Borkowskiej,
dyrektorowi ZGKiM – Wojciechowi
Sierzputowskiemu,
właścicielom sklepu RTV-AGD – Pa-

Mała Miss 2005 Anna Krzyczkowska

nom Wróblewskiemu i Pankowi,
właścicielowi firmy transportowobudowlanej BUS-TRANS– Ireneuszowi Ziemieckiemu.
Gorące podziękowania należą się
również Agnieszce Laskowskiej,
która służyła nam radą i pomocą.

fot. M. Stamirowski

Nie pozostaje nam nic innego jak
tylko zaprosić Państwa na kolejne
wybory najpiękniejszej mieszkanki
naszej gminy w 2006 roku.
MOPS Nasielsk
Organizatorzy: Świetlica
Socjoterapeutyczna
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Koniec z tanimi rowerami?
Nie warto odkładać kupna roweru. Jeżeli ktoś marzy o własnych „dwóch
kółkach” niech zrobi to
jeszcze w tym sezonie.
W przyszłym - prawdopodobnie będzie już znacznie drożej. Przewidywane
podwyżki cen rowerów,
to efekt wojny handlowej
pomiędzy Unią Europejską
i Chinami.

W połowie lipca Unia Europejska
znacznie podniosła cła na jednoślady sprowadzane z Chin i z Wietnamu.
To zdecydowane posunięcie ma
spowodować zablokowanie importu tanich rowerów na rynki krajów
Wspólnoty.
W wypadku rowerów importowanych z Chin nowa taryfa celna wzrosła z nieco ponad trzydziestu procent
do blisko 50%. Produkty wietnamskie
obłożone zostały ponad trzydziestoprocentowym cłem. Nowe stawki
będą obowiązywać przez pięć lat.
Komisja Europejska nie wyklucza
jednak możliwości przedłużenia
terminu obowiązywania podwyż-

szonych ceł o kolejnych kilka lat. Jest
to bardzo prawdopodobne, ponieważ
przedstawiciele Rady UE mają dowody na to, że azjatyckie rowery były
sprzedawane w Europie po cenach
dumpingowych.

29 lipca - 11 sierpnia

fot. D. Panasiuk

zdaniem w tym roku nie będzie już
podwyżek cen krajowych rowerów
– „sezon w pełni, kto miał kupić rower, to już go kupił, a i zapasy ze starej
produkcji są jeszcze spore”.

Podwyżki ceł nie zaskoczyły importerów. Przewidując decyzję Unii wcześniej zgromadzili duże zapasy taniego
towaru. To oni najbardziej zyskają na
zmianie taryf celnych. Mimo nasycenia rynku, tanie rowery przez cały rok
„idą jak świeże bułeczki”. Importerzy
twierdzą, że podwyżki cen rowerów
nie będą miały w tym wypadku większego wpływu na popyt. Przeciwnie
– może on teraz nawet nieznacznie
wzrosnąć. Na tanie rowery z Chin
nigdy nie brakowało klientów. Do
kupna zachęcają wyjątkowo niskie
ceny . Przywykliśmy już do widoku
rowerów w supermarketach w cenach promocyjnych - za 169,99 zł.
Rzeczywiście tanio. Nikt się jednak nie
zastanawia, że jest to rower tylko na
Teraz wpada czekać na reakcję jeden sezon. Potem, żeby nadal nim
polskiego rynku. Decyzja Unii Euro- jeździć, trzeba wydać drugie tyle na
pejskiej niewątpliwie cieszy naszych naprawy i części.
markowy rower (najlepiej od znane- stać mnie na utrzymanie dziadoproducentów – choć, jak sami
go krajowego producenta), zgodnie stwa”.
przyznają, jest trochę spóźniona. Ich Czasami warto wydać więcej na z zasadą – „kupiłem lepszy, bo nie
WA
Europejscy producenci nie byli
w stanie konkurować z firmami z Chin
i z Wietnamu. Handlowcy z Azji systematycznie, już od kilku lat, obniżali
ceny swoich wyrobów. Czynili tak
tylko po to, żeby za wszelką cenę
utrzymać się na europejskim rynku.
W ciągu ostatnich pięciu lat ceny
te spadły prawie o połowę. W tym
samym czasie przedsiębiorstwa
w państwach Unii zmuszone były
zmniejszyć produkcję o jedną piątą
– o tyle bowiem spadła też sprzedaż
„naszych” rowerów. Problem ten nie
dotyczył producentów azjatyckich,
którzy ponad czterokrotnie zwiększyli dostawy rowerów do Europy.

Pamiątka z wakacji
ni muszelka, ani bursztyA
nowy wisiorek, ani wędzona ryba. Nie, nic z tych

fot. D. Panasiuk

Wiec Słowiański
w Nasielsku
średniowiecznych
W
zamkach, na polach
dawnych bitew i w innych

rzeczy. Żaden z wymienionych przedmiotów nie jest
już pamiątką z urlopu spędzonego nad Bałtykiem. Teraz do dobrego tonu należy
przywiezienie znad morza
butelki wina MONSIGNORE.
Wino z podobizną księdza prałata
Henryka Jankowskiego jest do nabycia
w Trójmieście. Jak przyznają właściciele sklepów – cieszy się ogromnym
powodzeniem u wczasowiczów.
Prawie każdy turysta chce zabrać do
domu tę nietypową pamiątkę. Można
ją postawić w barku jako eksponat kolekcjonerski ( niech stoi – wszak wino
czym starsze, tym lepsze ). Można dać
znajomym jako prezent, którego też na

miejscach z historyczną
przeszłością nierzadko zobaczyć można ludzi ubranych w stroje z minionych
epok, w uzbrojeniu, jakim
walczyli rycerze sprzed
setek, a nawet i tysiąca
lat. Kim oni są?
To miłośnicy historii, zainteresowani
nie tylko zdobywaniem teoretycznej wiedzy, lecz przede wszystkim
możliwością sprawdzenia i pokazania
innym – „jak to wszystko wyglądało
w praktyce”.

pewno nie wypiją. A rzeczywiście jest
to prezent w dobrym guście i stosunkowo niedrogi – 23,50 zł. Monsignore
jest winem czerwonym wytrawnym,
szczepowym Cabernet Sauvignon, importowanym z południowo-wschodniej
części Australii – czytamy na etykiecie

znajdującej się na butelce.

Widzimy ich najczęściej w tych
najbardziej widowiskowych momentach, gdy dwa wrogie oddziały
spotykają się w boju – już nie śmiertelnym, bo przecież nie chodzi tu
dziś o uśmiercenie przeciwnika, lecz
o rycerskie zmagania sportowe. Ale
to tylko punkt kulminacyjny. Wcześniej uczestnicy musieli przygotować
swe stroje i ekwipunek, a jeszcze
wcześniej – zdobyć wiedzę potrzebną do ich rekonstrukcji. Wiele
czasu i wysiłku wkładają w to, by
jak najwierniej naśladować życie
naszych przodków. Choćby tylko
przez kilka dni w roku, spotkając
się na wspólnie organizowanych
festiwalach historycznych.

możnych słowiańskich rodów Mazowsza zjechać się mają tu na wiec.
Zaprosili też ponoć gości znamienitych z innych ziem słowiańskich,
a ponoć nawet i Wikingów. Przeniosą nas oni w X wiek, kiedy to,
tuż za progiem, pierwsi władcy
piastowscy budowali swoje królestwo. Podglądać będziemy mogli
życie codzienne naszych przodków
– rzemiosło, handel, gospodarstwo
domowe. Będziemy też świadkami
popisów sprawności bojowej. Nie
zabraknie też zapewne muzyki,
tańców i innych zabaw. A wszystko
to ma się zdarzyć w pierwszych
dniach września.

KKK
Zapytacie może, dlaczego w Nasielsku? Każdy Nasielszczanin zna
położony na obrzeżu miasta obiekt
zwany kopcem. Wielu wie również,
że w rzeczywistości są to pozostałości dawnego warownego grodu,
który istniał tu od IX do XIII wieku
naszej ery. Obok grodu rozwijała
się osada, przekształcona później
w miasto. Do tego właśnie okresu
świetności Nasielska nawiązuje
impreza ukazująca fragment życia
średniowiecznego Mazowsza - czasów, gdy nasi przodkowie tworzyli
wsie i miasta „tam gdzie wcześniej
była puszcza”.

Dochód ze sprzedaży Monsignore
I taki podtytuł nosi zapowiadany na
KKK
jest przeznaczony na budowę ołtarza
3-4 września festiwal.
bursztynowego w Bazylice św. Brygidy Jak dochodzą nas wieści, sceną taMonika Marzęta
kich historycznych zdarzeń ma stać
w Gdańsku.
Katarzyna Aust
Dariusz Panasiuk się w tym roku Nasielsk. Wojownicy
Adrian Osiadacz

29 lipca - 11 sierpnia

DODATEK

TELEWIZYJNY

Życie Nasielska
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Bitwa o Anzio
20.05 TVP 1
Dramat wojenny, 112 min, Włochy/USA
1968; Reżyseria: Edward Dmytryk;
Scenariusz: Harry A.L. Craig; Występują:
Robert Mitchum, Peter Falk, Earl
Holliman, Mark Damon, Reni Santoni,
Thomas Hunter, Arthur Kennedy i inni

Twórcy filmu powracają do wydarzeń z okresu II wojny światowej,
odtwarzając na ekranie jedną
z najbardziej krwawych bitew
tamtych czasów, która pochłonęła wiele ofiar. W 1944 roku
w rejonie Anzio, malowniczego
portowego miasteczka położonego 53 kilometry na południe
od Rzymu, miał miejsce desant
morski aliantów na tyłach wojsk
niemieckich, broniących tzw. linii
Gustawa.
Siły alianckie nie wykorzystały
na początku wielkiej szansy.
Osłabienie wroga od razu dawało
im znaczną przewagę i możliwość umocnienia zdobytego
przyczółka. Blisko dwugodzinny
film w reżyserii Edwarda Dmytyka
nie jest jednak, jak można by się
było spodziewać, rzetelnym przekazem historycznych wydarzeń.
Jest to raczej klasyczna wojenna
opowieść filmowa, której główny
wątek koncentruje się wokół przeżyć grupki żołnierzy i korespondenta wojennego. Bohaterowie
filmu, którzy znalaźli się na tyłach
wroga, podejmują dramatyczną
walkę o przetrwanie.

