
GRZEJĄ
Z kranów już leci ciepła woda, 

kaloryfery będą grzać. Na-
sielska ciepłownia ma nowe-
go gospodarza. Obiekt został 
wydzierżawiony. Teraz o ciepło 
w naszych mieszkaniach będzie 
dbać warszawskie przedsiębior-
stwo HYDROCHEM Sp. z o.o.
Więcej na ten temat w następnym 
wydaniu „Życia Nasielska.”

PROGRAM TV NA DWA TYGODNIE

fot. M. Stamirowski
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Rolnicy, których gospodarstwa dotknęła su-
sza, mogą się ubiegać o kredyty klęskowe 
z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji. Poszkodowani mogą również 
skorzystać z możliwości prolongaty spłat rat 
kapitału i odsetek, wydłużyć spłatę wcześniej 
otrzymanych kredytów klęskowych obro-
towych, a także preferencyjnie oprocento-
wanych kredytów inwestycyjnych.

Kredyty 
suszowe

Protest mieszkańców
„My chcemy żyć” – pod takim hasłem protestują mieszkańcy Na-
sielska i okolicznych wsi przeciwko przywozowi do Paulinowa od-
padów z Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych POLFA S.A. 
Pod pismem protestacyjnym podpisało się już 149 osób – większość 
z Paulinowa i Siennicy. 

W poniedziałek, 8 sierpnia z przed-
stawicielami mieszkańców tych wsi 
spotkał się Bernard Mucha. Prote-
stujący przekazali Burmistrzowi 
Nasielska pismo, w którym proszą 
go o interwencję w sprawie „skła-
dowiska odpadów chemicznych” 
w Paulinowie. Za pośrednictwem 
Burmistrza o problemie poinfor-
mowali również Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska, 
służby sanitarne oraz Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa.

Na reakcję gospodarza terenu 
nie trzeba było długo czekać. 
Burmistrz postanowił natychmiast 
wystąpić do Starostwa Powiato-
wego w Nowym Dworze Mazo-
wieckim z wnioskiem o cofnięcie 
firmie EKO ZYSK 1 pozwolenia na 
przywóz grzybni.   

DP

Z ostatniej chwili

fot. M. Stamirowski

Tajemnicza zbrodnia
Niepokój wśród mieszkańców 
Nasielska i okolic wzbudza ostat-
nio sprawa tajemniczego zabój-
stwa. Kilka dni temu, 5 sierpnia 
br. we wczesnych godzinach 
rannych w Twierdzy Modlin 
odkryto ciała dwóch osób, 
mężczyzny i kobiety. 
Wcześniej słychać było dochodzące 
z zarośniętego terenu twierdzy krzyki 
i odgłosy przypominające strzały. We-
zwani policjanci z Komendy Powiato-
wej w Nowym Dworze Mazowieckim 
znaleźli ciała, które próbowano ukryć 
ziemią i gałęziami. Zwłoki mężczyzny, 
około 30 lat, miały kilka ran postrza-
łowych. Natomiast na ciele kobiety, lat  
ok. 20–30, widniała rana cięta szyi. 

Sprawę prowadzi obecnie Wydział 
do Walki z Terrorem Kryminalnym 
i Zabójstwami Komendy Stołecznej 
Policji. Podjęto już szereg czynności 
dla ustalenia tożsamości ofiar, okolicz-
ności zdarzenia i motywów zabójstwa, 
poczynając od działań na miejscu. 

Nieoficjalnie wiadomo, że obie osoby 
pochodziły z Nasielska lub jego okolic. 

Przypuszcza się, że w grę mogły wchodzić 
porachunki grup przestępczych. 

Policja nie potwierdza tych informacji. Sierż. 
szt. Anna Kędzierzawska z Zespołu Prasowe-
go Komendy Stołecznej Policji powiedziała, 

że za wcześnie jeszcze na takie spekulacje na 
tym etapie śledztwa. Policjanci robią obecnie 
wszystko, by ustalić i schwytać sprawców tego 
podwójnego zabójstwa. 

LAN

str. 3

O GMINNYCH  
INWESTYCJACH
rozmawiamy z Burmistrzem Nasielska

Lotnisko w Modlinie  
– umowa podpisana

str. 9

Program  
obchodów rocznicy  
Bitwy nad Wkrą

ŻBIK
Ostatnie sparingi

str. 16



2 Życie Nasielska 12–25 sierpnia

Życie Nasielska - Czasopismo Samorządu Gminnego
Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury Redaguje zespół: Dariusz Panasiuk - redaktor naczelny, Marek Stamirowski, Marek Tyc, Marian Wasierzyński;
Współpracownicy: Marcin Kuś, Przemek Olech, Kuba Olech, Dariusz Majewski
Adres redakcji: ul. Kościuszki 12, 05-190 Nasielsk, tel./fax 023 691 23 43; www.zycie.nasielsk.pl, e-mail: zycie@nasielsk.pl
Druk: POLSKAPRESSE sp. z o.o., Oddział Prasa Łódzka, 90-532 Łódź, ul. ks. Skorupki 17/19

Materiałów nie zamówionych redakcja nie 
zwraca, a ponadto zastrzega sobie prawo 
dokonywania skrótów i zmian tytułów  
w nadesłanych tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam  
i ogłoszeń.

Naszych czytelników na bieżąco 
informujemy o wszystkim, co 
dzieje się w Nasielsku. W ostat-
nim czasie jednak wiele spraw 
„nabrało przyśpieszenia” i dla-
tego postanowiliśmy zwrócić się 
do Pana z prośbą o najświeższe 
informacje, które zaspokoją cie-
kawość wielu mieszkańców. Za-
cznijmy od bloków na Płońskiej. 
Nasielszczanie czekają na tanie 
mieszkania. Kiedy początek prac 
remontowych?

Prosiłbym o troszeczkę cierpliwości. 
Nieruchomości przy ul. Płońskiej sta-
nowiły ogromny problem. Wizytów-
ka Nasielska z tej strony miasta nie 
była najkorzystniejsza. Najważniejsze, 
że gmina jest już właścicielem tych 
terenów. Wszystko jest na dobrej 
drodze. Myślę, że uruchomienie 
procesu inwestycyjnego możliwe 
jest jeszcze w tym roku, aczkolwiek 
jest to bardzo duże przedsięwzięcie 
i wymaga wielu uzgodnień.

Wiemy, że jest już ekspertyza 
budowlana, są gotowe plany. Czy 
udało się już opracować kosztorys 
przedsięwzięcia?

Kosztorys przedsięwzięcia będzie 
gotowy w końcu sierpnia. Wyko-
nuje go firma zewnętrzna i jest to 
niestety czasochłonne. Kosztorys 

jest niezbędny z kolei dla rozpo-
częcia procesu inwestycyjnego 
– uruchomienia procedur z zakresu 
Prawa Zamówień Publicznych celem 
wyłonienia wykonawcy. Wydaje mi 
się, że będzie on również przedmio-
tem zainteresowania potencjalnych 
mieszkańców przy ulicy Płońskiej.

Odbył Pan kilka spotkań z przed-
stawicielami banku. Czy jest już 
wyjaśniona kwestia finansowa 
prac budowlanych ?

Tak odbyłem wiele rozmów, i to 
nie tylko z bankami. Kwestia finan-
sowania prac budowlanych wydaje 
się bliska rozwiązaniu. Muszę mieć 
w tej sprawie jeszcze akceptację 
Rady Miejskiej Nasielska. Dzisiaj jest 
to jeszcze założenie hipotetyczne. 
Kierunek, który przyjąłem, nie ob-
ciąża budżetu gminy.

Kilka tygodni temu proponował 
Pan emisję obligacji komunal-
nych. Czy nadal podtrzymuje Pan 
swój pomysł?

Zawsze uważałem i zdania nie zmie-
niłem, że emisja obligacji komunal-
nych to również bardzo dobra droga 
do realizacji inwestycji gminnych. 
Niemniej jest to pewna forma po-
życzki, którą po kilku latach trzeba 
spłacić poprzez ich wykup. Ale jak 

już zaznaczyłem, realizacja procesu 
inwestycyjnego przy ul. Płońskiej nie 
będzie odbywać się kosztem budżetu 
gminy, przynajmniej w części zasad-
niczej. Będziemy prowadzić proces 
inwestycyjny tylko dlatego, aby koszt 
tych mieszkań był jak najniższy.

Ilu jest już chętnych na „małe 
mieszkanko” przy Płońskiej?

Chęć wykupienia mieszkań wyrazi-
ło ok. 30 rodzin. Myślę, że chętnych 
będzie o wiele więcej, gdy ruszy 
proces inwestycyjny.

Panie Burmistrzu, trwają in-
tensywne prace przy budowie 
największej w ostatnich latach 
inwestycji w Nasielsku. Kiedy 
zacznie działać oczyszczalnia 
ścieków?

Umowa, którą podpisałem, przewidu-
je termin wykonania 30.12.2006 r. Jest 
to chyba największa inwestycja gminna 
w historii naszego miasta i gminy.

Ta inwestycja to nie tylko sama 
oczyszczalnia? Ścieki komunalne 
trzeba przecież do niej dopro-
wadzić nową siecią kanalizacyj-
ną. Przez które ulice będzie ona 
przebiegać?

Nowa sieć kanalizacyjna będzie prze-
biegała wstępnie przez następujące 
ulice: Starzyńskiego, Warszawską, 

Jaśminową, Kościuszki, Klo-
nową, Kasztanową, Dębową, 
Mieszka I, Kazimierza Wiel-
kiego, Osińskiego, Łokietka, 
Chrobrego, Jagiełły, Anny 
Jagiellonki, Płońską, Lipową, 
Kolejową, Królowej Jadwigi. 
W przyszłości sieć będzie się 
rozszerzała o nowe ulice.

Czy na wszystko są pie-
niądze?

Wszystkie wydatki w gminie 
są zaplanowane z pewnym 
wyprzedzeniem, więc pie-
niądze na owe inwestycje 
b ę d ą  z ag wa ra nt owa ne. 
Przypomnę, że w ramach 
dotacji z Unii Europejskiej 
otrzymamy ok. 2,4 mln EU. 
Są to ogromne pieniądze.

Jakie utrudnienia i gdzie cze-
kają kierowców w związku 
z budową oczyszczalni 
ścieków?

W związku z budową oczysz-
czalni ścieków będą okreso-
wo zamknięte na czas trwania 
robót wymienione wcześniej 
ulice. Bardzo proszę zatem 
o wyrozumiałość.

A ciepłownia? Temat rzeka. 
Czy udało się Panu spotkać 
z właścicielem obiektu 
i porozmawiać o ciepłej 

wodzie, o następnej zi-
mie?

Problem zosta ł  już 
rozwiązany. Myślę, że 
takich „gorących pro-
blemów” nigdy więcej 
nie będzie – szczegól-
nie zimą. 

Panie Burmistrzu, czy jeszcze 
w tym roku uda się pobudować 
w gminie nowe drogi? Gdzie?

Zapewniam, że tak.  Moderni-
zacja dróg będzie się odbywała 
w miejscowościach: Toruń Wł. 
i Toruń Dw., Psucin ul. Lipowa, ul. 
Jagodowa w Nasielsku, Popowo 
Borowe – Jaskółowo, Mazewo 
–  K ą t ne  o ra z  m o d e rn i z a c j a 
powierzchni dróg ul. Sobieskie-
go w Mogowie, ul .  Ogrodowa 
na Siennicy, Żabiczyn, Andzin 
oraz odcinek Mazewo – Kątne. 
W planach robót drogowych jest 
również chodnik na ul. Płońskiej 
(od km 33+571,20 do km 34 + 
122,00). 

B u d owa  z at o k i  a u t o bu s owe j 
i postojowej przy drodze woje-
wódzkiej nr 619 w Nasielsku ul. 
Kościuszki 21, remont chodnika 
w mieście Nasielsku, ul. Warszaw-
ska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
619 od km 34+236, odcinek dłu-
gości 250 m; strona prawa; remont 
chodnika w mieście Nasielsku, uli-
ca Kościuszki w ciągu drogi woje-
wódzkiej nr 619 od km 34+257 
do km 34+616, odcinek długości 
359 m; strona prawa od mostu do 
ulicy P.O.W. z wyłączeniem zatoki 
autobusowej przy Szkole Podsta-
wowej.

Czy w tym roku nastąpi zakończe-
nie wodociągowania gminy?