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

06:05 Wszystko w rodzinie odc. 10 kraj
prod.USA
06:30 Lato z Jedynką
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:14 Moda na sukces - odc.2563
08:40 Kopciuszek odc. 5; serial animowany kraj prod.Włochy
09:05 Budzik: Koci teatr
09:30 Ucieczka - wycieczka odc. 3; serial
09:55 Redaktion-D - język niemiecki dla
młodzieży odc.13; telenowela
10:10 Kwadrans na kawę
10:30 ZUS radzi
10:50 Telezakupy
11:20 Wielkie sprzątanie
11:40 Zielony biznes
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Dorastanie odc. 1/7 - 1972; serial
obyczajowy; reż.:Mirosław Gronowski;
wyk.:Cezary Morawski, Tomasz Dedek
13:05 Non possumus. Kościół katolicki
wobec władzy komunistycznej - odc.
5/5; film dokumentalny
14:05 Plebania - odc. 529
14:35 Plebania - odc. 530
15:00 Wiadomości
15:10 Klan - odc. 928
15:35 Klan - odc. 929
16:05 Moda na sukces - odc.2563
16:25 Lato z Jedynką
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Mistrzostwa Świata w l.a. - Helsinki
2005; relacja
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:50 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Żołnierze i kowboje: Bitwa o
Anzio; film fabularny kraj prod.USA,
Włochy (1968); reż.:Edward Dmytryk;
wyk.:Robert Mitchum, Peter Falk
22:15 Pułkownik i półkowniki - Kobieta
samotna; dramat kraj prod.Polska
(1981); reż.:Agnieszka Holland; wyk.:
Maria Chwalibóg, Bogumił Linda,
Paweł Wilczak, Sława Kwaśniewska,
Jerzy Matula, Jerzy Trela, Magda Teresa
Wójcik, Krzysztof Zalewski
23:55 Wiadomości
00:05 Między nocą a dniem; program
publicystyczny
01:35 Zakończenie dnia

06:10 Złotopolscy odc. 161 - Sołtys
06:35 Felicity - IV - odc. 14/22; serial kraj
prod.USA (2001)
07:20 Dwójka Dzieciom: Dwa światy - odc
5/26; serial przygodowy
07:45 DwójkaDzieciom:Magicznyautobus
odc. 51- W mieście; serial animowany
08:10 McGregorowie odc. 47; serial kraj
prod.Australia (1995)
09:00 Pytanie na śniadanie - LATO
10:20 Miss Polonia - sylwetki
10:30 M jak miłość - odc. 145
11:15 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza - Smak Owernii
11:45 Podróż do ziemi obiecanej - odc. 61/
65; serial obyczajowy kraj prod.USA
12:30 Euro-quiz
13:00 Panorama
13:10 Pogoda
13:15 Telezakupy
13:30 Dzieci z Puławskiej; reportaż
13:45 Hity na czasie - na życzenie;
widowisko
14:05 Ryzykanci (seria III) - reality show
14:50 Nie do wiary - odc.14; serial dok.
15:10 Felicity - IV - odc. 14/22; serial
15:55 Miss Polonia - sylwetki: Ewelina
Kołomańska nr 16
16:00 Panorama
16:10 Tele PRLe - (5)
17:05 M jak miłość - odc. 316
17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:45 Pogoda
18:50 Wakacyjny konkurs Dwójki
18:55 Mistrzostwa Świata w l.a. - Helsinki
2005
20:50 Pogoda na wakacje
20:55 M jak miłość - odc. 317
21:45 Magazyn kryminalny 997
22:00 Miss Polonia - sylwetki: Ewelina
Kołomańska nr 16
22:05 Panorama
22:25 Biznes
22:30 Sport Telegram
22:35 Pogoda
22:45 Magazyn kryminalny 997
23:20 Terrorystka; dramat kraj prod.Indie
(1998); reż.:Santosh Sivan; wyk.:Ayesha
Dharkar, Bhanu Prakash, Vishnu Vardhan
01:00 Z archiwum X - odc. 18; serial USA
01:40 IRA - 15 lecie - Koncert jubileuszowy
02:35 Zakończenie dnia

06:00 Piosenka na życzenie
06:45 TV MARKET
07:00 Czarodziejki W.I.T.C.H., odc.16
„Witch” serial animowany
07:25 Rocket Power, odc.60
07:50 Zbuntowany Anioł , odc.156;
telenowela argentyńska
08:45 JAG Wojskowe Biuro Śledcze,
odc.43
09:45 Niesamowite dzieciaki; USA,
1994; r. Merhi Joseph; w. Roberts Ted,
Furst Stephen, Whipple Shonda
11:40 Zbuntowany Anioł , odc.157;
telenowela argentyńska
12:45 Małe Kobry - operacja
Dalmatyńczyk; USA, 1997; r. VistorLifton Paulette; w. Erkridge Stephan
Wayne, Laurens Kathren, Wervin Jay
14:40 Ściśle tajne, odc.10
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda
16:10 Świat według Bundych, odc.105;
USA, 1987 serial komediowy
16:40 JAG Wojskowe Biuro Śledcze,
odc.44
17:40 Rodzina zastępcza, odc.179 Polska,
2004; r. Nowak Wojciech
18:45 Wydarzenia
19:15 Sport
19:20 Pogoda
19:25 Samo życie, odc.558 Polska
20:15 AceVentura :Zew natury;USA,1995;r.
Oedekerk Steve;w.Callow Simon,Carrey Jim
Zwariowana komedia. Dalszy ciąg perypetii detektywa Ace Ventury (Carrey),
jeszcze większy hit kasowy (ponad 250
mln $), ale często krytykowany za nieco
histeryczny humor, z jakim Ace Ventura
szaleje po Afryce, szukając tym razem
świętego nietoperza jednego z prymitywnych plemion.
21:30 Studio Lotto
22:25 Świat według Kiepskich, odc.175
Polska, 2004
22:55 V.I.P., odc.4 „V.I.P.”; USA;
23:55 Biznes Wydarzenia
00:15 Pogoda
00:25 Pierwsza fala, odc.40 „First Wave”;
USA;
01:20 Omen;USA,1976;r.Richard Donner;
w. Billie Whitelaw, Gregory Peck, Harvey
Stephens, Lee Remick, Warner David
03:10 Aquaz Music Zone
05:00 Pożegnanie

06:15 Telesklep
07:05 Uwaga! - magazyn
07:25 Kobra: Oddział specjalny (1/18)
- serial sensacyjny, Niemcy
08:20 Gorzka zemsta (83/188) - telenowela, Kolumbia
09:05 Wykręć numer - teleturniej
10:15 Graj o raj - teleturniej
11:05 Telesklep
11:25 Maraton uśmiechu - program
rozrywkowy
11:55 Taniec z gwiazdami - program
rozrywkowy
13:10 W-11 Wydział Śledczy - serial
fabularno-dokumentalny
13:40 Kobra: Oddział specjalny (2/18)
- serial sensacyjny, Niemcy
14:35 Przystanek Alaska (73/110) - serial
obyczajowy, USA
15:30 Gorzka zemsta (84/188) - telenowela, Kolumbia
16:25 Najsłabsze ogniwo - teleturniej
17:15 W-11 Wydział Śledczy - serial
fabularno-dokumentalny
17:50 Rozmowy w toku - talk show
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:10 Od wesela do wesela (The Wedding
Singer) - komedia, USA 1998, reżyseria:
Frank Coraci, obsada: Adam Sandler,
Drew Barrymore, Christine Taylor, Allen
Covert, Matthew Glave, Steve Buscemi

05.45 „VIP” - Wydarzenia i plotki
06.10 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
06.35 „Strefa P” - Magazyn muzyczny
07.00 „Muzyczne listy” – magazyn
08.00 TV Market
08.15 „Echo lasu” (40) – program
08.45 „Zwariowany świat Malcolma” (51)
– serial komediowy, USA
09.15 „Psie serce - Tamino” (6) – serial
obyczajowy, Polska 2002 – 2003
10.15 „Przybysz” (6) – serial fantastyczno-przygodowy, USA
11.15 „KOT czyli Ktoś Ogromnie
Tajemniczy” - program rozrywkowy
12.15 TV Market
12.30 „Strefa P” - Magazyn muzyczny
13.00 „Sztukateria” - magazyn kulturalny
13.30 „Daję słowo” – teleturniej
14.15 „Muzyczne listy” – magazyn
15.15 „Pokemon” (45) – serial animowany
dla dzieci, USA/Japonia 1997-98
15.45 „Adam i Ewa” (164,165) – melodramat prod. polskiej
16.45 „Ja tylko pytam” - talk-show
17.45 „Rodzina, ach rodzina” (17) – serial obyczajowy, USA 2002, reż. Gregory
Nava, wyk. Edward James Olmos, Sonia
Braga, Constance Marie, Esai Morales,
Raquel Welch, A.J. Lamas
18.45 „Daję słowo” – teleturniej
19.30 „Zwariowany świat Malcolma”
(52) – serial komediowy, USA 2000,
reż. Chris Koch, wyk. Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek, Bryan Cranston
20.00 „Odlot” – Program rozrywkowy
20.45 „VIP” - wydarzenia i plotki
21.00 „Anioł ciemności” („Angel”) (50)
– serial dramatyczno-sensacyjny, USA
1999, reż. Joss Whedon, wyk. David
Boreanaz, Charisma Carpenter, Glenn
Quinn
22.00 Wydarzenia
22.10 „Komenda” - serial dok.
22.40 „Kobieta potrzebna od zaraz” USA 2000, rez. Kiefer Sutherland; wyk.
Holly Hunter, Kiefer Sutherland, Michael
Moriarty
01.00 Muzyczne Listy – magazyn
01.50 Strefa P – magazyn muzyczny
02.15 „Joker” – talk-show
03.05 „KOT czyli Ktoś Ogromnie
Tajemniczy” - program rozrywkowy
03.55 Zakończenie programu

22:05 Kierunek Sopot - magazyn
22:35 Kasia i Tomek (93) - serial komediowy, Polska
23:05 Fakty, ludzie, pieniądze - magazyn
23:35 Camera Cafe (15) - serial komediowy, Polska
00:05 Co za tydzień - magazyn
00:30 Nie do wiary - magazyn
01:00 Telesklep
01:25 Nic straconego
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OMEN
20.15 POLSAT

Reżyseria: Richard Donner; W rolach
głównych:Gregory Peck, Lee Remick,
David Warner, Billie Whitelaw, Harvey
Stephens, Leo McKern; horror; USA;
Rok produkcji: 1976; Czas: 106 min.

W Anglii, w rodzinie ambasadora
Stanów Zjednoczonych, Roberta
Thorna i jego żony,Katherine pojawia
się, adoptowany w niecodziennych
okolicznościach, dziwny chłopiec.
Z pozoru wydaje się zwyczajnym,
sympatycznym malcem. Ale gdy
zaczynają się mnożyć przerażające
i niewytłumaczalne wypadki,wszystko wskazuje na to,że mają one związek z małym Damienem. Sieje wokół
siebie śmierć, która bynajmniej nie
jest wynikiem fatalnego zbiegu okoliczności.Wtedy zrozpaczony Thorn
zwraca się o pomoc do księdza,a ten
w oparciu o biblię, udowadnia mu,
że jego wychowankiem jest Szatan
we własnej osobie. Następnie za
radą duchownego, który zresztą
wkrótce ginie, ambasador udaje
się do Jerozolimy, aby wśród wykopalisk biblijnego miasta Megiddo
odnaleźć potomka rodu „pogromców Antychrysta”, Buggenhagena
i przyjąć z jego rąk rytualne sztylety,
umożliwiające unicestwienie złego
ducha. Niestety, próba zgładzenia
Damiena na ołtarzu w kościele
kończy się niepowodzeniem.
Interweniuje policja i Thorn ginie
zastrzelony na kościelnych schodach,
a wychowania małego Antychrysta
podejmuje się teraz sam prezydent
Stanów Zjednoczonych...