Ogłoszono przetargi na wykonanie 
sieci wodociągowych z przyłącze-
niem w miejscowościach: Borkowo 

– Dobra Wola, Jackowo Dw. 
– Lubomin, Krzyczki 
Pieniążki, Dąbrowo;

Planowane zakończe-
nia powyższych inwe-
stycji przewidziane są 

przyszłym roku.

Co jeszcze zostało 
do zrobienia? 

P i e n i ę d z y 
wystarczy?

Do zro-
bienia 

jest jeszcze bardzo dużo, lecz 
najbardziej skupiamy się na zwo-
dociągowaniu sołectw w zabudo-
wie rozproszonej. Niestety koszty 
tego typu inwestycji wzrastają, 
lecz musimy to zrobić. Wszak 
mamy podobno już XXI wiek.

Na koniec naszej rozmowy nie 
możemy nie poruszyć najbar-
dziej aktualnego i najbardziej 
śmierdzącego tematu – w gminie 
powstają wysypiska odpadów 
z tarchomińskiej Polfy. O pro-
blemie obszernie pisaliśmy na 
łamach poprzedniego wydania 
„Życia Nasielska”. Śledziliśmy 
Pańskie starania mające na celu 
niedopuszczenie przywozu na 
teren gminy podejrzanej sub-
stancji – będącej odpadem przy 
produkcji  erytromycyny. Czy 
wszystko zostało zrobione? 
Czy mieszkańcy Nasielska są 
już skazani na życie w smrodzie 
i w atmosferze lęku o własne 
zdrowie? Czy problem przywo-
zu „grzybni” nie powinna się 
wreszcie zająć Rada Miejska?

Myślę, że problem jest czysto 
administracyjny i nie tylko dla 
adminis t rac j i  publ icznej  tego 
typu jaką jest Urząd Miejski. Jeśli 
zostało naruszone prawo, należy 
wyciągać konsekwencje. Jest to 
bardzo nieprzyjemny problem 
– nie tylko w zapachu. Na pewno 
ciąg dalszy nastąpi - w interesie 
naszych mieszkańców.
Dziękuję za rozmowę.

Dariusz Panasiuk

O GMINNYCH INWESTYCJACH
rozmawiamy z Bernardem Muchą, Burmistrzem Nasielska

fot. M. StamirowskiBudowa kanalizacji przy ul. Staszica.
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Fałszerstwo 
w Paulinowie?
W Nasielsku coraz  
bardziej „śmierdzi”
– „Ja nie byłem na żadnym spotka-
niu, nie rozumiem więc, dlaczego 
jestem wymieniony w protokóle 
z zebrania wiejskiego” – twierdzi 
jeden z mieszkańców Paulinowa, 
którego nazwisko rzeczywiście 
widnieje na „liście obecności na 
zebraniu w dniu 3.05.2005 r. wsi 
Paulinowo”. Udało się nam ustalić 
dwie osoby, które – o tym, że były 
na zebraniu – dowiedziały się dopie-
ro „z gazety”. 

Po publikacji artykułu „W Nasielsku 
znów śmierdzi”, który ukazał się 
w poprzednim wydaniu „Życia 
Nasielska” w naszej redakcji roz-
dzwoniły się telefony. „Skandal, 
fałszerstwo, oszustwo, złodziejstwo, 
bandytyzm” – to tylko niektóre, na-
dające się do cytowania na łamach 
gazety, określenia tego, co stało się 
w Paulinowie. 

– „Z naszej wsi ludzie masowo za-
częli chorować. Od sołtysa, który 
na swoje pola zwozi to świństwo, 
będziemy żądać odszkodowań za 
utracone zdrowie. Nie pozwolimy, 
żeby nas truł” – te ostre słowa 
padły z ust jednej z mieszkanek 
Paulinowa. 

Kilka osób, mieszkańców tej wsi, 
wyraziło zgodę na przywóz (przez 
firmę EKO-ZYSK 1) odpadów z Tar-
chomińskich Zakładów Farmaceu-
tycznych POLFA S.A. w Warszawie. 
Teraz grzybnia pofermentacyjna, 
będąca pozostałością po produk-
cji erytromycyny, trafia na pola 
uprawne w gminie Nasielsk. O tym, 
jak do tego doszło, szczegółowo 
napisaliśmy w 15 numerze „Życia 
Nasielska”. 

W sobotę, 6 sierpnia kilkudziesię-
cioosobowa grupa mieszkańców 
Paulinowa zatrzymała samochód 
dowożący grzybnię na okoliczne 
pola. Pobrali fragmenty cuchnącej 
substancji, bo – jak twierdzą – chcą 
mieć „własną i rzetelną próbkę 
grzybni”, którą przekażą służbom 
sanitarnym do analizy. 

Na to, co dzieje się w Paulinowie, ostro 
i zdecydowanie zareagowała Nasielska 
Fundacja Centrum Ochrony Środowi-
ska. Krzysztof Łukaszewicz, prezes Za-
rządu Fundacji, przesłał do redakcji ŻN 
list, w którym czytamy między innymi: 
„Fundacja przygotowuje wniosek do 
prokuratury o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa z tytułu poświadczenia 
przez sołtysa Paulinowa nieprawdy, 
co w efekcie spowodowało opisany 
stan rzeczy, a w szczególności nara-
ziło mieszkańców na zagrożenie ich 
zdrowia”. Treść całego pisma publi-
kujemy obok.

O „śmierdzącej sprawie” z Paulino-
wa będziemy Państwa na bieżąco 
informować w kolejnych wydaniach 
naszej gazety. 

Dariusz Panasiuk 

Kulisy „legalnych odpadów w Paulinowie”,
czyli jak łatwo „zarobić”, niszcząc ludzkie zdrowie oraz otaczającą przyrodę

działania wykazały nieprawidłowo-
ści w dokumentacji, a także w prak-
tycznej procedurze stosowania tych 
odpadów jako nawu. Gdyby służby 
odpowiedzialne za taki stan rzeczy 
zareagowały w porę być może nie 
doszłoby do tak rozległego skaże-
nia środowiska. Cała dokumentacja 
dotycząca pozwoleń, umów, pism 
itp. opisana w poprzednim artykule 
z pozoru nie budzi zastrzeżeń. Jed-
nak po nieco dokładniejszej analizie 
od razu widać że coś tu „śmierdzi”, 
a jeden z dokumentów budzi po-
ważne wątpliwości. Okazuje się, że 
jest to protokół z zebrania w dniu 3 
maja 2005 r., w którym mieszkańcy 
Paulinowa rzekomo wyrażają zgodę 
na przywóz odpadów (nazwiska 
osób opublikowano w poprzednim 
artykule). Protokół ten okazał się 
decydującym i ostatecznie prze-
chylającym szalę na korzyść Firmy 
EKO-ZYSK w batalii o wydanie 
pozwolenia. Fundacja „wzięła pod 
lupę” tak ważny i niezbędny do-
kument, który ostatecznie w kon-
sekwencji spowodował wydanie 
pozytywnej decyzji jednoznacznie 
umożliwiającej wywóz odpadów 
do Paulinowa.

Szybko okazało się, że rzeczywistość 
jest zupełnie inna, z analizy jasno 
wynika, iż decydujący protokół 
z zebrania w dniu 3 maja 2005 r. 
został „sfałszowany”. 

A mianowicie, nie zawiera bezpo-
średnio podpisów osób wyraża-
jących zgodę, a jedynie posiada 
załączoną oddzielną kartkę jako lista 
obecności z uwidocznionymi na-
zwiskami 8 osób biorących udział 
w zebraniu, w tym widnieją podpisy 
tylko 6 osób z tej listy.

Fakt ten już wzbudza dość poważne 
wątpliwości, protokół sporządzony 
w tej formie budzi poważne zastrze-
żenia co do autentycznej woli miesz-
kańców i nie powinien stanowić 
podstawy prawnej do wydania pozy-
tywnej decyzji. Kolejnym dowodem 
manipulacji protokółu są przekazane 
do Fundacji oświadczenia niektórych 
osób (uczestniczących w zebraniu), 
w których wyraźnie stwierdza się, 
iż w trakcie zebrania nie omawiano 
spraw dotyczących możliwości 
przyjęcia odpadów, co jest sprzecz-
ne z treścią załączonego protokółu. 
W jednym przypadku osoba 
umieszczona na liście obecności 
w ogóle w zebraniu nie uczestniczyła 
i nie wie nic o jego tematyce, co też 
potwierdziła stosownym oświadcze-
niem. Z powyższego faktu wynika, że 
protokół ten „wyszedł daleko” poza 
ramy zebrania. Tak się składa, że wła-
ścicielem i zarządcą gruntów na któ-
re wywożone są odpady, i postacią 
najbardziej „przedsiębiorczą” w ich 
pozyskiwaniu oraz czerpaniu z tego 
tytułu korzyści finansowych, a także 
osobą podpisującą i odpowiadającą 
za „sfałszowany” protokół jest jedna 
i ta sama postać, czyli sołtys Paulino-

wa. Dziwny jest fakt, że urzędnicy dali 
się nabrać na taki „numer”, a przecież 
wystarczyło porozmawiać z miesz-
kańcami oraz solidnie przyjrzeć się 
dokumentacji. Ponadto kolejnym 
dowodem ignorowania przepisów 
jest fakt, iż decyzja wyraźnie określa 
miejsce rozprowadzania kompo-
stowanego odpadu. Są to grunty 
wsi Paulinowo, natomiast w rze-
czywistości dokonano składowania 
odpadów na gruntach położonych 
w obrębie granic Nasielska. Para-
doks polega również na tym, że ani 
Firma EKO-ZYSK, ani sołtys Pauli-
nowa w świetle prawa nie posiadają 
pozwolenia na rozprowadzanie 
odpadów w granicach gruntów 
nasielskich, co automatycznie czyni 
całe przedsięwzięcie nielegalnym 
i zabronionym. Ponadto decyzja 
umożliwiająca i szczegółowo okre-
ślająca natychmiastową procedurę 
rozprowadzanie odpadu na terenach 
Paulinowa nie stanowi pozwolenia na 
ich składowanie. Niestety, ewidentnie 
Firma EKO-ZYSK wraz z sołtysem 
nie potrafi czytać dokumentów lub 
nie orientuję się, gdzie pozbywa 
się odpadów. Kolejnym aspektem 
sprawy jest skandaliczny sposób 
składowania zamiast natychmiasto-
wego zagospodarowania odpadów 
zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w decyzji. 

W trakcie przeprowadzania monito-
ringu Fundacji ukazał się obraz niczym 
z księżyca: na małej powierzchni ok. 
0,5 ha gruntów nasielskich zeskła-
dowane były setki ton odpadów. 
Wyraźnie było widać, że nie ma to 
nic wspólnego z tym, co jest zawarte 
w warunkach decyzji, oraz wszelkich 
opiniach i normach, a także ze zdro-
wym rozsądkiem. Wyschnięte, po-
pękane sterty cuchnącego odpadu, 
widać jak na dłoni świeżo dowożoną 
maź, która rozlewa się w uprawie dyni 
oraz zagraża sąsiednim gruntom, na 
których są uprawiane płody rolne. 
Kilkasetkrotnie przekroczona norma 
(dopuszczalna wynosi 15 ton na 1 ha 
raz na dwa lata) – tu zgromadzono 
w większości nieprzekompostowa-
ne, niedozwolone odpady na malut-
kiej powierzchni ok. 0,5 ha w ilości 
kilkuset ton. W gnijących od jakiegoś 
czasu odpadach zachodziły już re-
akcje chemiczne i w najśmielszych 
wyobrażeniach nie przypominało to 
odpadów nadających się do wyko-
rzystania pod uprawę gleb. Zachodziła 
uzasadniona obawa, iż te odpady są 
dostarczane w licznych przypad-
kach bezpośrednio z Zakładów Far-
maceutycznych w Tarchominie bez 
zastosowania koniecznej procedury 
kompostowania, która jest niezbęd-
na w procesie uzdatniania odpadu 
jako nawozu. Często, jak twierdzą 
świadkowie, transporty odbywały się 
wieczorem lub nocą. Wobec tak kry-
tycznej sytuacji fundacja natychmiast 
podjęła interwencję, powiadamiając 
jednocześnie Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Ciechanowie oraz inne 

służby. W dwa dni po rozpoczęciu 
działań przez Fundację sołtys, czując, 
co się święci, niespodziewanie zaczął 
w ekspresowym tempie likwidować 
nagromadzone odpady, licząc, iż uda 
mu się zatrzeć ślady swej głupoty. 
Rozwożono odpady, gdzie się tylko 
dało, a miejsca brakowało, ponieważ 
wszystkie pola były zajęte rosnący-
mi zbożami, ziemniakami i innymi 
uprawami. Wożono więc na łąki (co 
jest wyraźnie zabronione), trochę spa-
dło po drogach, trochę wywieziono 
na ściernisko po skoszonym zbożu, 
wykonywano to byle jak, byle szyb-
ciej, nie zdając sobie sprawy, że w ten 
sposób zwiększa się zagrożenie. Ten 
dzień był wyjątkowo „smrodliwy” 
w całej okolicy, zwłaszcza dla miesz-
kańców Nasielska. Pomimo usilnych 
starań sołtysa i tak następnego dnia 
podczas kontroli jeszcze sporo od-
padu zostało. Inspektorzy Ochrony 
Środowiska byli przerażeni tym, co 
zastali w trakcie kontroli, po prostu 
brakowało słów, a w piersi oddechu. 

Wezwany na miejsce przedstawiciel 
Firmy EKO-ZYSK oznajmił, że w to 
miejsce jego firma dostarczyła tylko 
kilkanaście ton przekompostowa-
nego odpadu, natomiast pozostała 
znaczna część nie pochodzi z jego 
firmy. Natomiast sołtys nie pojawił się 
ani razu w trakcie kontroli.

Opisane wydarzenie potwierdza, jak 
szybko można „w majestacie prawa” 
stworzyć zagrożenie dla setek ludzi, 
a także środowiska naturalnego. 
Tym bardziej że las Chrcynno i jego 
okolice oraz pobliskie miejscowości 
(w tym także Paulinowo) kilka lat 
temu decyzją ówczesnego wo-
jewody ciechanowskiego zostały 
zakwalifikowane i włączone do 
strefy krajobrazu szczególnie chro-
nionego. 

Dokumenty świadczące o tym 
fakcie są przechowywane w tym 
samym urzędzie, który wydał de-
cyzję zezwalającą na przywożenie 
odpadów do Paulinowa. Czyżby 
nikt tych wszystkich faktów nie za-
uważył? Niezrozumiała jest postawa 
Firmy EKO-ZYSK oraz imperty-
nencja i bezmyślność miejscowego 
sołtysa, który dla własnego dobra 
poświęca dobro innych – nie da 
się tego usprawiedliwić żadnym 
zyskiem. W związku z powyższym 
aktualnie Fundacja przygotowuje 
wniosek do prokuratury o podej-
rzeniu popełnienia przestępstwa 
z tytułu poświadczenia przez sołty-
sa Paulinowa nieprawdy, co w efekcie 
spowodowało opisany stan rzeczy, 
a w szczególności naraziło miesz-
kańców na zagrożenie ich zdrowia. 

Ponadto odrębnie postępowanie 
w tej sprawie prowadzi Delegatura 
Inspektoratu Ochrony Środowiska 
w Ciechanowie.

Z wyrazami szacunku;  
prezes Zarządu Fundacji 

Krzysztof Łukaszewicz

W poprzednim wydaniu „Życia Na-
sielska” ukazał się artykuł pt. W Na-
sielsku znów śmierdzi, w którym 
autor na podstawie dokumentacji 
bardzo rzetelnie i wiarygodnie opisu-
je sytuację paulinowskich odpadów, 
które „w majestacie prawa” zagrażają 
życiu i zdrowiu mieszkańców oko-
licznych miejscowości. I rzeczywi-
ście, po wstępnym zapoznaniu się 
z dokumentacją wydaje się, iż na 
pierwszy rzut oka wszytko gra i nic 
więcej nie da się zrobić, a sprawcy 
tej przerażającej sytuacji dalej mogą 
czuć się bezkarni. Niestety, szybko 
okazuje się, iż pod pretekstem 
nawożenia pól „takimi odpadami” 
można również nieźle i szybko „za-
robić”. Wystarczy załatwić „papiery” 
i przywozić odpady. W tym przypad-
ku „mocne papiery” wystarczyły, aby 
Firma EKO-ZYSK z Modlina oraz soł-
tys Paulinowa poczuli się zbyt pewnie 
„na własnym gruncie” i nie zważając 
na całą resztę, mogli czynić, co tylko 
chcą, nie licząc się z ewentualnymi 
konsekwencjami. W efekcie tych 
karygodnych działań kierowanych 
zupełnym brakiem wyobraźni i po-
spolitą głupotą nastąpiło skażenie 
środowiska w miejscu składowania 
oraz radiacja powietrza w promieniu 
kilku kilometrów od tego miejsca, co 
najbardziej odczuli na własnej skórze 
mieszkańcy Nasielska oraz pobliskich 
miejscowości. Wystąpiły bóle gło-
wy, żołądka, wymioty, praktycznie 
często nie było czym oddychać. 
Mieszkańcy Nasielska początkowo 
nie zdawali sobie sprawy, że to wła-
śnie Firma EKO-ZYSK w raz z sołty-
sem jest powodem ich „koszmaru”. 
W tym przypadku chęć zarobienia 
„paru groszy” na odpadach wy-
wołała negatywne skutki dla całego 
otoczenia. Tylko w imię czego mają 
cierpieć inni?!

Szanowni Państwo, Nasielska Fun-
dacja Centrum Ochrony Środowi-
ska, (która jest również organizacją 
OPP zobligowaną do szczególnej 
ochrony środowiska) jako pierwsza 
zajęła się sprawą odpadów w Pauli-
nowie. Jako pierwsza również pod-
jęła stosowne interwencje w celu 
zapobieżenia dalszego stosowania 
procederu, który być może już 
spowodował nieodwracalne skutki 
na zdrowiu ludzkim oraz otaczają-
cym środowisku. Pierwsze służbo-
we kroki skierowano do sołtysa wsi 
Paulinowo – właściciela i zarządcy 
gruntu, na który wywożono odpa-
dy. Podczas krótkiej rozmowy Pan 
sołtys zbagatelizował cały problem, 
dając wyraźnie do zrozumienia, że 
nikt mu nic nie zrobi, a i tak będzie 
dalej przyjmował odpady. Dalsza 
interwencja była bardzo konkretna. 
Fundacja dokonała monitoringu 
miejsca składowania, zapoznano się 
z dokumentacją, podjęto stosowne 
działania. Już następnego dnia w wy-
niku tych działań zaczął się rysować 
katastrofalny obraz rzeczywistości 
paulinowskich odpadów. Dalsze 
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26.07. na ulicy Królowej Jadwigi Rafał N. 
mieszkaniec Świeszewa wspólnie z dwoma 
kolegami skradł rower górski o wartości 600 
zł. na szkodę Stanisława B.

26.07. w Mazewie Dworskim nieznani spraw-
cy włamali się do budynku gospodarczego 
Andrzeja W. i skradli piłę spalinową o wartości 
500 zł.

27.07. w pociągu relacji Warszawa – Mława 
nieznany sprawca skradł Robertowi N. legity-
mację służbową i pieniądze.

28.07. w Borkowie nieznani sprawcy włamali 
się do domku letniskowego i skradli m.in. 
kosiarkę spalinową, wiertarkę elektryczną 
i pilarkę. Straty wynoszą 900 zł. na szkodę 
Krzysztofa B.

31.07. w Borkowie nieznany sprawca skradł po-
zostawiony na brzegu rzeki plecak w którym 
znajdował się m.in. telefon komórkowy. Straty 
wynoszą 850 zł. na szkodę Piotra G.

31.07. nieznani sprawcy włamali się do dom-
ku letniskowego przy ulicy Topolowej i skradli 
przewody instalacji elektrycznej. Straty wyno-
szą 300 zł. na szkodę Janusza G.

02.08. na ulicy Krupki nieznani sprawcy 
skradli dwa dekle od studzienek ściekowych. 
Straty wynoszą 800 zł. na szkodę Inżynierii 
Rzeszów.

03.08. w okolicach Nuny na trasie Nasielsk – 
Warszawa kierujący Mercedesem Spinter stracił 
panowanie nad kierownicą. Samochód wypadł 
z drogi, po „dachowaniu” wylądował w rowie. 
Kierowca został przewieziony do szpitala.

04.08. w Pieścirogach Starych nieznany spraw-
ca z garażu Grażyny U. skradli elektronarzędzia 
o wartości 200 zł.

05.08. w Psucinie nieznany sprawca grożąc 
pozbawieniem życia usiłował wyłudzić pie-
niądze od nieletniego Dariusza W.

06.08. w Mazewie Włościańskim nieznany 
sprawca skradł Annie B. telefon komórkowy 
o wartości 720 zł.

06.08. na szlaku kolejowym Kołobrzeg  
–  Warszawa Zachodnia okolicach stacji Stu-
dzianki Jarosław J. (zam. Nowe Miasto) został 
śmiertelnie potrącony przez pociąg.

08.08. na ulicy Sportowej nieznany sprawca 
włamał się do komórki Janiny Z. i skradł rower 
górski o wartości 560 zł.

fot. D. Panasiuk

KRONIKA 
POLICYJNAfot. D. Panasiuk

fot. D. Majewski

Dawcy narządów w natarciu

Zapnij pas albo płać

Gdy cichy zapada zmrok i poli-
cjanci przeważnie już smacz-

nie śpią – na ulicach naszych 
miast pojawiają się „ci szaleni 
mężczyźni na swych wspaniałych 
rumakach”. I zaczyna się zady-
ma. Warkot silników, pisk opon, 
palenie gumy skutecznie zagłu-
szają życie przeciętnego miesz-
kańca. O niebezpieczeństwach 
już lepiej nie wspominać. Dawcy 
narządów – bo tak o nich mówią 
lekarze – po zachodzie słońca 
przypominają całemu światu, że 
to oni są „królami nocy”.
Nieliczni policjanci – ci, którzy patrolują ulice 
– są bezradni. Zanim wyjmą lizaka – „obiekt” 
znika za horyzontem. 

Co robić? Na oryginalny pomysł wpadli 
policjanci z komendy w Bielsku-Białej 
w województwie śląskim. Ogłosili konkurs 
fotograficzny na wykonanie zdjęć pędzących 
motocyklistów na ścigaczach. Na prace czekają 
do końca września – najlepsze zostaną nagro-

dzone i pokazane 
na stronach interne-
towych tamtejszego 
urzędu. Bielska dro-
gówka ma nadzieję, 
że w ten sposób uda 
się im utworzyć peł-
ną dokumentacje 
o piratach drogo-
wych oraz uzyskać 
wszelkie informacje 
o miejscu i termi-
nach „ul icznych 
zabaw”. 

Policjanci w całym 
kra ju  otrzymują 
w ostatnim czasie 
mnóstwo sygnałów 
o nagminnym łamaniu przepisów ruchu dro-
gowego przez właścicieli szybkich motocykli. 
Niestety, niektórzy z nich kończą tragicznie. 
Często słyszymy o ofiarach śmiertelnych, 
także wśród przypadkowych osób. 

Policjanci przypominają, że również i oni 
mają szybkie motory. Zapowiadają, że będą 
bezwzględnie karać „ścigaczy”. Na szczegól-
nie surowe kary mogą liczyć organizatorzy 
nielegalnych nocnych wyścigów. 

WA

Warszawska drogówka rozpoczę-
ła kolejną akcję. Tym razem poli-
cjanci sprawdzają, czy kierowcy 
i pasażerowie jeżdżą z zapiętymi 
pasami. 
Jazda bez pasów nie należy do tanich. Za ten 
„luksus” trzeba zapłacić aż 100 złotych plus 
premia lotna w wysokości dwóch punktów 
karnych. 
Policja zapowiada bezwzględne egzekwowanie 
kar. Na nic się zdadzą tłumaczenia, że „zapo-
mniałem” albo że (w przypadku kobiet) pasy 
zniekształcają piersi. Koniec z tym! 
Jak pokazują statystyki i potwierdzają to policyj-
ni eksperci, jazda w pasach zwiększa o połowę 
szanse przeżycia wypadku drogowego. 
Ale, jak to się mówi, „na dwoje babka wróżyła”. 
Są też sytuacje, kiedy brak pasów ratuje życie. 
Znany jest przypadek, kiedy samochód na 
niestrzeżonym przejeździe kolejowym uderzył 
z impetem w pędzący pociąg i nikomu nic się 
nie stało. Tymczasem po aucie zostały tylko 
metalowe strzępy. Kierowca i pasażer przeżyli 
tylko dlatego, że nie mieli zapiętych pasów 
i zostali wyrzuceni przez boczne okna.