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

06:05 Wszystko w rodzinie odc. 11
06:30 Lato z Jedynką
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:14 Moda na sukces - odc.2564
08:40 Kopciuszek odc. 6; serial anim.
09:05 Ala i As - kto ładniejszy; program
dla dzieci
09:25 Papirus odc. 22; film anim.
09:55 Jesteśmy z ... - Cypru; reportaż
10:10 Leksykon
Polskiej
Muzyki
Rozrywkowej - Michał Bajor; magazyn
10:40 Światowe dziedzictwo kultury
- Eisleben i Wittenberga. Miejsca pamięci Marcina Lutra; kraj prod.Niemcy
10:55 Telezakupy
11:25 Rolnictwo na świecie
11:40 To trzeba wiedzieć
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Dorastanie odc. 2/7; serial obycz.
13:10 Gwiazdozbiór polskiego sportu
- Jan Ciszewski
13:35 Moja ulubiona małpa cz. I; film dok.
14:00 Plebania - odc. 531
14:25 Plebania - odc. 532; telenowela
15:00 Wiadomości
15:10 Klan - odc. 930
16:00 Moda na sukces - odc.2564
16:25 Lato z Jedynką
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Mistrzostwa Świata w l.a. - Helsinki
2005; relacja
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:50 Sport
19:55 Pogoda
20:10 W krainie dreszczowców: Słodka
zbrodnia kraj prod.USA; reż.:Larry Peerce;
wyk.:Harry Hamlin, Helen Shaver, K.T.
Oslin, Terence Knox
21:55 Legenda Czerwonego Smoka; film
fabularny kraj prod.USA (2000); reż.:
Wong Jing; wyk.:Jet Li, Yau Shuk Ching
23:20 Wiadomości
23:30 Zawsze po 21
00:05 Plus minus
00:30 Autosalon; magazyn
00:55 Doktor; film fabularny kraj
prod.USA (1991); reż.:Randa Haines;
wyk.:William Hurt, Christine Lahti
02:50 Nowe gwiazdy Europy - Pieniądze
odc.2
03:25 Zakończenie dnia

06:10 Złotopolscy odc. 162
06:35 Felicity - IV - odc. 15; serial
07:15 Dwójka Dzieciom: Dwa światy - odc
6/26; serial przygodowy
07:45 Dwójka Dzieciom: Magiczny
autobus odc. 52; serial animowany
08:10 McGregorowie odc. 48; serial kraj
prod.Australia (1995)
09:00 Pytanie na śniadanie - LATO
10:25 Miss Polonia - sylwetki: Magda
Zalewska nr 17
10:30 M jak miłość - odc. 146
11:15 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza - Wesela smak
11:45 Podróż do ziemi obiecanej - odc.
62/65; serial obycz. kraj prod.USA
12:30 Euro-quiz
13:00 Panorama
13:10 Pogoda
13:15 Telezakupy
13:30 Proboszcz 2005
13:50 Ryzykanci (seria III) - odc. 14/15;
reality show kraj prod.USA
14:45 Zaklinaczka dzieci - odc. 7; serial
dok. kraj prod.Wielka Brytania (2003)
15:10 Felicity - IV - odc. 15/22; serial kraj
prod.USA
15:55 Miss Polonia - sylwetki: Magda
Zalewska nr 17
16:00 Panorama
16:10 Śpiewające fortepiany ; teleturniej
17:05 Doktor z alpejskiej wioski - odc. 28
17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:45 Pogoda
18:50 Wakacyjny konkurs Dwójki
18:55 Mistrzostwa Świata w l.a. - Helsinki
2005
20:40 Pogoda na wakacje
20:50 M jak miłość - odc. 318; STEREO
21:35 Magazyn Ekspresu Reporterów
21:55 Miss Polonia - sylwetki: Magda
Zalewska nr 17
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport Telegram
22:30 Pogoda
22:40 Wieczór filmowy Kocham Kino:
Kabaret; dramat kraj prod.USA (1972);
reż.:Bob Fosse; wyk.:Michael York, Liza
Minelli, Helmut Griem, Joel Grey
00:55 Wieczór artystyczny - W mieście
metafora (Magdalena Abakanowicz)
01:35 Zakończenie dnia

06:00 Piosenka na życzenie
06:40 TV MARKET
06:55 YUGIOH, odc.27 USA; serial anim.
07:20 Świat według Bundych, odc.105;
USA, 1987 serial komediowy
07:50 Zbuntowany Anioł, odc.157; telenowela argentyńska
08:45 JAG Wojskowe Biuro Śledcze,
odc.44
09:40 IDOL IV, odc.19
11:00 Samo życie, odc.558 Polska
11:45 Zbuntowany Anioł, odc.158; telenowela argentyńska
12:45 TV MARKET
13:00 Amerykańska księżniczka, odc.6
13:55 Pierwsza miłość, odc.114 Polska
14:40 MacGyver, odc.88; serial sens.
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.473 Polska
16:40 JAG Wojskowe Biuro Śledcze,
odc.45
17:45 Rodzina zastępcza, odc.180 Polska
18:45 Wydarzenia
19:15 Sport
19:20 Pogoda
19:25 Samo życie, odc.559, serial obycz.
20:15 Omen; USA, 1976; r. Richard Donner;
w. Billie Whitelaw, Gregory Peck, Harvey
Stephens, Lee Remick, Warner David
Jeden z najlepszych horrorów w historii.Żona
senatoraThorna przebywa w szpitalu,gdzie
ma się urodzić jej syn. Kilka chwil po narodzinach dzieci zostają jednak zamienione i
nieświadomi niczegoThornowie przez wiele
lat wychowują nie swoje dziecko. W miarę
jak Damien,bo takie imię nosi chłopiec,staje
się coraz starszy rodzinę ambasadora zaczynają nękać kolejne nieszczęścia.Wkrótce
Thorn odkryje straszną tajemnicę. Jego syn
nie żyje,a dziecko,które wychowuje to zapowiedziany w “Apokalipsie” Antychryst.
21:30 Studio Lotto
22:35 Świat według Kiepskich, odc.176
Polska, 2004; r. Khamidov Okił
23:10 Poziom 9, odc.11
00:10 Biznes Wydarzenia
00:30 Pogoda
00:35 Nasze dzieci Polska, 2005 Program
pod patronatem Fundacji Polsat
01:30 Nie patrz wstecz; USA, 1998; r. Burns
Edward; w. Bon Jovi Jon, Burns Edward,
Doyle Kathleen, Esposito Jennifer
03:05 Magazyn sportowy
05:45 Pożegnanie

06:15 Telesklep
07:05 Uwaga! - magazyn
07:25 Kobra: Oddział specjalny (2/18)
- serial sensacyjny, Niemcy
08:20 Gorzka zemsta (84/188) - telenowela, Kolumbia
09:05 Wykręć numer - teleturniej
10:15 Graj o raj - teleturniej
11:05 Telesklep
11:25 Pascal: po prostu gotuj - program
rozrywkowy
11:55 Dla Ciebie Wszystko - program
rozrywkowy
13:10 W-11 Wydział Śledczy - serial
fabularno-dokumentalny
13:40 Kobra: Oddział specjalny (3/18)
- serial sensacyjny, Niemcy
14:35 Przystanek Alaska (74/110) - serial
obyczajowy, USA
15:30 Gorzka zemsta (85/188) - telenowela, Kolumbia
16:25 Najsłabsze ogniwo - teleturniej
17:15 W-11 Wydział Śledczy - serial
fabularno-dokumentalny
17:50 Rozmowy w toku - talk show
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:10 Na Wspólnej (499) - serial obyczajowy, Polska
20:45 Mamy Cię - program rozrywkowy

05.45 „VIP” - Wydarzenia i plotki
06.10 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
06.35 „Sztukateria” - magazyn kulturalny
07.00 „Muzyczne listy” – magazyn
08.00 TV market
08.15 „Pokemon” (45) – serial animowany
dla dzieci, USA/Japonia
08.45 „Zwariowany świat Malcolma”
(52) – serial komediowy, USA
09.15 „Adam i Ewa” (164,165) – melodramat prod. polskiej
10.15 „Rodzina, ach rodzina” (17) – serial
obyczajowy, USA 2002
11.15 „Ja tylko pytam” - talk-show
12.15 TV Market
12.30 „Uwaga!Hotel” - program rozrywkowy
13.30 „Daję słowo” – teleturniej
14.15 „Muzyczne listy” – magazyn
15.15 „Pokemon” (46) – serial animowany
dla dzieci, USA/Japonia
15.45 „Adam i Ewa” (166,167) – melodramat prod. polskiej
16.45 „Ja tylko pytam” - talk-show
17.45 „Dziwny traf” (17) – serial sensacyjny, USA 1995-96, reż. David Carson,
Greg Beeman, Scot Brazil
18.45 „Daję słowo” – teleturniej
19.30 „Zwariowany świat Malcolma”
(53) – serial komediowy, USA
20.00 „Buffy, postrach wampirów” (17)
– przygodowy serial akcji, USA
21.00 „Profesor Max Bickford” (21) – USA
2001, reż. Michael Fields, Rod Holcomb
22.00 WYDARZENIA
22.10 „Duża przerwa” (10) – serial
komediowy
22.40 „Drogówka” - Magazyn policyjny
23.10 Rajdowe Mistrzostwa Świata – Rajd
Finlandii
00.10 „Błędy młodości” - USA 1999, reż.
James Rowe; wyk. Tom Arnold, Rodney
Eastman, Will Estes, Peter Facinelli, Amy
Irving, Jay R. Ferguson
02.25 Muzyczne listy – magazyn
03.15 „VIP” - Wydarzenia i plotki
03.40 „Joker” – talk-show
04.30 Zakończenie programu

22:05 Detektyw Monk (7/16) - serial
sensacyjny, USA
23:05 Agenci NCIS (5/23) - serial sensacyjny, USA
00:10 Detektyw - serial fabularno-dokumentalny
00:40 Kasia i Tomek (93) - serial komediowy, Polska
01:10 Telesklep
01:35 Nic straconego
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HIT NA DZIŚ

Wyspa piratów
20.45 TVN
Film przygodowy, USA / Francja /
Włochy / Niemcy 1995; Reżyseria:
Renny Harlin; Obsada: Geena Davis,
Matthew Modine, Frank Langella,
Maury Chaykin

Morgan Adams (Geena Davis)
córka słynnego pirata, dziedziczy
po ojcu statek, piracką załogę i
jedną trzecią mapy, która wskazuje miejsce ukrycia cennego
skarbu. Morgan wyrusza na jego
poszukiwanie. Na ten sam pomysł
wpada jej chytry i przebiegły wuj.
Morgan Adams urodziła się kobietą, lecz ma duszę pirata. Dlatego
bez wahania idzie w ślady ojca
- herszta piratów. Przejmuje dowodzenie nad odziedziczonym
statkiem i jego załogą. Jej pierwszym i najważniejszym celem staje
się dotarcie do miejsca, w którym
piraci ukryli najcenniejszy dla nich
skarb. Ojciec Morgan zostawił jej
wskazówki, jak dotrzeć do skarbu.
Informacja niestety nie jest dla niej
zbyt czytelna. Aby należycie strzec
cennej tajemnicy, ojciec kazał wytatuować sobie mapę na czaszce, a do
tego opisy na mapie umieszczono po
łacinie. Bez pomocy kogoś uczonego,
Morgan sama nigdy ich nie odczyta.
Znalazł się na to sposób. Morgan
kupiła sobie uczonego niewolnika,
Williama Shawa (Matthew Modine),
który nie tylko zna starożytne języki, ale ma przy tym pewną zaletę.
Nie stroni od ryzyka i podobnie jak
Morgan, ma duszę awanturnika...