WA Sięgając po pas, oszczędzasz 100 zł.

Łza się w oku kręci. Kiedyś na takim sprzęcie paliło się gumy.

ALE RYBA!!!
Na zdjęciu Mirosław Chroniec (17 l.) 
ze swoją zdobyczą. Karp 5,5 kg został 
złowiony w stawie w miejscowości 
Krzyczki. Gratulujemy połowu.

fot. M. Pomaski

11 sierpnia przez teren Gminy Nasielsk będzie 
przebiegał jeden z etapów międzynarodowego 
biegu sztafetowego World Harmony Run. Bieg 
będzie się odbywał następującą trasą: drogą nr 
621 od strony Wieliszewa i Dębego, do skrzyżo-
wania z drogą nr 622, w kierunku miasta Nasiel-
ska, na terenie miasta Nasielska ulicą Warszawską, 
następnie skręt w lewo w ulicę Piłsudskiego, dalej 
skręt w lewo w ulicę Elektronową. Około godz. 
11.00 – 11.15 ma nastąpić powitanie przez Bur-
mistrza Nasielska ekipy biegaczy na placu przed 
budynkiem Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy 
ul. Elektronowej 3. Po powitaniu i krótkim poczę-
stunku biegacze będą się poruszać następującą 
trasą: ulicą Elektronową, skręt w prawo w ulicę 
Piłsudskiego, następnie skręt w lewo w ulicę 
Kilińskiego, dalej bieg ulicą Kościuszki, skręt 
w ulicę Płońską i dalej drogą nr 619 w kierunku 
Nowego Miasta.

Ten ogólnoświatowy bieg sztafetowy rozpoczął 
się 2 marca w Lizbonie. Jego celem jest szerze-
nie międzynarodowej przyjaźni i porozumienia. 
W Europie World Harmony Run przebiegał bę-
dzie przez 48 krajów. Jego trasa wynosi 24 000 
km. Zakończenie części europejskiej odbędzie się 
w Budapeszcie, 28 października 2005 r.

UM Nasielsk

World Harmony Run
Powitajmy uczestników biegu
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     PIĄTEK 19 SIERPNIA 2005 r. (Bolesław, Emilia, Jan, Julian, Juliusz, Ludwik, Piotr)

Niemoralna propozycja
	 film	obyczajowy,	USA	1993;	Reżyseria:	Adrian	Lyne;	Obsada:	Robert	Redford,	Demi	Moore,	Woody	Harrelson,		Seymour	Cassel,		
Oliver	Platt,	Billy	Bob	Thornton

Diana (Demi Moore) i David Murphy 
(Woody Harrelson) są typowymi mło-
dymi przedstawicielami klasy średniej. 
Niedawno ukończyli szkoły, pobrali się 
i obydwoje stoją u progu obiecują-
cej kariery. Diana bardzo zabiega 
o to, aby jej mąż stał się sławnym 
architektem. Podpowiada mu, żeby 
zainwestowali wszystkie oszczędności 
w dom, który on zaprojektuje tak, aby 
stał się jego wizytówką. Biorą kredyt 
i nagle ich także dotyka recesja. Aby 
ocalić dom, muszą punktualnie 
spłacić kolejną ratę – pięćdziesiąt 
tysięcy dolarów. Niestety, nie mają 
takiej kwoty. Zbierają tyle pieniędzy, ile mogą, i jadą do Las Vegas. Jak wszystkim początkujących hazardzistom 
szczęście im sprzyja. Wygrywają połowępotrzebnej sumy, ale wkrótce potem wszystko tracą. Tego wieczoru milioner 
John Cage (Robert Redford) prosi Dianę, aby rzuciła dla niego kostką na szczęście. Dzięki Dianie John wygrywa 
milion. W rewanżu zaprasza ją i jej męża na kolację, wraz z zaproszeniem przesyła kosztowną suknię dla Diany. 
Małżonkowie przyjmują zaproszenie, ale ten wieczór nie kończy się sympatycznie. John składa im propozycję, 
dzięki której mogliby rozwiązać wszystkie problemy finansowe. (sobota, 21:05 TVN)

TVP 2
06:05 Bob,	 swój	 chłop	 -	 odc	 6	 kraj	
prod.USA	(2001)

06:30 Lato	z	Jedynką
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:10 Moda	na	sukces	-	odc.2572;	serial
08:40 Kopciuszek	odc.	13;	serial	anim.
09:00 Nigdzie	w	świecie	nie	znajdziecie;	
magazyn

09:20 Maszyna	 zmian	 odc.	 10/12	 -	
Tatoludek;	serial	TVP

09:55 Prawosławne	Święto	Przemienienia	
Pańskiego

10:55 Lato	z	Jedynką
11:05 AAAabsolutnie	 każdą	 pracę;	
magazyn

11:15 Telezakupy
11:45 Wiadomości
12:00 Ojciec	 Święty	 Benedykt	XVI	w	
Synagodze	-	transmisja	z	Kolonii	(Ojciec	
Święty	 Benedykt	 XVI	w	 Synagodze	
-	transmisja)	kraj	prod.Niemcy	(2005)

13:05 Klara	i	Angelika;	film	obyczajowy	
kraj	 prod.Polska	 (1976);	 reż.:Irena	
Kamieńska;	wyk.:Zofia	Mrozowska,	
Emilia	Krakowska,	Wanda	Łuczycka,	
Wieńczys ław	 G l ińsk i ,	 Wies ław	
Michnikowski,	Tadeusz	Byrski,	Zdzisław	
Wardejn

13:55 Plebania	-	odc.	545;	telenowela	TVP
14:20 Plebania	-	odc.	546
14:40 Przed	Sopotem
15:00 Wiadomości
15:10 Klan	-	odc.	943
15:35 Klan	-	odc.	944;	telenowela	TVP
16:00 Moda	na	sukces	-	odc.2572;	serial
16:25 Lato	 z	 Jedynką	 -	 Europa	 XXL;	
reportaż

16:50 Sportowy	Express
17:00 Teleexpress
17:30 Sąsiedzi;	serial	komediowy	TVP
18:00 Czarne	chmury	-	odc.	7/10;	serial	
TVP

19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:50 Sport
19:55 Pogoda
20:10 Festiwal	Jedynki	w	Sopocie	-	Przeżyj	
to	sam,	czyli	przeboje	z	przebojami	cz.1

21:15 Festiwal	Jedynki	w	Sopocie	-	Przeżyj	
to	sam,	czyli	przeboje	z	przebojami	cz.2

22:25 Festiwal	Jedynki	w	Sopocie	-	Craig	
David

23:35 Wiadomości
23:50 Żądza	krwi	II	-	Anioł	śmierci	odc.	4;	
film	sensacyjny	kraj	prod.Wielka	Brytania	

01:20 Lekkoatletyka:	 Golden	 League	
-	Zurych

02:40 Strajk	-	Punkty	1	i	2	/3/;	reportaż
03:20 Kino	nocnych	marków:	Zabójstwo	
w	raju	(Murder	in	Paradise);	film	sen-
sacyjny	 kraj	 prod.USA	 (1990);	 reż.:
Fred	Walton;	wyk.:Kevin	Kilner,	Barbara	
Carrera,	Maggie	Han

04:55 Zakończenie	dnia

06:00	 Piosenka	na	życzenie
06:40	 TV	MARKET
06:55	 YUGIOH,	odc.33 USA;	serial	anim.
07:20	 Interwencja,	odc.478
07:45	 Zbuntowany	Anioł,	odc.164; tele-
nowela	argentyńska			

08:40	 JAG	Wojskowe	 Biuro	 Śledcze,	
odc.13 

09:40	 Słoneczny	patrol,	odc.186;	USA;	
serial	przygodowy			

10:40	 BRAVO,	odc.7 Magazyn	rozryw-
kowy			

11:10	 Czego	się	boją	faceci,	czyli	Seks		
w	mniejszym	mieście,	odc.35 Polska

11:40	 Czułość	i	kłamstwa,	odc.97 Polska,	
2001;	r.	Dejczer	Maciej			

12:10	 Zbuntowany	 Anioł,	 odc.165; 
telenowela	argentyńska			

13:00	 YUGIOH,	odc.34 USA;	serial	anim.
13:30	 Domowa	 kawiarenka,	 odc.61 
Polska,	2004			

14:00	 KABARETON,	odc.11
14:45	 Wybrańcy	fortuny,	odc.8
15:45	 Wydarzenia
16:05	 Pogoda
16:10	 Exclusive,	odc.120 Polska,	2005	
Magazyn	rozrywkowy			

16:40	 JAG	Wojskowe	 Biuro	 Śledcze,	
odc.14

17:40	 13	Posterunek,	odc.15 Polska
18:15	 Całkiem	 nowe	 lata	 miodowe,	
odc.15;	Polska

18:45	 Wydarzenia
19:15	 Sport
19:20	 Pogoda
19:25	 Daleko	od	noszy,	odc.40 Polska,	
2004;	r.	Jaroszyński	Krzysztof			

20:00	 Oblężenie	Ruby	Ridge,	odc.3;	USA,	
1996

21:00	 Chirurdzy,	odc.8
21:30	 Studio	Lotto
22:00	 Nieustraszeni,	odc.7
23:00	 Liga	Mistrzów	 Śmiechu,	 odc.5 
Polska,	2005

23:45	 Biznes	Wydarzenia
00:05	 Pogoda
00:10	 Niebiańskie	 dni;	 USA,	 1978;	 r.	
Terence	Malick;	 w.	 Brooke	Adams,	
Richard	 Gere,	 Sam	 Shepard,	 Stuart	
Margolin	

01:50	 Aquaz	Music	Zone
05:00	 Pożegnanie

06:15 Telesklep			
07:05 Uwaga!	(1050)	magazyn			
07:25 Kobra:	Oddział	specjalny	(9/18)	
serial	sensacyjny			

08:20 Gorzka	zemsta	(91/188)	teleno-
wela	obyczajowy			

09:05 Wykręć	numer	(185/280)	teletur-
niej			

10:15 Graj	o	raj	(146/241)	teleturniej			
11:15 Telesklep			
11:35 Na	Wspólnej	(502)	serial	obycza-
jowy			

12:05 Rozmowy	w	toku	-	talk	show			
13:10 W-11	Wydział	Śledczy	(176)	serial	
fabularno-dokumentalny			

13:40 Kobra:	Oddział	specjalny	(10/18)	
serial	sensacyjny			

14:35 Przystanek	Alaska	(81/110)	serial	
obyczajowy			

15:30 Gorzka	zemsta	(92/188)	teleno-
wela	obyczajowy			

16:25 Najsłabsze	 ogniwo	 (40/50)	
teleturniej			

17:15 W-11	Wydział	Śledczy	(175)	serial	
fabularno-dokumentalny			

17:50 Rozmowy	 w	 toku	 (973)	 talk	
show			

19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga!	magazyn			
20:10 W-11	Wydział	Śledczy	(190)	serial	
fabularno-dokumentalny			

20:50 Ostatni	sprawiedliwy	USA	1996	
film	sensacyjny			

23:15 Bez	przebaczenia	film	western

01:50 Nic	straconego	

TVP 1 POLSAT TVN TV 4
05.45 „VIP”	-	Wydarzenia	i	plotki	
06.10 „Kinomaniak”	-	Odjazdowy	ma-
gazyn	filmowy

06.35 „Sztukateria”	-	Magazyn	kultural-
ny

07.00 Muzyczne	listy	–	magazyn
08.00 TV	Market
08.15 „Pokemon”	(51)	–	serial	animowany	
dla	dzieci

08.45 „Jak	Pan	może,	Panie	doktorze?”	
(„Becker”)	(57)	–	serial	kom.,	USA

09.15 „W	 imieniu	prawa”	 (8)	 -	 show	
sądowy,	reż.	Witold	Rumel

10.15 „Diagnoza	 morderstwo”	 (54)	
–	serial	kryminalny,	USA	1993

11.15 „Ja	tylko	pytam”	-	talk-show	
12.15 TV	Market
12.30 Rajdowe	Mistrzostwa	Świata	–	Rajd	
Finlandii	

13.30 „Daję	słowo”	–	teleturniej
14.15 „Muzyczne	listy”	–	magazyn	
15.15 „Echo	lasu”	–	program	
15.45 „Psie	serce	-	Platon”	(8)	–	serial	
obyczajowy,	Polska

16.45 „Ekstraliga	żużlowa	-	magazyn”	
17.15 „Punkt,	 Set,	Mecz”	–	magazyn	
siatkarski

17.45 „Buffy,	postrach	wampirów”	(18)	
–	przygodowy	serial	akcji

18.45 „Daję	słowo”	–	teleturniej
19.30 „Jak	Pan	może,	Panie	doktorze?”	
(„Becker”)	(58)	–	serial	komediowy,	USA	
1998

20.00 „Odyseja	2”	–	Grecja/Niemcy/
Turcja/USA/	Wielka	Brytania/Włochy/
Malta	1997,	reż.	Andriej	Konchalovsky;	
w.	Armand	Assante,	 Greta	 Scacchi,	
Isabel la	 Rossel l ini,	 Eric	 Roberts,	
Geraldine	 Chaplin,	 Christopher	 Lee		
Dwuczęściowa ekranizacja Odyseji 
Homera, wystawna i ozdobiona 
znakomitościami aktorskimi niemal z 
całej Europy. Po zwycięstwie nad Troją, 
król Itaki Odyseusz (Assante) wyrusza 
w drogę powrotną, nie wiedząc, że 
bogini Hera zaprzysięgła mu zemstę. 
Podróż trwa ponad 10 lat.