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

06:05 Wszystko w rodzinie odc. 12
06:30 Lato z Jedynką
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:14 Moda na sukces - odc.2565
08:40 Kopciuszek odc. 7; serial anim.
09:05 Plastelinek i przyjaciele: program
dla dzieci
09:30 Papirus odc. 23; film animowany
09:55 Extr@ - język angielski dla młodzieży
kraj prod.Wielka Brytania
10:20 Leksykon
Polskiej
Muzyki
Rozrywkowej - Kayah; magazyn
10:50 Światowe dziedzictwo kultury
- Stare miasto w Kwedlinburgu
11:05 Telezakupy
11:40 Apetyt na Euro
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Nieustraszony (seria IV) odc. 12
13:00 Street Games Tour; magazyn
13:10 Błękitne żagle - magazyn żeglarski
13:25 Raj
13:55 Plebania - odc. 533
14:25 Plebania - odc. 534
15:00 Wiadomości
15:10 Klan - odc. 931
15:35 Klan - odc. 932
16:05 Moda na sukces - odc.2565
16:25 Lato z Jedynką
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Mistrzostwa Świata w l.a. - Helsinki
2005; relacja
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:50 Sport
19:55 Pogoda
20:10 Okruchy życia: Zamienione przy
urodzeniu cz. 2; dramat kraj prod.USA
(1991); reż.:Hussein Warris; wyk.:Bonnie
Bedelia, Brian Kerwin, Edwar Asner, John
Jackson, Lois Smith, Eve Gordon
21:55 Wakacyjna miłość; dramat kraj
prod.Niemcy (2000); reż.:Uli Moeller;
wyk.:Ursula Carven, Bruno Eyron, Max
Gertsch
23:35 Wiadomości
23:50 Misja specjalna; magazyn
00:15 Na podobieństwo Jacka; film dok.
01:10 Rodzina Perezów kraj prod.USA
(1995); reż.:Mira Nair; wyk.:Marisa
Tomei, Alfred Molina, Anjelica Huston
03:00 Zakończenie dnia

06:10 Złotopolscy odc. 163
06:35 Felicity - IV - odc. 16; serial kraj
prod.USA
07:15 Dwójka Dzieciom: Dwa światy - odc
7; serial przygodowy
07:45 Dwójka Dzieciom: Teletubisie kraj
prod.Wielka Brytania (1997)
08:10 McGregorowie odc. 49; serial kraj
prod.Australia (1995)
09:00 Pytanie na śniadanie - LATO
10:25 Miss Polonia - sylwetki: Kamila
Moro nr 18
10:30 M jak miłość - odc. 147
11:15 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza - Smak Burgundii
11:45 Podróż do ziemi obiecanej - odc.
63; serial obycz. kraj prod.USA
12:30 Klinika pod kangurem - odc 19
13:00 Panorama
13:15 Pogoda
13:15 Telezakupy
13:30 Wakacje ze zwierzętami; reportaż
13:45 Nie ma jak w domu; komedia kraj
prod.USA; reż.:Craig Clyde
15:10 Felicity - IV - odc. 16; serial
15:55 Miss Polonia - sylwetki: Kamila
Moro nr 18
16:00 Panorama
16:15 Robert Korzeniowski i Hicham EL
Guerrouj; reportaż
16:35 Szanse-finanse odc. 5; serial kom.
17:05 Doktor z alpejskiej wioski odc. 29
17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:45 Pogoda
18:50 Wakacyjny konkurs Dwójki
18:55 Mistrzostwa Świata w l.a. - Helsinki
2005
21:45 Z Dwójką bezpieczniej
21:55 Miss Polonia - sylwetki: Kamila
Moro nr 18
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport Telegram
22:30 Pogoda
22:40 Alibi na środę: Porwanie kraj
prod.USA; reż.:Lee Stanley; wyk.:Dennis
Hopper, Zachery Ty Bryan
00:15 Lady Boss - 2 kraj prod.USA
(1992); reż.:Charles Jarrot; wyk.:Kim
Delaney, Jack Scalia, Alan Rachis
01:40 Wywiady Barbary Walters - Mike
Myers kraj prod.USA (2004)
02:00 Zakończenie dnia

06:00 Piosenka na życzenie
06:40 TV MARKET
06:55 Transformery, odc.15 Japonia; serial
animowany
07:20 Interwencja, odc.473 Polska
07:45 Zbuntowany Anioł, odc.158;
telenowela argentyńska
08:40 JAG Wojskowe Biuro Śledcze,
odc.45
09:35 IDOL IV, odc.20
11:05 Samo życie, odc.559 Polska, 2005
serial obyczajowy
11:50 Zbuntowany Anioł, odc.159;
telenowela argentyńska
12:45 TV MARKET
13:00 YUGIOH, odc.28 USA; serial anim.
13:25 Exclusive, odc.118 Polska, 2005
Magazyn rozrywkowy
13:55 Pierwsza miłość, odc.115 Polska
14:40 MacGyver, odc.89; serial sens.
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.474 Polska
16:40 JAG Wojskowe Biuro Śledcze,
odc.46
17:45 Pensjonat pod Różą, odc.32
18:45 Wydarzenia
19:15 Sport
19:20 Pogoda
19:25 Całkiem nowe lata miodowe,
odc.13; Polska, 2004
20:00 Pierwsza miłość, odc.116 Polska
20:45 Nie patrz wstecz; USA, 1998; r. Burns
Edward;w.BonJoviJon,BurnsEdward,Doyle
Kathleen, Esposito Jennifer, Holly Lauren
Film obyczajowy. Klaudia od urodzenia
mieszka w małym miasteczku na wybrzeżu
. Od czasów podstawówki spotyka się z
tą samą grupą przyjaciół. Pracuje jako
kelnerka, pomaga matce i od 3 lat jest z
Michaelem. Oboje są szczęśliwi, kochają
się, wiodą spokojne życie. Tymczasem
do miasta powraca Charlie, jej pierwsza
miłość. Stare uczucia powoli odżywają.
Ostatecznie Kludia pakuje walizkę i
wyjeżdża szukać szczęścia.
21:30 Studio Lotto
23:00 Łowcy koszmaru, odc.12
00:00 Biznes Wydarzenia
00:20 Pogoda
00:25 Pierwsza fala, odc.41
01:20 Kuba Wojewódzki, odc.113 Polska,
2005 Talk Show
02:10 Aquaz Music Zone
05:00 Pożegnanie

06:15 Telesklep
07:05 Uwaga! - magazyn
07:25 Kobra: Oddział specjalny (3/18)
- serial sensacyjny, Niemcy
08:20 Gorzka zemsta (85/188) - telenowela, Kolumbia
09:05 Wykręć numer - teleturniej
10:15 Graj o raj - teleturniej
11:05 Telesklep
11:25 Maraton uśmiechu - program
rozrywkowy
11:55 Mamy Cię - program rozrywkowy
13:10 W-11 Wydział Śledczy - serial
fabularno-dokumentalny
13:40 Kobra: Oddział specjalny (4/18)
- serial sensacyjny, Niemcy
14:35 Przystanek Alaska (75/110) - serial
obyczajowy, USA
15:30 Gorzka zemsta (86/188) - telenowela, Kolumbia
16:25 Najsłabsze ogniwo - teleturniej
17:15 W-11 Wydział Śledczy - serial
fabularno-dokumentalny
17:50 Rozmowy w toku - talk show
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:10 Na Wspólnej (500) - serial obyczajowy, Polska
20:45 Wyspa piratów (Cutthroat Island) film przygodowy, USA/Francja/Włochy/
Niemcy 1995, reżyseria: Renny Harlin, obsada: Geena Davis, Matthew Modine,
Frank Langella, Maury Chaykin, Patrick
Malahide, Stan Shaw

05.45 „VIP” - Wydarzenia i plotki
06.10 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
06.35 „Sztukateria” - magazyn kulturalny
07.00 Muzyczne listy – magazyn
08.00 TV Market
08.15 „Pokemon” (46) – serial animowany
dla dzieci, USA/Japonia
08.45 „Zwariowany świat Malcolma” (53)
– serial komediowy, USA
09.15 „Adam i Ewa” (166,167) – melodramat prod. polskiej
10.15 „Dziwny traf” (17) – serial sensacyjny, USA 1995-96, reż. David Carson,
Greg Beeman, Scot Brazil
11.15 „Ja tylko pytam” - talk-show
12.15 TV Market
12.30 A ku ku – program rozrywkowy
12.45 „Odlot” – Program rozrywkowy
13.30 „Daję słowo” – teleturniej
14.15 Muzyczne listy – magazyn
15.15 „Pokemon” (47) – serial animowany
dla dzieci, USA/Japonia
15.45 „Adam i Ewa” (168,169) – melodramat prod. polskiej
16.45 „Ja tylko pytam” – talk-show
17.45 „Diagnoza morderstwo” (51) – serial
kryminalny, USA 1993
18.45 „Daję słowo” – teleturniej
19.30 „Zwariowany świat Malcolma” (54)
– serial komediowy, USA 2000, reż. Chris
Koch
20.00 „Zostać miss” (22) – serial obyczajowy, Polska 2001, reż. Wojciech Pacyna
21.00 „Przybysz” (7) – serial fantastycznoprzygodowy, USA1997-1998, reż. Allan
Arkush, Tony Bill, wyk. John Corbett,
Steve Railsback, Grand L. Bush, Leon
Rippy, John Storey
22.00 Wydarzenia
22.10 „CHCĘ BYĆ PIĘKNA” - program
23.10 „Rekiny podziemia” - USA 1986, reż.
John Irvin; wyk. Arnold Schwarzenegger,
Kathryn Harrold, Darren McGavin, Sam
Wanamaker, Paul Shenar
01.20 „Muzyczne listy” – magazyn
02.10 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
02.35 „Joker” – talk-show
03.25 Zakończenie programu

23:10 Kasia i Tomek (94) - serial komediowy, Polska
23:40 Bez skazy (4/16) - serial obyczajowy, USA
00:40 Telesklep
01:05 Nic straconego

CZWARTEK 11 SIERPNIA 2005r. (Aleksander, Herman, Klara, Ligia, Włodzimierz, Zuzanna)
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Ręka nad kołyską
22.40TVP 2
Thriller, 105 min, USA, 1992; Reżyseria:
Curtis Hanson; Scenariusz: Amanda
Silver; Zdjęcia: Robert Elswit; Muzyka:
Graeme Revell;Aktorzy:Annabella Sciorra,
Rebecca De Mornay, Ernie Hudson, Matt
McCoy, Julianne Moore i inni

Film rozpoczyna się klasycznymi
scenami z rodzinnej sielanki. Claire
Bartel jest szczęśliwą żoną i matką.
Los jej w życiu sprzyja. Wraz z mężem Michaelem tworzą wyjątkowo dobraną parę, powodzi im się
finansowo, mają ładny i wygodny
dom. Ich kilkuletnia córka Emma
jest grzecznym i dobrze ułożonym
dzieckiem, rozwija się prawidłowo,
a wkrótce spodziewają się kolejnej
pociechy. Wszyscy z niecierpliwością czekają na powiększenie się
rodziny. Małżonkowie przyjmują
do robót ogrodniczych Salomona,
upośledzonego Murzyna z domu
opieki społecznej, który okazuje się
sumiennym i uczciwym pracownikiem. Claire ceni sobie jego pomoc
w przydomowych pracach. Kiedy
ciężarna kobieta udaje się do
swego nowego lekarza na rutynową kontrolę, przeżywa szok.
Dr Victor Mott, badając pacjentkę, wyraźnie przekracza pewne
granice. Nakłaniana przez męża
Claire postanawia wnieść skargę
na lekarza. Po informacji podanej
w wiadomościach telewizyjnych
o ginekologu i położniku z Seattle,
oskarżonym o molestowanie seksualne, zgłaszają się jeszcze cztery
inne pacjentki, które chcą zeznawać
przeciwko dr. Mottowi.

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

06:05 Bob, swój chłop - odc 1
06:30 Lato z Jedynką
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:14 Moda na sukces - odc.2566
08:40 Kopciuszek odc. 8; serial anim.
09:05 Lato z Kąfacelą - Baranek; program
dla dzieci
09:30 Papirus odc. 24; film animowany
09:55 Extr@ - język angielski dla młodzieży
kraj prod.Wielka Brytania
10:20 LeksykonPolskiejMuzykiRozrywkowej
- Andrzej Piaseczny; magazyn
10:50 Lato z Jedynką
11:05 AAAabsolutnie każdą pracę;
magazyn
11:15 Telezakupy
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Nieustraszony (seria IV) odc. 13
kraj prod.USA (1985)
13:00 Street Games Tour - Podwórkowe
igrzyska; magazyn
13:15 Puchar rodzinny; magazyn
13:30 My Wy Oni
13:55 Plebania - odc. 535, 536
15:00 Wiadomości
15:10 Klan - odc. 933, 934
16:00 Moda na sukces - odc.2566
16:25 Lato z Jedynką
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Mistrzostwa Świata w l.a. - Helsinki
2005; relacja
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:50 Sport
19:55 Pogoda
19:55 Pogoda dla kierowców
20:10 Mistrzostwa Świata w l.a. - Helsinki
2005; relacja
21:30 Sprawa dla reportera
22:10 Czwarta władza - odc. 1 kraj
prod.Polska (2004); reż.:Witold Adamek;
wyk.:Jacek Borcuch, Paweł Królikowski
23:05 Wiadomości
23:15 Raport kryminalny
23:45 Żyć i umrzeć w Los Angeles; film
sensacyjny kraj prod.USA (1985); reż.:
William Friedkin
01:35 Miłosne przygody Moll Flanders kraj
prod.USA (1965); reż.:Terence Young;
wyk.:Kim Novak, Richard Johnson,
Angela Lansbury, Vittorio De Sica
03:45 Zakończenie dnia

06:10 Złotopolscy odc. 164 - Trochę
06:30 Felicity - IV - odc. 17/22; serial
07:15 Dwójka Dzieciom: Dwa światy - odc
8; serial przygodowy
07:40 Dwójka Dzieciom: Teletubisie
08:10 McGregorowie odc. 50; serial
09:00 Pytanie na śniadanie - LATO
10:25 Miss Polonia - sylwetki
10:30 M jak miłość - odc. 148
11:15 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza - Warszawski smak
11:45 Podróż do ziemi obiecanej - odc.
64/65; serial obyczajowy
12:30 Klinika pod kangurem - odc 20
13:00 Panorama
13:15 Pogoda
13:15 Telezakupy
13:30 Dziwne przygody Koziołka Matołka
odc. 25 kraj prod.Polska (1971)
13:40 Wakacyjna zamiana miejsc;komedia
kraj prod.USA (1994)
15:10 Felicity - IV - odc. 17; serial
16:00 Panorama
16:05 Miss Polonia - sylwetki
16:10 Animal Planet w Dwójce:
Najgroźniejsze rekiny świata; film dok.
17:05 Doktor z alpejskiej wioski odc. 30
kraj prod.Austria, Niemcy, Włochy
17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:00 Wakacyjny konkurs Dwójki
19:05 Mistrzostwa Świata w l.a. - Helsinki
2005
20:10 Panorama flesz
20:15 S jak Smoleń, T jak TEY; program
kabaretowy
21:05 Pogoda na wakacje
21:05 Egzamin z życia - odc. 12; serial
21:55 Miss Polonia - sylwetki: Malwina
Ratajczak nr 19
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport Telegram
22:30 Pogoda
22:40 Ręka nad kołyską kraj prod.USA
(1992); reż.:Curtis Hanson; wyk.:
Annabella Sciorra, Rebecca De Mornay
00:35 W obronie prawa - VII - odc. 13
kraj prod.USA
01:20 Zdobywcy - odc.7
01:40 Będzie zabijał; film dok.
02:05 Zakończenie dnia

06:00 Piosenka na życzenie
06:40 TV MARKET
07:00 YUGIOH, odc.28 USA; serial
animowany
07:25 Interwencja, odc.474 Polska
07:55 Zbuntowany Anioł, odc.159;
telenowela argentyńska
08:45 JAG Wojskowe Biuro Śledcze,
odc.46
09:45 IDOL IV, odc.21
11:10 Awantura o kasę, odc.198 2004
11:55 Zbuntowany Anioł, odc.160; telenowela argentyńska
12:50 TV MARKET
13:05 YUGIOH, odc.29 USA; serial
animowany
13:30 Domowa kawiarenka, odc.58
Polska, 2004
13:55 Liga Mistrzów Śmiechu, odc.3
Polska, 2005; r. Adamczyk Wojciech
14:40 MacGyver, odc.90; USA; serial
sensacyjny
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.475 Polska
16:40 JAG Wojskowe Biuro Śledcze,
odc.47
17:45 Pensjonat pod Różą, odc.33
18:45 Wydarzenia
19:15 Sport
19:20 Pogoda
19:25 Całkiem nowe lata miodowe,
odc.14; Polska, 2004
20:00 Pierwsza miłość, odc.117
20:45 Fala zbrodni, odc.26 Polska,
2004
21:30 Studio Lotto
21:50 Kto ma rację, odc.2 Polska, 2005
23:05 Kto ma rację - Wyniki, odc.2
23:15 Czego się boją faceci czyli Seks w
mniejszym mieście, odc.34 Polska, 2005;
r. Maciej Żak Za zgodą rodziców
23:50 Biznes Wydarzenia
00:10 Pogoda
00:15 Playboy special (Pamela w całej
okazałości) USA, 1995; r. Vicangelo
Bulluck Biograficzny film montażowy
ukazujący życie i drogi kariery jednej z
najpopularniejszych gwiazd Playboya Pameli Anderson, bohaterki Słonecznego
patrolu, Żylety i serialu VIP
01:20 Pożegnanie - przerwa techniczna

06:15 Telesklep
07:05 Uwaga! - magazyn
07:25 Kobra: Oddział specjalny (4/18)
- serial sensacyjny, Niemcy
08:20 Gorzka zemsta (86/188) - telenowela, Kolumbia
09:05 Wykręć numer - teleturniej
10:15 Graj o raj - teleturniej
11:15 Telesklep
11:35 Na Wspólnej (499) - serial obyczajowy, Polska
12:05 Rozmowy w toku - talk show
13:10 W-11 Wydział Śledczy - serial
fabularno-dokumentalny
13:40 Kobra: Oddział specjalny (5/18)
- serial sensacyjny, Niemcy
14:35 Przystanek Alaska (76/110) - serial
obyczajowy, USA
15:30 Gorzka zemsta (87/188) - telenowela, Kolumbia
16:25 Najsłabsze ogniwo - teleturniej
17:15 W-11 Wydział Śledczy - serial
fabularno-dokumentalny
17:50 Rozmowy w toku - talk show
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:10 Bliskie zagrożenie (Close to Danger)
- film sensacyjny, USA 1997, reżyseria:
Neema Barnette, obsada: Lisa Rinna,
Rob Estes, Tom Wood, N’Bushe Wright,
Stan Cahill, Dean Stockwell (za zgodą
rodziców)

05.45 „VIP” - Wydarzenia i plotki
06.10 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
06.35 Strefa P – magazyn muzyczny
07.00 Muzyczne listy – magazyn
08.00 TV Market
08.15 „Pokemon” (47) – serial animowany
dla dzieci, USA/Japonia
08.45 „Zwariowany świat Malcolma” (54)
– serial komediowy, USA 2000, reż. Chris
Koch, wyk. Frankie Muniz
09.15 „Adam i Ewa” (168,169) - melodramat prod. polskiej
10.15 „Diagnoza morderstwo” (51) – serial
kryminalny, USA 1993
11.15 „Ja tylko pytam” - talk-show
12.15 TV Market
12.30 „Strefa P” - Magazyn muzyczny
13.00 KINOmaniaK – odjazdowy magazyn filmowy
13.30 „Daję słowo” – teleturniej
14.15 „Muzyczne listy” – magazyn
15.15 „Pokemon” (48) – serial anim. dla
dzieci, USA/Japonia
15.45 „W imieniu prawa” (7) - show
sądowy
16.45 „Ja tylko pytam” - talk-show
17.45 „Diagnoza morderstwo” (52)
– serial kryminalny, USA
18.45 „Daję słowo” – teleturniej
19.30 „Zwariowany świat Malcolma” (55)
– serial komediowy, USA 2000
20.00 „Rekiny podziemia” - USA 1986, reż.
John Irvin; wyk. Arnold Schwarzenegger,
Kathryn Harrold, Darren McGavin
22.15 WYDARZENIA
22.25 „Zabójcze wspomnienia” - USA, reż.
Fred Olen Ray; wyk. Michael Dudikoff,
Michele Greene, Heather Langenkamp
Thriller fantastyczny. Robert Dean
(Dudikoff) inżynier zatrudniony w międzynarodowej spółce Gencom, stopniowo
traci pamięć. Przerażony odkrywa, że on
i jego żona są ofiarami eksperymentów
genetycznych
przeprowadzanych
przez firmę. Ktoś przeprogramował
jego umysł, zmuszając do popełnienia
ohydnych zbrodni.
00.25 „Komenda” - serial dok.
00.50 Muzyczne listy – magazyn
01.40 Strefa P – magazyn muzyczny
02.05 „Joker” – talk-show
03.05 „KOT czyli Ktoś Ogromnie
Tajemniczy” - program rozrywkowy
03.55 Zakończenie programu

22:05 Bez śladu (7/24) - serial sensacyjny,
USA
23:05 Kryminalne gry - serial fabularnodokumentalny
23:35 Kasia i Tomek (94) - serial komediowy, Polska
00:05 Siłacze - program rozrywkowy
01:10 Telesklep
01:30 Nic straconego
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EKOLOGICZNY PORADNIK KSIĘŻYCOWY

Wskazówki na sierpień
Sierpień to pełnia lata, często czas
skwarny, upalny. Tradycyjnie w tym
czasie kończono żniwa i dziękowano uroczyście Bogu i Maryi najlepszej opiekunce rolników i ogrodników za zebrane plony, szczególnie
w święto Matki Boskiej Zielnej.
Najkorzystniej pozyskiwać owoce
m.in. gruszki, jabłka, śliwy, brzoskwinie, jeżyny i warzywa owocowe m.in. pomidory, cukinię,
ogórki, fasolę i inne strączkowe
w dni słoneczne po południu od
7 do 17, zwłaszcza od 14 do 17 ,
nieco mniej korzystny czas od 21
do 25.
Powyższe uwagi dotyczą też zbioru zbóż, żniwowania, szczególnie
jednak pozyskiwania nasion do
siewu wielu roślin np. maku oraz
ziół i kwiatów. Podane terminy to
również najlepszy czas do wykonywania rozmaitych przetworów
np. kompotów, nastawiania win,
kwaszenia ogórków, suszenia.
Unikać zbiorów owoców, ziół,
nasion kwiatów i innych roślin
np. motylkowych, także wykonywania przetworów, w kwadrze
uprawy (linia przerywana) i dniach
wykreślonych.

gatsze w wartościowe składniki.
Zbiory roślin korzeniowych,
ziemniaków, marchwi, pietruszki, czosnku, cebuli, buraczków
najlepiej przeprowadzać w czasie
ubywania Księżyca, od pełni do
nowiu, szczególnie wartościowe
będą pozyskane bliżej nowiu,
w kwadrze uprawy do 5 i po 26.
Kwadra korzenia po pełni (19) jest
najkorzystniejsza do rozsadzania,
dzielenia wieloletnich roślin korzeniowych, kwiatów bylinowych
np. piwonii, roślin skalnych, przesadzania, sadzenia cebul kwiatów,
siewów roślin korzeniowych np.
rzodkiewki, wcześniej nieco mniej
korzystny termin to kwadra liścia.
Siewy, nasadzenia roślin liściowych
np. sałaty, szpinaku, jarmużu, kalarepy, roszponki, roślin na zielone nawożenie, najlepiej przeprowadzać
w czasie przybywania Księżyca
(linia ciągła), szczególnie korzystnym terminem jest kwadra liścia.
Również wszelkie rośliny owocujące nad ziemią oraz kwiaty, siejemy,
sadzimy, przesadzamy, rozsadzamy np. truskawki, poziomki oraz
kwiaty dwuletnie dzwonki, bratki,
stokrotki, niezapominajki w czasie
przybywania Księżyca, najlepiej
jednak w bliskości pełni, w kwadrze owocu . Tym razem wczesne
siewy na polach przeprowadzać od
14 do 18, potem też od 21 do 25.
Nawozić pola, ogrody pod kolejne
uprawy, nawozić kompostem pozbawione owoców krzewy jagodowe, zasilać nawozem płynnym
drzewa najlepiej w trakcie ubywania
Księżyca, szczególnie w okresach
zaznaczonych linią przerywaną.