22.00 Wydarzenia
22.10 „Gdzie	diabeł	mówi	dobranoc”	
(19)	–	USA	1992-1996,	prod.	David	E.	
Kelley,	wyk.	Tom	Skerritt,	Kathy	Baker,	
Lauren	Holly,	Costas	Mandylor,	Holly	
Marie	Combs,	Justin	Shenkarow

23.20 Playboy;	„Podróż	w	krainę	rozkoszy”	
-	program	erotyczny	

00.30 „Ekstraliga	żużlowa	-	magazyn”	
01.00 „Futbol	Mundial”	-	półgodzinny	
magazyn	piłkarski

02.00 Muzyczne	listy	–	magazyn
02.50 „Sztukateria”	-	Magazyn	kultural-
ny

02.55 „Joker”	–	talk-show	
03.45 Zakończenie	programu

3000 mil do Graceland
	 Film	sensacyjny,	114	min,	USA,	2001;	Reżyseria:	Demian	Lichtenstein;	Scenariusz:	Richard	Recco,	Demian	Liechtenstein;	Zdjęcia:	
David	Franco;	Muzyka:	George	S.	Clinton;	Aktorzy:	Kurt	Russell,	Kevin	Costner,	Christian	Slater,	Courteney	Cox,	Kevin	Pollak,	David	
Arquette,	Jon	Lovitz,	Howie	Long

W Las Vegas pojawia się ekswięzień Michael Zane (Kurt Russell), 
który poznaje Cybil (Courteney Cox) i od razu nawiązuje 
z nią romans. Młoda kobieta, najwyraźniej niestroniąca od 
przygodnych znajomości, od kilku lat jest rozwiedziona i sa-
motnie wychowuje 11-letniego syna. Choć Jesse nie ma ojca, 
nie wygląda na zagubionego i nieszczęśliwego, chłopiec radzi 
sobie nadzwyczaj dobrze, szczególnie w ograbianiu z portfeli 
kochanków matki. 

Wkrótce do miasta zjeżdżają kolesie Michaela: najstarszy i naj-
bardziej bezwzględny Murphy (Kevin Costner) oraz Hanson, 
Gus i czarnoskóry Franklin. Cyniczni bandyci planują skok na sejf w jednym z miejscowych kasyn. 
Przebrani za fanów Presleya z ogromnymi futerałami, w których zamiast gitar mają broń, wtapiają 
się w tłum, nie wzbudzając podejrzeń ochroniarzy. Udaje im się dotrzeć do sejfu i sterroryzować pra-
cowników. Łupem rabusiów pada ponad trzy miliony dolarów. Cała akcja odbywa się przy dźwiękach 
łatwo wpadających w ucho presleyowskich melodii. Nagle świąteczny nastrój pryska, ludzie uciekają 
w popłochu. Bandyci zostają bowiem zauważeni poprzez system minitorujący lokal. Zaalarmowane 
służby natychmiast organizują obławę. Wywiązuje się strzelanina, w której giną dziesiątki uzbrojonych 
ochroniarzy i jeden z bandytów, Franklin. Reszcie kolesiów udaje się wymknąć z miasta. Nowe kłopoty 
zaczynają się wówczas, gdy dochodzi do podziału łupu. Michael musi stoczyć wojnę z bezwzględnym 
Murphym, który planuje zlikwidować wspólników i zgarnąć całą forsę. (sobota, 24:00 TVP1)

HIT NA DZIŚ
Ostatni sprawiedliwy
TVN  20.50
	 film	sensacyjny,	USA	1996;	Reżyseria:	
Walter	 Hill;	 Obsada:	 Bruce	Willis,	
Christopher	Walken,	 Bruce	 Dern,	
Alexandra	Powers,	David	Patrick	Kelly

Akcja „Ostatniego sprawiedliwego” 
toczy się na początku lat trzydziestych 
w fikcyjnym, znajdującym się gdzieś 
w zachodnim Teksasie małym mia-
steczku Jericho. W Ameryce, te lata 
to przede wszystkim czas Wielkiego 
Kryzysu i prohibicji. Handel, objętym 
wówczas całkowitym zakazem 
produkcji, sprzedaży i konsumpcji, 
alkoholem spowodował powsta-
nie olbrzymiego gangsterskiego 
podziemia i związane z tym wojny 
walczących o wpływy gangów.  
W miasteczku Jericho rządy spra-
wują dwa gangi – irlandzki i włoski. 
Przekupiony szeryf spokojnie przy-
gląda się codziennym ulicznym 
strzelaninom. 
Wydaje się, że nie ma już szans na 
to, że w mieście kiedykolwiek za-
panuje sprawiedliwość. Któregoś 
dnia w Jericho pojawia się tajem-
niczy mężczyzna, który niczym 
westernowy „jeździec znikąd” za-
prowadzi w nim porządek. Główny 
bohater, John Smith (Bruce Willis), 
początkowo miał zamiar zatrzymać 
się w Jericho tylko na jeden dzień. 
Jego harda i wyzywająca postawa 
nie przypada jednak do gustu 
miejscowym gangsterom, którzy 
demolują mu samochód. Smith, 
któremu z kolei nie podoba się takie 
powitanie, postanawia zostać dłużej. 
Wynajmuje się jako rewolwerowiec 
raz do jednej, raz do drugiej bandy, 
dążąc do tego, aby obie zniszczyły 
się nawzajem. 

DODATEK TELEWIZYJNY
06:05 Złotopolscy	odc.	172	-	Notes
06:30 Felicity	IV	-	odc.	22	ost.;	serial	kraj	
prod.USA	(2001)

07:15 Dwójka	Dzieciom:	Dwa	 światy	
-	odc.	14/26;	serial	przygodowy

07:45 Dwójka	Dzieciom	-	Teletubisie	-	odc.	
7/156;	serial	animowany

08:10 McGregorowie	odc.65;	serial	kraj	
prod.Australia	(1996)

09:00 Pytanie	na	śniadanie	-	LATO
10:15 Miss	Polonia	-	sylwetki
10:20 M	jak	miłość	-	odc.	153
11:10 Podróże	 kul inarne	 Roberta	
Makłowicza	-	Pasterski	smak

11:40 Chłopi	odc.	4/13;	serial	TVP
12:30 Klinika	pod	kangurem	-	odc	24	kraj	
prod.Wielka	Brytania,	USA,	Australia

13:00 Panorama
13:10 Pogoda
13:15 Telezakupy
13:25 Dziwne	przygody	Koziołka	Matołka	
odc.	26	-	Złoty	szlak

13:40 Łowca	 -	 ostatnie	 starcie;	 film	
przygodowy	kraj	prod.Polska	(1993);	
reż.:Jerzy	Łukaszewicz;	wyk.:Joanna	
Trzepiecińska,	Wojciech	 Malajkat,	
Mateusz	Damięcki,	Jacek	Wójcicki

15:10 Felicity	IV	-	odc.	22/ost.;	serial	kraj	
prod.USA

15:55 Miss	Polonia	-	sylwetki
16:00 Panorama
16:10 Egzotyczna	podróż	z	Dwójką:	Dzikie	
Rio;	film	dokumentalny	kraj	prod.USA

17:05 Doktor	z	alpejskiej	wioski	odc.	35;	
kraj	prod.Austria,	Niemcy,	Włochy

17:55 Pogoda
18:00 Program	lokalny
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:00 Klub	dobrych	kierowców;	magazyn
19:05 Wakacyjny	konkurs	Dwójki
19:05 M	jak	miłość	-	odc.	323
20:00 Panorama	flesz
20:05 Wyspa	McCinseya;	film	fabularny	
kraj	prod.USA

21:40 Przystanek	praca
21:50 Pogoda	na	wakacje
21:50 Miss	 Polonia	 -	 sylwetki:	Agata	
Chojnowska	nr	25

22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport	Telegram
22:30 Pogoda
22:35 18	 strajkowych	dni	 -	 Postulaty.	
Próba	złamania	solidarności.;	reportaż

22:55 07	zgłoś	się	odc.	14/21	-	Strzał	na	
dancingu;	serial	TVP	kraj	prod.Polska	
(1981);	 reż.:Kazimierz	Tarnas;	wyk.:
Bronisław	Cieślak,	 Zdzisław	Kozień,	
Ewa	Florczak

00:25 OD	BLUE	DO	CAFE-	koncert	zespołu	
Blue	Cafe;	Bez	ograniczeń	wiekowych

01:20 07	zgłoś	się	odc.	15/21	-	Morderca	
działa	nocą;	serial	TVP

02:35 Tanie	pieniądze;	film	fabularny	kraj	
prod.Polska;	reż.:Tomasz	Lengren;	

03:55 Zakończenie	programu
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TVP 2
06:10 Moda	na	sukces	-	odc.2573
06:35 Gwiazdozbiór	polskiego	sportu	
-	Władysław	Komar

07:00 Agrolinia
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:10 Rok	w	ogrodzie
08:35 Nasze	domy	-	odc.9;	magazyn
08:55 Europejski	Zlot	Skautów	-	EUROJAM	
2005;	reportaż

09:20 Ziarno	;	magazyn
09:40 Papirus	odc.	29;	film	animowany	
kraj	prod.Francja

10:10 Wyspy	piratów	-	odc.	15,	16
11:00 Puchar	Jedynki;	magazyn
11:10 BBC	w	Jedynce	-	Kapibary;	film	
dokumentalny

12:05 Kuchnia	 z	 Okrasą	 -	 Szparagi	 i	
soczewica

12:30 Miasto	Marzeń;	telenowela	dok.
13:00 Wiadomości
13:10 Podróżnik:	Eivissa
13:30 Zwierzęta	świata	-	Słonie.	Szpieg	
w	stadzie	1/2;	film	dok.