Uwagi podane wyżej odnoszą się
też do warzyw liściowych. Najbardziej korzystnym okresem zbiorów
dla tych roślin będzie kwadra liścia
i kwadra owocu. Gorszym zaś kwadra korzenia, dotyczy to również
traw, koszenia potrawów. Rośliny
o mięsistych liściach, trawy, zioła
liściowe niearomatyczne, w przeciwieństwie do owoców, lepiej
pozyskiwać rano lub w godzinach
przedpołudniowych, dłużej zachowują jędrność i świeżość, są też bo- Linia przerywana wyznacza też

PROGNOZA POGODY

NA SIERPIEŃ

WEDŁUG DAWNYCH REGUŁ
W sierpniu
nadal trudno
o c z e k i wa ć
stabilnej
pogody. Dni
słonecznych,
cieplejszych
zdecydowanie
więcej w dwu
pierwszych
dekadach.
Nadal dosyć często zdarzają się
przelotne nieprzyjemne deszcze
i gwałtowne burze. Nie brakuje suchych wiatrów, zmian. Mimo dosyć
sporej ilości chmur, opadów, w glebie
wystąpić mogą okresowe braki wilgoci. Na początku miesiąca w pierwszej
dekadzie jeszcze może być kilka dni
parnych z burzami niekiedy bardzo
gwałtownymi z gradem i wichrem.

Potem bardziej, słonecznie i sucho, choć nadal zmiennie i niebyt
gorąco. Na przełomie drugiej
i trzeciej dekady prawdopodobne załamanie pogody, napływ
chłodniejszego powietrza i kilka
dni brzydszych, wietrznych. Noce
zimne i mgliste. W końcu miesiąca
powinno się bardziej wypogodzić
i ocieplić.
ZBIGNIEW PRZYBYLAK

najkorzystniejszy termin przeprowadzania wszelkich zabiegów
uprawowych w polu: orek, podorywek, bronowania oraz w ogrodzie: spulchniania, okopywania itp.
Również wtedy najlepiej zwalczać
szkodniki, chwasty. Szczególnie
tego rodzaju prace wykonywać,
gdy Księżyc znajduje się w dniach
oznaczonych motyczką.
Cięcie trawników najlepiej przeprowadzać po nowiu w kwadrze liścia,
jeżeli pragniemy trawę wzmocnić, ścinana w kwadrze korzenia
i uprawy będzie z kolei wolniej
odrastać.
Cięcie letnie drzew owocowych,
przycinanie krzewów, usuwanie
pędów malin, wilków, odrostów korzeniowych, usuwanie
przekwitłych główek kwiatów,
uszczykiwanie wierzchołków
pomidorów, brukselki, kukurydzy
najlepiej przeprowadzać w czasie
ubywania Księżyca między pełnią
i nowiem.
Ukorzenianie sadzonek zielnych
i zdrewniałych różnych roślin,
najlepiej wykonywać w kwadrze
korzenia, mniej korzystna kwadra
liścia.
Zabiegi pielęgnacyjne przy pszczołach najlepiej przeprowadzać do
5 i po 19, szczególnie dobry czas
po 26. Dokarmiać zaś od 6 do 18.
Ryby w stawach i oczkach wodnych dokarmiać intensywniej od
5 do 19.
Do wędkowania najlepsze dni od
9 do 13 oraz od 20 do 22 i 24,
25.
ZBIGNIEW PRZYBYLAK
DOMOWE KURACJE NATURALNE

KĄPIELE W SIANIE
W medycynie ludowej do kąpieli
leczniczych, wzmacniających organizm powszechnie wykorzystywano
siano. To co się z niego wytrzęsło,
czyli „kruchy”, „paprochy” również
było cenionym lekiem. Gotowano
więc wiązkę siana lub porcję „paprochów” w wodzie i następnie moczono w odwarze ręce i nogi przy bólach
reumatycznych, osłabieniu nóg.
Popularne były też kąpiele w sianie przy
suchotach, czyli gruźlicy, także krzywicy
i niepłodności. Zalecano też nasiadówki
przy upławach. Współcześnie naturaliści
polecają stosować siano z łąk najbardziej
dzikich, zwłaszcza leśnych, pełnych aromatycznych ziół.
A oto przepis na wzmacniającą kąpiel
z publikacji wydanej kilkadziesiąt lat
temu. Czas trwania około 15-20 minut.
„Mały woreczek napełniony sianem (liście, kwiat, nasienie) kładzie się do kotła
kipiącej wody na 15 minut. Odwar wlewa
się do wanny napełnionej wodą...”
ZBIGNIEW PRZYBYLAK

OBJAŚNIENIA SYMBOLI GRAFICZNCH
POZIOME LINIE CIĄGŁE - wyznaczają dni niestosowne do siewów,
zbiorów i sadzenia.

RYSUNKI RĄCZKI - wskazują dni korzystne do siewów, zbiorów, sadzenia, wykonywania przetworów. Dwie rączki dni najbardziej korzystne.

RYSUNKI pszczoły - wskazują kwadry najkorzystniejsze do prac pielęgnacyjnych w pasiekach.

RYSUNKI rybki - wskazują dni najkorzystniejsze do wędkowania
i połowu ryb.

RYSUNKI rybki przekreślone - wskazują dni najmniej korzystne do
wędkowania i połowu ryb.

Kwadra liścia (rysunek listka) - najlepszy czas do sadzenia, siania,
zbiorów roślin liściowych, w drugiej kolejności wybieramy dni z kwadry
owocu i korzenia.

Kwadra owocu (rysunek owocu) - wyznacza najlepszy czas do siania, sadzenia drzew i krzewów, roślin owocowych np. pomidorów, zbiorów
i przetwarzania owoców ziół, nieco mniej korzystne są kwadra liścia, w
trzeciej kolejności kwadra korzenia.

Kwadra korzenia (rysunek korzenia) - najlepszy czas do siania „zbio-

rów roślin korzeniowych”, w drugiej kolejności korzystna jest kwadra liścia,
w trzeciej owocu.

Kwadra uprawy (rysunek motyczki) - najbardziej niestosowny czas

do siewów, sadzenia, zbiorów za wyjątkiem roślin korzeniowych, dla nich
jest to czas korzystny. Wtedy wykonujemy prace pielęgnacyjne, uprawowe,
tniemy drzewa, niszczymy chwasty i szkodniki.

Pionowa linia ciągła - czas przybywania Księżyca (od nowiu do pełni).

Jest to najkorzystniejszy okres do siania, sadzenia, zbiorów roślin plonujących nad ziemią.

Linia przerywana - czas niestosowny do siewów, zbiorów (poza korzeniami). Warto wtedy uprawiać glebę, niszczyć szkodniki i chwasty.
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PROGRAM ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH
W RAMACH AKCJI „LATO W MIEŚCIE”
Stadion i Hala Sportowa w Nasielsku
08.08.2005 r. – 11.08.2005 r.

RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ W DNIU 10.08.2005r.
* Miejsce spotkania: Stadion
900 – 1030 – BIEGI DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW (ze szkół podstawowych)
1030 – 1200 – BIEGI DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW (z gimnazjów)
1200 – 1300 – OBIAD (w Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku)
RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ W DNIU 11.08.2005r.
* Miejsce spotkania: Stadion
900 – 1030 – SZÓSTKI PIŁKARSKIE CHŁOPCÓW I DZIEWCZĄT (ze szkół
podstawowych)
1030 – 12 – SZÓSTKI PIŁKARSKIE CHŁOPCÓW I DZIEWCZĄT (z gimnazjów)
1200 – 1300 – OBIAD (w Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku)
RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ W DNIU 08.08.2005r.
* Miejsce spotkania: Hala Sportowa
900 – 1000 – GRY I ZABAWY DLA DZIECI (dwa ognie dziewcząt i chłopców
rocznik 1994 i młodsi)

1000 – 1100 – SIATKÓWKA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW (rocznik 1989 i
młodsi)
1100 – 1200 - MINI-SIATKÓWKA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW (rocznik
1992 i młodsi)
1200 – 1300 – OBIAD (w Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku)
RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ W DNIU 09.08.2005r.
* Miejsce spotkania: Hala Sportowa
900 – 1000 – HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW (rocznik
1990 i młodsi)
1000 – 1100 – HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW (rocznik
1992 i młodsi)
1100 – 1200 – HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW (rocznik
1994 i młodsi)
1200 - 1300 - OBIAD (w Gimnazjum Nr1 w Nasielsku).
* Opiekę nad dziećmi będą sprawowali opiekunowie wyznaczeni przez
kierownika Hali Sportowej w Nasielsku.
Koordynator – Barbara Sakowska

Kino NIWA
ZAPRASZA
12 - 14 SIERPNIA godz.18.00

„KAROL - człowiek,
który został
Papieżem”
(Polska,Francja,Włochy,Kanada,
Niemcy, 2005); Biograficzny; czas
164 min.; Reżyseria: Giacomo Battiato; Na podstawie książki „Historia
Karola”: Gian Franco Svidercoschi;
Obsada: Piotr Adamczyk - Karol
Wojtyła; Olgierd Łukaszewicz Ojciec Karola; Lech Mackiewicz
- Karydnał Stefan Wyszyński;
Sławomir Rokita - Kardynał Felici;
Andrzej Deskur - Ojciec Stanisław
Akcja filmu rozpoczyna się w 1939 roku,
gdy wojska niemieckie dokonują inwazji na
Polskę. Pod nazistowską okupacją młody
student Uniwersytetu Jagiellońskiego,świadek aresztowania wykładowców tej uczelni
i szargania ludzkiego prawa do zachowania
własnej tożsamości, dochodzi do wniosku,
że powinien powstrzymać się od walki
zbrojnej, a poświęcić się raczej chronieniu
duchowego dziedzictwa narodu.W czasie
wojny traci najbliższych: ojca, przyjaciół i
kolegów. KarolWojtyła stara się, aby w tym
dotkniętym złem świecie, dawać świadectwo ludzkich i religijnych wartości opartych
na miłości Boga. Po wojnie Wojtyła już jako
ksiądz, a następnie jako biskup w szczególny sposób interesuje się światem ludzi
pracy, zjednując sobie ich bezinteresowną,
pełną prostoty miłością i rzeczywistym
świadectwem wiary. W ten sposób staje
się niedocenianym, lecz niebezpiecznym
przeciwnikiem komunistów.

HOROSKOP
Baran 21.03.- 20.04.

Lew 23.07.- 22.08.

Strzelec 22.11.- 21.12.

Zbliża się dobra passa.
Załatwisz wszystko,
co
zaplanowałeś.
Musisz tylko trochę
skorygować
swe
dalekosiężne
plany i pójść na kompromis. Śmielej
wykorzystuj
swą
kreatywność,
a spotkasz się z życzliwością całego
otoczenia. Miłe chwile spędzisz
z bliską osobą.

Musisz wykazać się cierpliwością
i spokojem. Wszystkie
sprawy trwają dla Ciebie
za długo, a wieści nie
są zbyt pomyślne. Ale
nie martw się. Zła passa
minie i znów będziesz tryskać energią
i pomysłami. Porozmawiaj z partnerem,
on ukoi Twoje nerwy i poprawi Ci
humor.

Jeśli jesteś pewien swoich
planów i zamierzeń i dobrze
je przemyślałeś – możesz
zacząć działać. Wszystko
powinno ułożyć się po Twojej
myśli. Choć możliwe są
nieoczekiwane przeszkody, to nie zrażaj
się nimi. Ostrożnie postępuj w życiu
osobistym. Zazdrość to zły doradca.

Byk 21.04.- 21.05.

Panna 23.08.- 22.09.

W pracy wchodzisz
w gorszy okres, więc
przeczekaj. Nie angażuj
się
teraz
w nowe
przedsięwzięcia, bo nawet na ich
efekty trzeba będzie długo czekać.
Poświęć czas rodzinie. Zorganizuj
spotkanie z przyjaciółmi.

Będzie Ci się wiodło
w pracy
i w interesach.
Każdy pomysł uda Ci się
przeforsować i przekonać
nawet
osoby
niezbyt
przychylnie do Ciebie nastawione.
Niestety życie uczuciowe będzie
przysparzać Ci trosk i niepokojów.
Czasami trzeba ustąpić.

Niestety kłopoty Cię nie ominą.
Postaraj się zapobiec większym
nieprzyjemnościom. Problemy
rozwiązuj na bieżąco, nic nie
odkładaj, bo będzie jeszcze
trudniej. Uważaj także na wydatki, pieniądze
szybko znikają. Samopoczucie poprawi
Ci rozmowa z bliską osobą. Na jej pomoc
możesz zawsze liczyć.

Bliźnięta 22.05.- 20.06.

Koziorożec 22.12.- 19.01.

Wodnik 20.01.- 18.02.

Czeka Cię super
tydzień. Mnóstwo
różnego rodzaju
wizyt, kontaktów,
odwiedzin i podróży. Praca będzie
dla Ciebie samą przyjemnością.
Pozytywna energia udzieli się także
Twoim domownikom.

Waga 23.09.- 22.10.
Uważnie
przyjrzyj
się
swoim planom i pomysłom.
Z nierealnych trzeba od razu
zrezygnować. Dotyczy to szczególnie
spraw osobistych. W pracy poradzisz
sobie ze wszystkim, choć nie obejdzie
się bez problemów.

Nadchodzą zmiany. Od
Ciebie zależy jak szybko
widoczne będą efekty. Może
się zwiększyć liczba Twoich
obowiązków i wymagania otoczenia.
Ale będzie warto. Zyskasz nie tylko
zawodowo,
a również
finansowo.
Znajdziesz wreszcie czas dla rodziny.

Rak 21.06.- 22.07.

Skorpion 23.10.- 21.11.

Ryby 19.02.- 20.03.

Nie masz nastroju
do twórczej pracy.
Skoncentruj
się,
więc na tym, co
musisz zrobić i nie odkładaj niczego
na później. Bądź osobą praktyczną
i dalekowzroczną. W miłości coraz
lepiej, możesz liczyć na romantyczne
spotkanie.

Zaczyna się dobry czas
dla kariery. Masz szansę
na lepsze stanowisko,
ale musisz załatwić parę
zaległych spraw i zmusić
się do solidniejszej pracy. Spokojny
czas w życiu uczuciowym. Samotne
Skorpiony będą pod wpływem
niedawno poznanych osób.

Praca nie sprawia Ci
ostatnio przyjemności.
Myślami jesteś już na
wakacjach. Lepiej skup
się teraz na obowiązkach, bo możesz
mieć kłopoty. Korzystny czas czeka
Cię w miłości. Niewinny flirt może
przerodzić się w głębokie uczucie. Nie
przegap tej szansy.

Szanowni Czytelnicy!
Zapraszamy do wspólnego redagowania stałych publikacji na łamach „Notatnika” (dodatku do „Życia Nasielska”) pt.: „Wpisani w
historię Nasielska”, „Nasielscy twórcy nieprofesjonalni”, „Zabytki
naszego regionu” i „Rodem z Nasielska”. Oczekujemy, że nasz
apel spotka się z Państwa zrozumieniem i włączycie się Państwo
w proces tworzenia zapisu kart historii naszego regionu, udzielając
informacji bądź użyczając materiałów do wykorzystania w/w
publikacjach. Przypominamy, że w publikacji „Wpisani w historię
Nasielska” przedstawiliśmy sylwetki n/w osób kierując się w wyborze przyjętą zasadą, że musi to być osoba, która w widoczny
sposób przyczyniła się do rozwoju naszego regionu i nie żyje:
Jadwiga Rostkowska, ks. Bronisław Dobrowolski, Feliks Rostkowski,
Paweł Kaczyński, Feliks Grzebski, Stefan Jaworski, Aleksander Kurtz,
Franciszek Władysław Wójcik, Henryk Sitek, Stanisław Jędraszko,
Tadeusz Jerzełkowski, Stanisław Pujdo, Kazimierz Białorucki, Aleksy
Retkin, Wacław Sokolnicki, Antoni Sochaczewski, Adam Szelążek,
Wiktor Wejcher.
W rubryce twórcy nieprofesjonalni przedstawiliśmy techniki i prace osób:
Macieja Modzelewskiego, Jana Witkowskiego, Sławomira Umińskiego,
Jacka Gałężewskiego i Mai Grubeckiej.
„Zabytki naszego regionu” to szczegółowe informacje o: dworku w Kosewie, Pianowie i zespole pałacowo – parkowym w Chrcynnie.
Mamy nadzieję, że Państwa informacje przyczynią się do wskazania sylwetek osób oraz zabytkowych miejsc i obiektów obciążonych przeszłością
historyczną do naszych stałych publikacji.
Nasielskie Towarzystwo Kultury pragnie również utrwalić dawny obraz
naszego regionu. Zwracamy się do wszystkich, którzy posiadają stare
fotografie o użyczenie ich do publikacji.
Prosimy o kontakt telefoniczny zainteresowane osoby pod numery:
693 01 37, 0 887 034 473, 691 29 28.
Redakcja NTK

ADOPTUJ PIESKA ZE SCHRONISKA
BEN - mam około roku,
jestem ładnym psiakiem
o złocistej miękkiej sierści.
Mam łagodne, przyjazne
usposobienie i bardzo
lubię dzieci. Bardzo chciałbym mieć swój dom, swoją
rodzinę, którą pokocham i
której będę bardzo oddany.Jeśli chcesz mieć miłego
młodziutkiego psa, przyjedź
po mnie do schroniska.
BARI - jestem bardzo
ładnym psem o charakterystycznej urodzie. Mam
około 2 lat, więc jestem
młody i w pełni sił, a przy
tym mam już trochę doświadczenia i życiowej
mądrości. Jestem bardzo
czujny i potrafię zdecydowanie reagować, zatem
doskonale wywiążę się z
obowiązków stróża. Przygarnij mnie, będziesz bardzo ze mnie zadowolony.
TELEFON 022 7824770
LUB 022 7840534

29 lipca - 11 sierpnia

Życie Nasielska
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OGŁOSZENIA
DROBNE
Sprzedam samochód osobowy
OLTCIT Club,tel. 0502 035 852
Sprzedam mieszkanie własnościowe 72 m2 ul. Warszawska,
tel. 693 01 72, 022 676 72 80,
0609 485 593
Sprzedam działkę budowlaną
840m2 w Nasielsku przy ul. Ogrodowej z dostępem do mediów,
tel. 023 693 13 75
Do wynajęcia lokal o pow. 160
- 180m2, w centrum miasta
(dawny MINI-MAX), tel. 691
26 55
Sprzedam mieszkanie po remoncie 46m2, dwa pokoje, IV
piętro, osiedle Starzyńskiego,
cena - 55 tys. (do negocjacji).
tel. 023 691 29 83;
0506 246 197
Sprzedam pług ciągnikowy, dwuskibowy, tel. 0503 33 22 10
Sprzedam gospodarstwo 4ha
i działkę rekreacyjną 1000m 2
z domkiem,
Wiktorowo,
tel. 693 53 04
Wynajmę lokal na sklep (23m2)
przy ul. Kilińskiego, tel.693 06 74
Sprzedam tanio suknię ślubną,
rozmiar 38, tel. 691 60 71 po 1600
Sprzedam działkę, NasielskPKP, przy ul. Zamoyskiego 4,
tel. 693 05 00, 0606 208 964
Poszukuję pracowników do docieplania budynków i innych prac,
tel. 0604 472 699, 693 15 04
Sprzedam jałówkę wysokocielną,
tel. 022 794 32 37
Pilnie
sprzedam
działkę
tel. 693 53 44
Praca dodatkowa - AVON,
tel. 0608 415 273
Poszukuję mieszkania do wynajęcia
(kawalerka), tel. 0604 756 399
Zatrudnię pracowników do

układania kostki brukowej.
Mile widziane doświadczenie,
tel. 692 427 426
Kupię mieszkanie 2 pokojowe
lub kawalerkę w Nasielsku,
tel. 0604 620 763
Sprzedam słomę żytnią z 10 ha po
kombajnie, tel. 023 611 06 62
Sprzedam działkę rolną, 1,2 ha
w Słustowie, tel. 0697 938 640
Sprzedam M4, 50m2, 4 piętro
z garażem, ul. Starzyńskiego
w Nasielsku, tel. 0505 847 997
Sprzedam poloneza Caro Plus,
98/97, 102 tys. km, gaz, el. szy-

by, wspomaganie kierownicy,
alufelgi, centralny zamek, alarm,
tel. 0504 902 956
Sprzedam działkę budowlaną
846m, materiały budowlane, projekty i pozwolenia,
tel. 0504 902 956
Sprzedam lub zamienię zawieszany rozsiewacz nawozów na kosiarkę listwową. Sprzedam blachę
ocynkowaną 2x1000x2000 - 4szt.,
tel. 0600 078 610
KUPIĘ 2 lub 3 pokojowe mieszkanie (nie parter i ostatnie piętro)
w Nasielsku, tel. 0694 948 565

REKLAMA w Życiu Nasielska tel. 023 691 23 43
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SPORT

ŻBIK przed nowym sezonem

7 lipca, po niedługiej przerwie
piłkarze Żbika wznowili treningi.
Dużym utrudnieniem dla drużyny
był remont głównej płyty boiska.
Z powodu braku możliwości
przygotowania się do sezonu na
własnych obiektach, piłkarze
rozgrywają większość meczy na
wyjazdach.

W pierwszej połowie dwukrotnie cieszyli się ze
zdobytych bramek i tyle samo razy w drugiej odsłonie. Znicz wygrał zasłużenie, ale wynik mógł być
inny, gdyby udało się wykorzystać stuprocentowe
sytuacje Sazonowicza i Eresaby.