13:55 Śmiechu	warte;	program	rozryw-
kowy

14:15 Moja	siostra	Eileen;	komedia	kraj	
prod.USA	(1955);	reż.:Richard	Quine

16:00 Z	archiwum	„S”	-	Lato’	‘79,	lato’	21
16:25 Moda	na	sukces	-	odc.2573;	serial
16:50 Sportowy	Express
17:00 Teleexpress
17:35 Szogun	-	odc.	7;	serial	kraj	prod.USA
18:25 Kochamy	polskie	komedie-Wakacje	
z	blondynką	-	odc.3;	teleturniej

19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:50 Sport
19:55 Pogoda
20:10 Festiwal	 Jedynki	 w	 Sopocie	 -	
Przeboje	Lata	z	Jedynką	cz.1

21:25 Festiwal	 Jedynki	 w	 Sopocie	 -	
Przeboje	Lata	z	Jedynką	cz.2

22:35 Festiwal	 Jedynki	 w	 Sopocie	 -	
Blondie

24:00 Męska	 rzecz...	 -	 3000	mil	 do	
Graceland;	film	sens.	prod.USA;	reż.:
Demian	Lichtenstein;	wyk.:Kurt	Russell,	
Kevin	Costner,	Christian	Slater

02:00 Agentka	o	stu	twarzach	(seria	I)	
-		odc.	19,	20	kraj	prod.USA	(2001)

03:30 Kino	nocnych	marków:	Zamienione	
przy	 urodzeniu	 	 cz.	 1;	 dramat	 kraj	
prod.USA	(1991);	reż.:Hussein	Warris

05:00 Zakończenie	dnia

06:00	 Pierwsza	miłość,	odc.77,	78
07:25	 Twój	lekarz,	odc.69 Polska,	2005			
08:00	 Transformery,	odc.17;	serial	anim.
08:25	 YUGIOH,	odc.35 USA;	serial	anim.
08:50	 Hugo	Familijny,	odc.19
09:20	 BRAVO,	odc.8 Magazyn	rozryw-
kowy			

09:50	 Exclusive,	odc.120 Polska
10:20	 Samo	życie,	odc.560,	561
11:50	 Liga	Mistrzów	 Śmiechu,	 odc.5 
Polska,	2005

12:35	 Pociąg	życia;	Francja/Rumunia,	
1998;	r.	Mihaileanu	Radu

14:40	 Słoneczny	patrol,	odc.187;	USA;	
serial	przygodowy			

15:45	 Wydarzenia
15:55	 Pogoda
16:05	 Jezioro	marzeń,	odc.88;	USA;	serial	
młodzieżowy			

17:00	 Nie	zakazane	reklamy	,	odc.7
17:15	 Chirurdzy,	odc.8
18:10	 Całkiem	 nowe	 lata	 miodowe,	
odc.16;	Polska,	2004

18:45	 Wydarzenia
19:05	 Sport
19:10	 Pogoda
19:20	 Zwariowane	wakacje;	USA,	1992;	
r.	Veber	Francis;	w.	Broderick	Matthew,	
Jones	Jeffrey,	Kling	Heidi,	Reilly	John		
Komedia. Bill jest na progu zrobienia inte-
resu swojego życia. Musi jednak pomóc 
młodszej siostrze, która twierdzi, że jej 
nowy ojczym Peter Van Der Heaven, 
burmistrz miasteczka w Kalifornii jest 
niebezpieczny. Po przyjeździe Bill wpada 
w sam środek przedziwnych zdarzeń.

21:00	 Grom	z	jasnego	nieba;	Kanada/
Niemcy/USA,	1999;	r.	Warry-Smith	David;	
w.	Roberts	Eric,	Prochnow	Juergen,	Terzo	
Venus,	Eriksen	Kaj-Erik	

21:30	 Studio	Lotto
23:00	 Biurowe	 igraszki;	USA,	 1999;	 r.	
Randazzo	Charles;	Film	erotyczny.	

01:20	 Reebok	Hip	Hop
03:00	 Aquaz	Music	Zone
05:45	 Pożegnanie

05:50 Uwaga!	magazyn			
06:10 Telesklep			
08:00 Pascal:	 po	 prostu	 gotuj	 (6/15)	
program	rozrywkowy			

08:30 Dzień	dobry	TVN	(1/10)			
10:30 VIVA	Polska	(242)			
11:30 Maraton	Uśmiechu	(279)	program	
rozrywkowy			

12:00 Misja	Martyna	(7/10)	program	
rozrywkowy			

12:55 Kierunek	Sopot	(8/11)	magazyn			
13:25 Na	Wspólnej	(124)	serial	obycza-
jowy			

14:25 Dla	 Ciebie	Wszystko	 (13/15)	
program	rozrywkowy			

15:40 Pascal:	po	prostu	gotuj	(15/16)	
program	rozrywkowy			

16:10 Jak	pies	z	kotem	(7/8)	magazyn			
16:40 Siłacze	(75)	program	rozrywko-
wy			

17:45 Ciao	 Darwin	 (9/14)	 program	
rozrywkowy			

19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:40 Uwaga!	magazyn			
20:00 Kryminalni	(11/13)	serial	kryminal-
ny			

21:05 Niemoralna	propozycja	film	oby-
czajowy	(Indecent	Proposal)	USA1993	r.	
reż.	Adrian	Lyne,	wyst.	Robert	Redford,	
Demi	Moore,	Woody	Harrelson,	Seymour	
Cassel,	Oliver	Platt,	Billy	Bob	Thornton,	

23:25 Miejskie	torpedy	film	sensacyjny
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TVP 1 POLSAT TVN TV 4
05.30 „Strefa	P”	-	Magazyn	muzyczny	
05.55 „Sztukateria”	-	Magazyn	kulturalny
06.20 „VIP”	-	Wydarzenia	i	plotki	
06.45 Na	topie	–	wywiad	z…	-	Wywiad	
Romana	Rogowieckiego	-	Batman

07.00 „Pokemon”	(49,50)	–	serial	ani-
mowany	dla	dzieci,	USA/Japonia

08.00 „KOT	 czyl i 	 Ktoś	 Ogromnie	
Tajemniczy”	-	program	rozrywkowy	

09.00 „Kinomaniak”	-	Odjazdowy	ma-
gazyn	filmowy

09.30 „Strefa	P”	-	Magazyn	muzyczny	
10.00 „Watykan	Jana	Pawła	II”	(8)	-	dzie-
sięcioodcinkowy	serial	dokumentalny

10.30 „Diagnoza	 morderstwo”	 (53)	
–	serial	kryminalny,	USA	1993

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	rozryw-
kowy

14.15 Gamma	2005	–	reportaż	
15.15 „Buffy,	postrach	wampirów”	(18)	
–	przygodowy	serial	akcji,	USA

16.15 „CHCĘ	BYĆ	PIĘKNA”	-	program	
17.15 „Odlot”
18.00 „Psiakość”	–	Kanada/USA	1999,	
reż.	Neill	Fearnley;	wyk.	Michael	Riley,	
Leila	Kenzle,	David	Leisure

20.00 „Ziemskie	 namiętności”	 -	 USA	
1999,	 reż.	 James	 Lapine;	 wyk.	
Susan	 Sarandon,	 Stephen	 Dorff,	
El isabeth	 Moss,	 Jay	 O.	 Sanders	
Komediodramat. Charlotte (Susan 
Sarandon) jest znudzoną gospodynią 
domową. Okazuje się jednak, że zwykła 
wizyta w banku, może dostarczyć aż 
nadto ekscytujących wrażeń. Porwana 
przez nieporadnego rabusia, przeżywa 
przygodę swego życia.

22.10 Wydarzenia	
22.20 „Komenda	-	Jelenia	Góra	1”	-	serial	
dokumentalny

22.50 „Więcej	 psów	niż	 kości”	 -	USA	
2000,	reż.	Michael	Browning;	wyk.	Joe	
Mantegna,	Peter	Coyote

01.00 „Drogówka”	-	magazyn	policyjny	
01.25 „Komenda”	-	serial	dok.
01.50 „Ekstraliga	żużlowa	-	magazyn”	
02.15 „VIP”	-	wydarzenia	i	plotki	
02.40 „Strefa	P”	-	Magazyn	muzyczny	
03.05 „Joker”	–	talk-show	
03.55 Zakończenie	programu

TVP 2
06:05 Moda	na	sukces	-	odc.2574;	serial
06:30 W	labiryncie	odc.	101;	serial	TVP
07:00 Światowe	Dni	Młodzieży	z	Janem	
Pawłem	II	-	historia	spotkań;	film	dok.

07:30 Bruno	 Brum	Brum	odc.	 6;	 kraj	
prod.Wielka	Brytania	(2002)

07:40 Animowane	bajki	świata:	Chłopiec,	
który	nie	znał	żadnej	historii	-	(Irlandia)		
kraj	prod.Wielka	Brytania	(2001)

07:50 Roztańczona	Angelina	odc.	12;	kraj	
prod.Wielka	Brytania	(2001)

08:05 Roztańczona	Angelina	odc.	13;	kraj	
prod.Wielka	Brytania	(2001)

08:20 Domisie:	Kolorowe	kredki
08:45 Wirtul@ndia
09:10 Wielki	świat	małych	sportowców	
-	Spotkanie	9;	magazyn

09:25 Między	ziemią	a	niebem
09:55 Światowe	Dni	Młodzieży	-	trans-
misja	Mszy	Świętej	z	Kolonii

13:00 Wiadomości
13:10 Tydzień
13:35 Z	archiwum	„S”	-	Robotnicy	i	inni
14:05 Konie	Valdeza;	film	fabularny	kraj	
prod.Hiszpania,	Francja,	Włochy	(1973);	
reż.:Duilio	Coletti,	John	Sturges

15:45 Niezłomny;	film	dokumentalny
16:25 Moda	na	sukces	-	odc.2574;	serial
16:50 Sportowy	Express
17:00 Teleexpress
17:20 Szogun	-	odc.	8;	serial	prod.USA	
18:10 Od	przedszkola	do	Opola
18:40 Śmiechu	warte	;	program	rozryw-
kowy

19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:50 Sport
20:00 Pogoda
20:15 Zakochana	Jedynka:	Antonia	-	odc.	
3/3;	serial	obyczajowy	kraj	prod.Niemcy	
(2001);	reż.:Jorg	Grunler;	wyk.:Alexandra	
Kamp,	Kai	Weisinger,	Benjamin	Sadler,	
Bernd	Stegemann,	Michael	Hanemann

21:55 Uczta	kinomana:	Drobne	cwa-
niaczki;	film	fabularny	kraj	prod.USA	
(2000);	reż.:Woody	Allen;	wyk.:Woody	
Allen,	Tracey	Ullman,	Tony	Darrow,	Hugh	
Grant,	Michael	Rapaport,	Elaine	May

00:30 Uczta	kinomana	-	 Idiota	-	odc.	
8;	serial	obyczajowy	kraj	prod.ROSJA	
(2003)

01:25 Zakończenie	dnia

05:25 Złotopolscy	odc.	174
05:50 Dwójka	Dzieciom:	Globert	przed-
stawia	niezwykły	świat	natury	-	odc.	16

06:15 Słowo	na	niedzielę
06:20 Dla	niesłyszących:	Przeprowadzki	
odc.	6;	serial	TVP

07:15 Alternatywy	4	odc.	4,	5
09:15 Ostoja
09:40 Siedlisko	-	odc.	8;	serial	TVP
10:30 Wakacje	z	National	Geographic:	
Diabły	tasmańskie;	film	dok.	prod.USA

11:30 Podróże	 kul inarne	 Roberta	
Makłowicza	-	Turecki	smak

12:00 Gwiazdy	w	południe:	Korsarz;	film	
przygodowo-historyczny	kraj	prod.USA	
(1958);	reż.:Anthony	Quinn;	wyk.:Yul	
Brynner,	Charlton	Heston,	Claire	Bloom,	
Charles	Boyer,	Inger	Stevens,	Henry	Hull,	
Lorne	Greene

14:00 Familiada
14:30 Złotopolscy	odc.	690;	telenowela	
TVP

15:05 Szansa	 na	 Sukces	 -	 Koncert	
Laureatów	2005	(3)

16:00 Na	dobre	i	na	złe	odc.	213,	214	serial	
TVP

17:45 Miss	 Polonia	 2005	 -	 sylwetki;	
reportaż

18:00 Program	lokalny
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:00 Wakacyjny	konkurs	Dwójki
19:05 M	jak	miłość	-	odc.	324
19:55 Panorama	flesz
20:00 Hity	na	czasie	-	Finał	(1);	program	
muzyczny

20:55 Pogoda	na	wakacje
21:00 Hity	na	czasie	-	Finał	(2);	program	
muzyczny

22:00 Panorama
22:20 Sport	Telegram
22:25 Pogoda
22:35 18	 strajkowych	dni	 -	Desant	w	
Stoczni	Gdańskiej;	reportaż

22:50 Gra;	film	fabularny	kraj	prod.Pol-
ska	 (2000);	 reż.:Krzysztof	 Krauze;	
wyk.:Andrzej	Chyra,	Maria	Kaniewska,	
Joanna	Kurowska,	Agata	Młynarska,	
Aleksandra	Nieśpielak,	Tomasz	Dedek,	
Piotr	Gąsowski,	Henryk	Gołębiewski

23:45 Obywatel	Piszczyk	kraj	prod.Polska	
(1988);	reż.:Andrzej	Kotkowski;	wyk.:
Jerzy	Stuhr,	Maria	Pakulnis,	Kazimierz	
Kaczor,	Krzysztof	Zaleski

01:55 Zakończenie	programu

06:00	 Pierwsza	miłość,	odc.79
06:35	 Pierwsza	miłość,	odc.80
07:20	 Czarodziejki	W.I.T.C.H.,	odc.18; 
serial	animowany			

07:50	 Power	Rangers,	odc.476
08:20	 Hugo,	odc.33
08:50	 Pociąg	życia;	Francja/Rumunia,	
1998;	r.	Mihaileanu	Radu

11:00	 Dzieciństwo	Kermita;	USA,	2002;	
r.	Gumpel	David;	w.	Barretta	Bill,	Goelz	
Dave,	Mazzarino	Joey,	Whitmire	Steve

12:40	 Ich	własna	liga;	USA,	1992;	r.	Penny	
Marshall;	w.	Geena	Davis,	Hanks	Tom,	
Lori	Petty,	Madonna	

15:30	 Fundacja	Polsat
15:45	 Wydarzenia
15:55	 Pogoda
16:00	 KABARETON,	odc.12
16:45	 Pierwsza	miłość,	odc.118
17:30	 Pierwsza	miłość,	odc.119
18:15	 Daleko	od	noszy,	odc.41
18:45	 Wydarzenia
19:05	 Sport
19:10	 Pogoda
19:20	 Top	Trendy	2005,	odc.2
20:20	 Wybrańcy	fortuny,	odc.9
21:20	 Ściśle	tajne,	odc.12
21:30	 Studio	Lotto
22:25	 Nagi	patrol,	odc.39;	USA
22:55	 Top	Trendy	 Eska	 Squad	 2005,	
odc.2

23:55	 13	Posterunek,	odc.15 Polska
00:35	 Magazyn	sportowy	-	żużel
02:35	 Anaconda;	Brazylia,	Peru,	USA,	
1997;	 r.	 Luis	 Llosa;	w.	 Eric	 Stolz,	 Ice	
Cube,	 Jon	 Voight,	 Lopez	 Jennifer	
Thriller. Grupa filmowców, pod wodzą 
Terri Flores, wyrusza na poszukiwanie za-
ginionego w dżungli plemienia. Ich plany 
zmienia rozbitek Paul Sarone (Voight), 
który zamiast poprowadzić ich do wioski 
„ludzi z mgły”, kieruje łódź w miejsce, 
gdzie poluje gigantyczny wąż.