Po dwóch ciężkich meczach przyszła pora na
spotkanie z Polfą Tarchomin - drużynę występującą
w warszawskiej okręgówce. Mecz był rozgrywany
na źle przygotowanym boisku, dlatego też obfitował
w kiksy i proste błędy. Przez cały czas gry dominował Żbik. Trzy bramki w tym spotkaniu padły po
strzałach głową. Najpierw Artur Bącik, po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, następnie Cezary Wróbel
wykorzystał błąd w ustawieniu bramkarza i uderzył
z daleka po ziemi. W drugiej połowie głową posyła
piłkę do bramki Markiewicz i było 3:0, a chwilę później Eresaba główkuje po dośrodkowaniu Łokietka
(Agrykola Warszawa).

Pierwszym spotkaniem, jakie rozegrali nasi zawodnicy, był wyjazdowy mecz z B-klasową drużyną
MEWA Krubin. Na nowym obiekcie gospodarzy
można było doskonale zaprezentować swoje
umiejętności i pokazać różnicę klas, jaka dzieli obie
drużyny. Wynik 9:0 dla Nasielska nie pozostawiał
złudzeń. W drużynie czwartoligowca można było
zauważyć kilka nowych twarzy - Marcina Gralewskiego, Kamila Sobczyka, Cezarego Wróbla
(wszyscy z Legionovii), a także kilku młodych
wychowanków.
Najpoważniejszym sprawdzianem miała być
potyczka z II ligowym Świtem Nowy Dwór. Na
Kolejnym przeciwnikiem, znacznie bardziej wymato spotkanie Żbik wystawił w pierwszym składzie
gającym, był beniaminek V ligi - Błękitni Raciąż. Na
nowego zawodnika, Jarosława Kozę (KS Łomianki).
początku meczu mogłoby się wydawać, że pójdzie
Mecz był na początku wyrównany, aż do momentu
gładko. Już w pierwszych minutach Żbik objął prostraty pierwszej bramki. Po raz kolejny padł gol, któwadzenie po strzale Sazonowicza z rzutu karnego.
ry paść nie powinien. Najpierw sędzia nie zauważył
Jednak ta bramka obudziła zawodników z Raciąża.
dwumetrowego spalonego, a defensorzy zamiast
Najpierw była nieudana próba złapania na spalonym
kontynuować grę protestowali przeciwko braku
i było1:1, a chwilę później Hubert Lewandowski (były
reakcji sędziego. W tym samym czasie niepokryty
gracz Żbika) przy biernej postawie defensywy, strzanapastnik Świtu uderzył głową piłkę (z sześciu mełem w długi róg, umieścił piłkę w bramce. Jeszcze
trów), którą instynktownie obronił bramkarz, ale tak
przed przerwą padła jedna, wyrównująca bramka.
niefortunnie, że ta odbiła się od słupka i wpadła do
W drugiej połowie mecz wyglądał podobnie. Kilka
bramki. W pierwszej części spotkania była szansa
bramkowych sytuacji po obu stronach, z których
na wyrównanie, ale brak zdecydowania Eresaby
obie drużyny wykorzystały tylko po jednej.
po doskonałym podaniu Oziego nie pozwalił na
Kolejny tydzień przygotowań, to już prawdziwy to. W drugiej części meczu na boisku pojawiali się
maraton piłkarski. Przewidziano w nim aż 4 mecze kolejni nowi gracze:Mike Mouzie (Kasztelan Sierpc)
- w tym trzy dzień po dniu. Pierwszym przeciwni- i Marcin Taras (brat Michała Delta Warszawa). Sporo
kiem było Mazowsze/Wisła II Płock. Mecz ten został kłopotów obrońcom z Nasielska zaczął sprawiać
rozegrany na boisku ze sztuczną nawierzchnią przy świeżo wprowadzony napastnik Świtu Piotr Bajera.
ulicy Łukaszewicza w Płocku (obiekt Wisły). W sze- To właśnie on wykorzystał rzut karny podyktowany
regach gospodarzy można było dostrzec kilku za- przez sędziego za faul Kordowskiego. Trzecia bramwodników, którzy mieli za sobą występy w pierw- ka to także wynik braku zdecydowania stopera jak
szej lidze, lecz nie przeszkodzili oni Nasielszczanom i bramkarza przyjezdnych. To spotkanie Świt wygrał
w rozegraniu dobrego spotkania. Pierwsza połowa głównie dzięki boiskowemu „cwaniactwu”, którego
toczyła się w szybkim tempie. Nie brakowało sytu- naszemu zespołowi na pewno jeszcze brakuje.
acji podbramkowych. Dwie z nich, strzałami głową,
Ogólnie Nasielsk rozgrywał całkiem niezłe mecze.
na bramki zamienił Andrzej Sazonowicz. Płocczanie
Ale zabrakło mu skuteczności i konsekwencji w grze
mieli także kilka dobrych sytuacji na strzelenie bramobronnej. Bramki jakie straciliśmy w Raciążu, w Cieki, lecz dobrze dysponowany tego dnia Retkowski
chanowie (mecz ze Zniczem), i w Nowym Dworze
dał się zaskoczyć tylko jeden raz. Dobrą okazję na
w dużym stopniu są bramkami na własne życzenie.
podwyższenie wyniku w pierwszej połowie miał
Z dobrej strony zaprezentowali się testowani piłkarze.
Michał Taras (Delta Warszawa), ale jego mocny
Na szczególne wyróżnienie zasłużył sobie Czarek
strzał poszybował minimalnie nad poprzeczką.
Wróbel, który doskonale radzi sobie w roli środkoDobre wrażenie pozostawił po sobie także inny
wego pomocnika i pokazał, że potrafi także strzelać
testowany zawodnik Ozi. Ten czarnoskóry piłkarz
ładne bramki. Szkoda tylko, że nie mógł zagrać przez łatwością ogrywał przeciwników i precyzyjnie
ciwko Świtowi - podczas meczu z Polfą nabawił się
dogrywał piłki do kolegów. Druga połowa była już
kontuzji łuku brwiowego.
znacznie spokojniejsza. Zagrało w niej kilku młodych
wychowanków, którzy udowodnili swoją przydat- Krubin 13.07.2005 18:00
ność. Padły dwie bramki autorstwa Czarka Wróbla. MEWA Krubin – Żbik Nasielsk 0:9
Kolejnym przeciwnikiem Żbika był III ligowy Znicz
Pruszków. Różnica klas była widoczna od początku
spotkania, ale bramki jakie padły w tym meczu były
(niestety) zasługą głównie naszych piłkarzy. Szkolne
błędy i brak zdecydowania w naszych szeregach
bezlitośnie zamieniali na bramki piłkarze Znicza.

Raciąż 16.07.2005 12:00
BŁĘKITNI Raciąż – ŻBIK Nasielsk 3:3 (2:2)
Płock 19.07.2005 18:00
Mazowsze/WisłaII Płock – Żbik Nsielsk 1:4 (1:2)
Bramki: 2 x Sazonowicz, 2 x Wróbel
Retkowski (75 P.Paczkowski)- A.Bącik (46 Zubel),

Gralewski (46 Wróbel),
T.Gumowski (46 Kordowski), Sobczyk (46
Olbryś), Ozi (60 M.Paczkowski), Sazonowicz (46
Unierzyski), Markiewicz
(80 Skarżyński), Załoga
(46 Sowiński), Eresaba
(46 M.Gumowski, 75
M.Bącik), Michał Taras
(46 Skurczyński).
Ciechanów 20.07.2005 18:00
ZNICZ Pruszków – ŻBIK Nasielsk 4:0 (2:0)
Retkowski – M.Gumowski, T.Gumowski, (46
Kordowski), Markiewicz, Sobczyk (75 Olbryś),
Załoga (65 Sowiński), Sazonowicz, Unierzyski (46
Banaszek), Krzyczkowski (60 Łokietek), Eresaba
(75 M. Bącik ), Michał Taras (46 Ozi).

Gralewski (80 Zubel), -Sowiński (46 Załoga, 75
Łokietek), Wróbel (60 Sazonowicz), Unierzyski (80
M. Paczkowski), Krzyczkowski (46 M. Gumowski, 65
Skurczyński), Michał Taras (M. Bącik, 88 Skarżyński),
Ozi (60 Eresaba).
Nowy Dwór Mazowiecki 23.07.2005 11:00

Świt Nowy Dwór Maz. – Żbik Nasielsk 3:0 (1:0)
Retkowski – A. Bącik, T. Gumowski (46 Marcin
Warszawa 21.07.2005 17:00
Taras), Gralewski, Sobczyk (70 Markiewicz), Ozi
POLFA Tarchomin – ŻBIK Nasielsk 0:4 (0:2)
(46 Moozi), Unierzyski (46 Kordowski), SazonoBramki: A. Bącik, Wróbel, Markiewicz, Eresaba
wicz (70 Unierzyski), Załoga (46 Taras Michał),
Retkowski (46 P. Paczkowski)- A. Bącik, T. Gumow- Eresaba, Koza.
poziom
ski, (46 Markiewicz), Kordowski (46 Sobczyk),

Brydż

Ostatni turniej przed wakacjami wygrała para: Piotr
Kowalski – Grzegorz Nowiński. Była to czwarta
wygrana tych zawodników w tym sezonie. Ich
przewaga nad resztą stawki w klasyfikacji ogólnej
jest już znaczna.
W rozgrywkach jest teraz przerwa wakacyjna.
Następny turniej planowany jest na 2 września.
Wyniki turnieju dwunastego 24.06.2005 r.:
1. P. Kowalski - G. Nowiński
2. S. Sotowicz - P. Wróblewski
3. J. Czyżewski - G. Kosewski
4. T. Brodowski - K. Michnowski
5. A. Banasiuk - T. Czeremużyński
6. K. Kowalski - K. Morawiecki
7. W. Gnatkowski - M. Osiński
8. J. Dobrowolski - Z. Michalski

+ 27 IMP
+ 26 IMP
+ 19 IMP
+ 16 IMP
- 10 IMP
- 19 IMP
- 20 IMP
- 39 IMP

Czołówka klasyfikacji po dwunastu turniejach:
1-2. Piotr Kowalski
91 pkt
Grzegorz Nowiński
91 pkt
3. Janusz Czyżewski
74 pkt
4. Grzegorz Kosewski
69 pkt
5. Stanisław Sotowicz
66 pkt
6. Paweł Wróblewski
65 pkt
7-8. Tadeusz Czeremużyński
63 pkt
Maciej Osiński
63 pkt
9. Adam Banasiuk
60 pkt
10. Jacek Jeżółkowski
52 pkt
11. Zbigniew Michalski
51 pkt
12. Józef Dobrowolski
47 pkt
13-14.Waldemar Gnatkowski
39 pkt
Janusz Muzal
39 pkt
15. Teodor Brodowski
35 pkt
Uwaga: Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu
trzech najgorszych wyników. Sklasyfikowano
34 zawodników.
PK

KOMUNIKAT Z LIGI DRUŻYN WIEJSKICH
O PUCHAR BURMISTRZA NASIELSKA
ROZGRYWANYCH W CIEKSYNIE
Tabela po pięciu kolejkach :
LP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DRUŻYNA
POPOWO
KOSEWO
MIĘKOSZYN
ANDZIN
PSUCIN
BROMINEK
CIEKSYN
PAULINOWO

MECZE
5
5
5
5
5
5
5
5

STOS. BRAMEK
9/2
4/0
5/0
3/1
5/5
3/6
1/6
0/9

PKT
13
11
9
8
7
4
1
1

ZAPROSZENIE
Klub Sportowy „WKRA” Andzin zaprasza do Cieksyna
dnia 31.07.2005 r. (niedziela) godz. 13.00 na

FESTYN SPORTOWO - REKREACYJNY
Chcesz spędzić mile niedzielne popołudnie zapraszamy do Cieksyna.

Organizatorzy