04:05	 Aquaz	Music	Zone
05:00	 Pożegnanie

05:00 Uwaga!	(1052)	magazyn			
05:20 Telesklep			
07:10 Maraton	Uśmiechu	(280)	program	
rozrywkowy			

07:40 Misja	Martyna	(7/10)	program	
rozrywkowy			

08:30 Dzień	dobry	TVN	(2/10)			
10:30 Kowboj	i	aktoreczka	film	obycza-
jowy			

12:25 Dzieciaki	z	klasą	(8/13)	program	
rozrywkowy			

13:45 Co	za	tydzień	(211)	magazyn			
14:25 W	krzywym	zwierciadle:	Europejskie	
wakacje	film	komedia			

16:15 Mój	Sopot			
16:20 Taniec	z	gwiazdami	(8/9)	program	
rozrywkowy			

17:55 Kryminalni	(11/13)	serial	kryminal-
ny			

19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:40 Uwaga!	magazyn			
20:00 Ciao	 Darwin	 (5/14)	 program	
rozrywkowy			

	21:20 Dowody	zbrodni	(19/23)	serial	
kryminalny			

22:20 Nie	do	wiary	(48)			
22:50 Detektyw	(3/12)	serial	fabularno-
dokumentalny	

23:20 Magazyn	Idea	Ekstraklasa	(5/9)	

TVP 1 POLSAT TVN TV 4

HIT NA DZIŚ
Pocałunek mordercy
TVP 2 23.30
	 Thriller,	88	min,	USA	1992;	Reżyseria:	
Larry	Elikann;	Scenariusz:	David	Warfield;	
Występują:	Annette	O’Toole,	Eva	Marie	
Saint,	Brian	Wimmer,	Gregg	Henry,	Vic	
Polizos,	Amy	Stock-Poynton,	Cassy	Friel,	
Lee	Garlington	i	inni

Kate Wilson pracuje jako goniec 
w dobrze prosperującej agencji 
nieruchowmości. Jest kobietą 
w średnim wieku – bardzo skromną, 
cichą i nieśmiałą. Samotność wy-
raźnie jej doskwiera, nie ma u jej 
boku mężczyzny, który mógłby ją 
wesprzeć w trudnych chwilach, 
nie ma też dzieci. Kate mieszka 
w Santa Rosa w Kalifornii, w sta-
rym rodzinnym domu ze starzejącą 
się, despotyczną i zrzędzącą matką, 
która zatruwa życie córce, obwinia 
o wszystkie nieszczęścia. Jej szarą 
egzystencję wypełniają jedynie 
praca i dom. 

Ale niebawem okazuje się, że 
Kate znalazła jednak sposób, by 
czasem wyrwać się spod rządów 
zaborczej matki, oderwać od 
rzeczywistości i pracy, w której 
jest pomiatana. Pod pozorem no-
cowania u przyjaciółki wymyka się 
z domu. W drodze zmienia fryzurę, 
maluje wyzywająco, przebiera się 
w seksowną czerwoną krótką su-
kienkę, czarne pończochy i buty na 
wysokich obcasach. Jest bywal-
czynią zajazdu „Pod Czerwonym 
Dębem”, gdzie regularnie spotyka 
się z Richardem i gdzie jest znana 
jako Catherine Burton. 

Ich własna liga
12.40 POLSAT
	 Reżyseria:	Penny	Marshall;	W	rolach	
głównych:Tom	Hanks,	Geena	Davis,	
Lori	Petty,	Madonna,	Bill	Pulmann,	Tea	
Leoni;	komedia;	Kraj	produkcji:	USA;	Rok	
produkcji:	1992;	122	min.

Urocza opowieść w gwiazdor-
skiej obsadzie, rozgrywająca się 
w czasach II wojny światowej, 
kiedy to amerykańscy baseballiści 
wyruszyli na front walczyć o po-
kój i ich miejsce w amerykańskiej 
lidze musiały zająć dzielne mło-
de dziewczęta. Dwie niezwykle 
energiczne młode kobiety (w tych 
rolach: Geena Davis i Madonna) 
zakładają drużynę i wymuszają 
prawo gry w lidze baseballowej. 
W roli ich trenera wystąpił Tom 
Hanks...

W 1943 roku większość męskich 
drużyn baseballowych świeciła 
pustkami z powodu powołania 
zawodników do wojska. Ale po-
nieważ interes powinien kręcić 
się dalej, zdesperowani szefo-
wie klubów wpadli na pomysł 
niemal genialny i powołali do 
życia żeńską ligę baseballową. 
Pozostał jedynie drobny pro-
blem, skąd wziąć zawodniczki 
na tyle ładne, by mogły odwró-
cić uwagę od niedoskonałości 
rzemiosła sportowego, i na tyle 
inteligentne, by pojęły zasady gry 
w baseball...

HIT NA DZIŚ
05.45 „Ekstraliga	żużlowa	-	magazyn”	
06.10 „Kinomaniak”	-	Odjazdowy	ma-
gazyn	filmowy

06.35 „Sztukateria”	-	Magazyn	kulturalny
07.00 „Pokemon”	(51,52)	–	serial	anim.
08.00 Formuła	 1	 –	Grand	 Prix	Turcji	 -	
kwalifikacje	

09.00 „Psiakość”	–	Kanada/USA	1999,	
reż.	Neill	Fearnley;	wyk.	Michael	Riley,	
Leila	Kenzle,	David	Leisure

10.50 „Diagnoza	 morderstwo”	 (54)	
–	serial	kryminalny,	USA	1993

11.50 „Kinomaniak”	-	Odjazdowy	ma-
gazyn	filmowy

12.20 „Gdzie	diabeł	mówi	dobranoc”	(19)	
–	USA	1992-1996

13.20 „Duża	przerwa”	(11)	–	serial	kom.
13.50 Formuła	 1	 –	Grand	 Prix	Turcji	 -	
wyścig

16.00 „Ziemskie	namiętności”	-	USA	1999,	
reż.	James	Lapine;	wyk.	Susan	Sarandon,	
Stephen	Dorff,	Elisabeth	Moss

18.10 „Odyseja	2”	–	Grecja/Niemcy/
Turcja/USA/	Wielka	Brytania/Włochy/
Malta	1997

20.10 „Poborca”	–	Kanada/USA	1999,	
reż.	Alain	Zaloum;	wyk.	Patrick	Bergin,	
Billy	Zane,	Valérie	Valois,	Griffith	Brewer	
Komedia obyczajowa. Miasteczko 
Puttertown założył przed 150 laty pionier 
Adam Putter i od tej pory cała władza w 
mieście pozostaje w dziedzicznym wła-
daniu Putterów. Niestety, ostatni z rodu 
George Putter (Zane) za nic nie chce kon-
tynuować rodzinnej tradycji, w związku 
z czym kluczowe stanowisko inspektora 
podatkowego pozostaje nie obsadzone. 
Władze przysyłają swego  kandydata, a 
raczej – kandydatkę: piękną i czarującą 
Caroline Leroy (Valois). W Puttertown 
zapanowuje chaos.

22.20 Wydarzenia	
22.30 „Drogówka	-	Szczecin”	-	magazyn	
policyjny

23.00 „Pracownik”	 –	 Kanada/Wielka	
Brytania	2000,	rez.	Robert	Lee;	wyk.	
Brian	Bosworth,	 John	Tench,	Rachel	
Hayward,	Jerry	Wasserman

01.10 „Drogówka”	-	Magazyn	policyjny	
01.35 „Komenda”	-	serial	dokumentalny	
02.00 KINOmaniaK	–	odjazdowy	maga-
zyn	filmowy

02.25 „Sztukateria”	-	Magazyn	kulturalny
02.50 „KOT	 czyl i 	 Ktoś	 Ogromnie	
Tajemniczy”	-	program	rozrywkowy	

03.40 Zakończenie	programu

05:45 Złotopolscy	odc.	173
06:10 Dwójka	Dzieciom:	Globert	przed-
stawia	niezwykły	świat	natury		odc.	15

06:35 Echa	tygodnia
07:05 Dla	niesłyszących	-	Spróbujmy	ra-
zem;	magazyn	dla	niepełnosprawnych

07:30 Alternatywy	4	odc.	2,	3
09:20 Morskie	opowieści	-	Łowy	na	homa-
ra	-	odc.	8;	serial	dok.	kraj	prod.USA	

09:50 Międzynarodowy	Festiwal	Sztuki	
Cyrkowej	w	Massy	cz.	2;	widowisko

10:45 Niania	na	telefon	-	odc.		6;	cykl	do-
kumentalny	kraj	prod.Wielka	Brytania	

11:30 Podróże	 kul inarne	 Roberta	
Makłowicza	-	U	Afrodyty	ze	smakiem

12:00 Kino	bez	rodziców:	Jabłka;	film	
obyczajowy	kraj	prod.Polska	(1974);	
reż.:Zbigniew	Kamiński

12:30 XI	 Festiwal	 Kultury	 Kresowej	
-	Mrągowo	2005	(1)

13:30 30	ton	-	lista,	lista,	lista	przebojów
14:00 Familiada
14:30 Złotopolscy	odc.	689
15:05 XI	 Festiwal	 Kultury	 Kresowej	
-	Mrągowo	2005	(2)

16:00 Na	dobre	i	na	złe	odc.	211;	serial	
16:55 Na	dobre	i	na	złe	odc.	212;	serial
17:45 Miss	 Polonia	 2005	 -	 sylwetki;	
reportaż

18:00 Program	lokalny
18:30 Panorama
18:50 Pogoda
18:55 Wakacyjny	konkurs	Dwójki
19:00 XI	 Festiwal	 Kultury	 Kresowej	
-	Mrągowo	2005	(3)

19:45 Hotel	Zacisze	-	Rocznica	ślubu;	
serial	komediowy

20:20 Panorama	flesz
20:20 Pogoda	na	wakacje
20:30 Światowy	Dzień	Młodzieży	-	modli-
tewne	czuwanie	z	papieżem	Benedyktem	
XVI

22:30 Słowo	na	niedzielę
22:40 Panorama
23:00 Sport	Telegram
23:05 Pogoda
23:15 18	strajkowych	dni	-	Polityka	w	
stoczni	i	na	zewnątrz;	reportaż

23:30 Pocałunek	mordercy;	film	fabularny	
kraj	prod.USA;	reż.:Larry	Elikann;	wyk.:
Annette	O’Toole,	Eva,	Marie	Saint

01:00 Noc	w	Haremie;	film	fabularny	kraj	
prod.Francja,	Włochy,	Turcja	(1999);	reż.:
Ferzan	Ozpetek

02:45 Zakończenie	programu
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fot. D. Panasiuk

Żałosne pożegnanie
Pożegnania zawsze 

są smutne. Towa-
rzyszą im smutek i żal, 
„co serce ściska”. Po-
żegnania mogą być 
również żałosne, czego 
najlepszym dowodem 
jest Nasielsk. Żeby się 
o tym przekonać, wy-
starczy wybrać się na 
małą przejażdżkę sa-
mochodem w kierun-
ku Płońska. 
Otóż przy głównej ulicy wy-
jazdowej z miasta (w okoli-
cach przetwórni owoców) stoi 
metalowy dziwoląg z napisem 
„DO ZOBACZENIA”. Znawcy 
sztuki nowoczesnej nazywają 
to cudo awangardą XXI wieku, 
tradycjonaliści twierdzą, że jest 
pozostałość po minionej epoce 
– symbol strzegący resztek so-
cjalizmu w mieście. Cokolwiek 
by mówić o tym monumencie, 
trzeba przyznać, że wygląda 
ponuro. Widocznie tak musi być 
– wszak jest to pożegnanie.

Dariusz Panasiuk

Lotnisko w Modlinie 
– umowa podpisana
W lipcu, w siedzibie 

Przeds ięb iors twa 
Pańs twowego „Por ty 
Lotnicze” podpisano klu-
czowe dla uruchomienia 
Portu Lotniczego Modlin 
umowy – poinformowała 
Edyta Mikołajczyk, rzecz-
nik prasowy PPL. 
Podpisanie tych dokumentów 
o t w i e ra  d rog ę  d o  u z y s k a n i a 
przez Port Lotniczy Modlin wpisu 
do Rejestru Lotnisk Cywilnych. 
Ponadto, dopiero teraz będzie 
możliwe rozpoczęcie prac zmie-
rzających do wykonania moder-
nizacji lotniska. 

Treść umów parafowano wcześniej 
w Krakowie, w obecności ministra 
obrony narodowej Jerzego Szmaj-
dzińskiego.

Jak nam powiedziano w przedsię-
biorstwie „Porty Lotnicze”, umowy 
dotyczą:

– zakupu przez PPL części udzia-
łów w nieruchomości po lotnisku 
wojskowym w Modlinie należącej 
do Agencji Mienia Wojskowego, 
o powierzchni 292 hektarów;

– wykonania przez PPL moderniza-
cji lotniska, w zamian za co Agencja 
Mienia Wojskowego zbędzie na rzecz 

PPL udziały w gruncie;

– powierzenia przez PPL i AMW 
zarządzania lotniskiem spółce Port 
Lotniczy Modlin.

Stronami podpisanych umów są PPL, 
Agencja Mienia Wojskowego oraz 
Port Lotniczy Modlin Sp. z o.o.

O tym, kiedy z Modlina wystartuje 
pierwszy samolot – żadna z najbar-
dziej kompetentnych osób nie chce 
jeszcze mówić. Jak mówią – „jeszcze 
na pewno nie w 2005 roku”. Udało 
się nam ustalić, że w tym roku, już 
jesienią, zostanie rozpoczęty grun-
towny remont lotniska – ale bez 
modernizacji pasa startowego. Urząd 
Zamówień Publicznych nie zgodził 
się na to, aby wykonywała ją firma 
wybrana bez przetargu – z wolnej 

ręki. Niewykluczone, że moderni-
zacja pasa startowego nie będzie 
konieczna. Specjaliści sprawdzają, 
czy samoloty będą mogły lądować 
na istniejącym pasie. Jest już goto-
wy projekt niewielkiego terminalu 
– jego budowa zajmie najwyżej trzy 
miesiące.

W przyszłym roku prawdopodobnie 
rozpocznie się modernizacja dróg 
dojazdowych do Modlina. Jak wy-
nika ze wstępnych planów, trasa do 
Warszawy będzie poszerzona. Mają 
zostać zlikwidowane skrzyżowania 
z drogami gminnymi, powstaną 
ronda i obwodnice większych miej-
scowości. Przedstawiciele Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
zapowiadają, że w wypadku rozpo-
częcia prac w 2006 roku – roboty 
drogowe potrwają co najmniej trzy 
lata. Do Warszawy będą kursować 
specjalne autobusy przewożące 
pasażerów. Rozważana jest również 
możliwość uruchomienia dodatko-
wych połączeń kolejowych – ze sta-
cji Modlin dochodzą tory kolejowe 
bezpośrednio na teren lotniska.

Lotnisko w Modlinie będzie przezna-
czone do obsługi tanich linii pasażer-
skich, towarowych oraz czarterów. 
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, 
że o możliwość korzystania z usług 
lotniska w Modlinie zabiega między 

innymi pewna prywatna linia lotnicza, 
która chce obsługiwać tu około jed-
nego miliona pasażerów rocznie.

Władze samorządowe Nowego 
Dworu Mazowieckiego i okolicznych 
gmin zacierają ręce. 

Modlińskie lotnisko jest olbrzymią 
szansą rozwoju gospodarczego 
całego regionu – w tym turystyki. 
Uruchomieniem lotniska już teraz 
interesuje się wielu inwestorów. 
Według ekspertów budowa obiektu 
w znacznym stopniu przyczyni się 
do zmniejszenia bezrobocia. Ich 
zdaniem w najbliższym czasie należy 
oczekiwać wzrostu cen nierucho-
mości i gruntów rolnych w powiecie 
nowodworskim. 

WA

Atutem lotniska jest połączenie kolejopwe ze stacją Modlin.

Wkra miejscami czysta inaczej
Są wakacje. Pogoda sprzyja kąpielom. 
Na widok „kawałka” rzeki czy stawu 
każdy z nas od razu ściąga ubranie 
i do wody. Do jakiej wody? Tego już 
nie wiemy, bo i wiedzieć nie chce-
my. Ważne, żeby było rześko. Jednak 
nie wszędzie można się pluskać. Są 
miejsca, w których rzeka jest jeszcze 
zanieczyszczona mikroświństewka-
mi. W wodzie widoczne są zakwity 
glonów, a zwłaszcza sinic.
Potwierdzają to analizy naukowców. 
Tam, ze względu na nasze zdrowie, nie 
powinniśmy się kąpać. Dlatego przy-
pominamy, że w rzece Wkrze nadal 
obowiązuje zakaz kąpieli w Lelewie 
oraz w następujących okolicznych 
miejscowościach: Berencizna (Po-
miechówek), Bolęcin (Sochocin). 

DP fot. M. Stamirowski

INFORMACJA
W związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP za-
rządzonymi na dzień 25 września 2005 r. informuję, iż 
zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych ko-
misji wyborczych będą przyjmowane do dnia 26 sierpnia 
2005 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku  
ul. Elektronowa 3, I piętro, pokój nr 101 lub 102 w godzi-
nach pracy Urzędu, tj. w godz. 8.00-16.00.
Jednocześnie informuję, iż zgłoszenie kandydatów na 
członków obwodowych komisji wyborczych może być 
dokonane przez pełnomocnika komitetu wyborczego 
lub upoważnione przez niego osoby. Wykaz komitetów 
wyborczych jest opublikowany na stronie internetowej 
Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl w for-
mie komunikatu. Zgłoszenia kandydatów na członków 
obwodowych komisji wyborczych jest dokonywane na 
piśmie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie powoływania 
obwodowych komisji wyborczych do Sejmu i do Senatu 
(Dz. U. Nr 84, poz. 921 z późn. zm.).

Burmistrz Nasielska
/-/ Bernard Dariusz Mucha

INFORMACJA
Informuję, iż w związku z zarządzonymi wyborami  

do Sejmu RP i do Senatu RP 
oraz 

wyborami Prezydenta RP, czynności wyborcze na tere-
nie Gminy Nasielsk w moim imieniu będą wykonywać:

• Pan Marek Maluchnik – Pełnomocnik Bur-
mistrza ds. Wyborów i Referendów, Urząd Miejski 
w Nasielsku ul. Elektronowa 3, I piętro, pokój nr 101, 
tel. (0-23) 69-33-000 wew. 150 lub 69-33-050,

• Pani Katarzyna Swojak  – Zastępca Pełno-
mocnika ds. Wyborów i Referendów, Urząd Miej-
ski w Nasielsku ul. Elektronowa 3, I piętro, pokój  
nr 102, tel. (0-23) 69-33-000 wew. 151 lub 69-33-051.

Burmistrz Nasielska
/-/ Bernard Dariusz Mucha
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Budowana jest rampa przeładun-
kowa oraz postawiona będzie waga 
umożliwiająca ważenie samocho-
dów o ciężarze do 60 ton. Mając 
własną oczyszczalnię ścieków, łatwiej 
będzie nam sprostać wymaganiom 
systemu zarządzania środowiskiem. 
Aby jednak ubiegać się o certyfikat 
ISO 140001, musimy wprowadzić 

całkowitą segregację śmieci. Procesy 
adaptacyjne dotyczące wszystkich 
inwestycji zostały już rozpoczęte. 
Zakładamy, że na początku przy-
szłego roku przeprowadzimy audyt 
certyfikujący wdrożonych syste-

mów – tak o planach na 
nadchodzące miesiące 
mówi prezes Byliński.

Rynkowi w Broniszach 
udało się stworzyć sprawny 
system informacji handlo-
wej. Nie wychodząc z do-
mu, możemy dokładnie 
dowiedzieć się o cenach 
owoców oraz  warzyw 
- i to zarówno krajowych, 
jak i importowanych. Infor-
macje te publikowane są na 
stronach internetowych –  

fot. D. Panasiuk
Jubileusz Rynku w Broniszach
Upłynęło dokładnie 

10 lat od momentu 
zawiązania Spółki Akcyj-
nej – Warszawski Rolno-
Spożywczy Rynek Hurto-
wy w Broniszach. Przez 
ostatnie trzy lata spółka 
odnosi sukcesy finan-
sowe. W 2004 roku zysk 
wyniósł ponad 8 milio-
nów złotych, a przychód 
prawie 35 milionów. 
O historii, teraźniejszości i przy-
sz łośc i  Rynku poinformował 
Zarząd Spółki podczas zorgani-
zowanej w Warszawie konferencji 
prasowej. 

– Latem 1995 roku kapitał zało-
życielski Spółki wynosił 2 milio-
ny złotych. Dziś kapitał akcyjny 
to prawie 120 milionów złotych, 
a wartość rynkowa obiektu ponad 
217 milionów złotych. Pomimo 
że dopiero od pięciu lat prowa-
dzona jest działalność, to z całą 
o d p ow i e d z i a l n o ś c i ą  m o ż n a 
mówić o sukcesie finansowym 
– powiedzia ł  Janusz Byl iński , 
prezes Zarządu WR-SRH.

B y l i ń s k i  p o s t aw i ł  n a  j a ko ś ć . 
Handlowcy korzystający z usług 
Rynku w Broniszach mają moż-
l iwość załatwienia wszystkich 
spraw związanych z obrotem wa-
rzywami, owocami, kwiatami i art. 
spożywczymi. Nie tylko mogą 
dokonywać wszystkich operacji 
bankowych w oddziale banku 
BISE, ale również odprawiać każ-
dy towar w Agencji Celnej. Jest tu 
także oddział Inspekcji Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa, który wy-
daje świadectwa fitosanitarne na 
potrzeby eksportu poza Unię 
Europejską. Swoją siedzibę ma 
także oddział Inspekcji Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-
Spożywczych. 

W  k a ż d y m  z  p o m i e s z c z e ń 
handlowych istnieje możliwość 
podłączenia komputerów do In-
ternetu. Dostęp do sieci umożli-
wia pozyskiwanie najświeższych 
informacji o sytuacji na krajowym 
i europejskim rynku ogrodni-
czym.

W Broniszach jest wdrażany zin-
tegrowany system zarządzania 
ISO 9001 (zarządzanie jakością), 
14001 (zarządzanie środowi-
skiem) oraz system bezpieczeń-

stwa żywności – HACCP.

– Zamierzamy w najbl iższych 
miesiącach wybudować oddziel-
ny pawilon handlowy dostosowany 
do sprzedaży surówek i produktów 
kwaszonych. Nowo budowany 
pawilon będzie spełniał wszystkie 
wymagania HACCP. Rozpoczęto 
modernizację hal pod kątem funk-

cjonalności i podwyższonych stan-
dardów sanitarnych. Powierzchnia 
użytkowa Rynku zostanie powięk-
szona o 15 tysięcy m2 (w tym 
powierzchnia handlowa 8 tysięcy 
m 2 – handel  z  samochodów). 

www.bronisze.com Przez całą 
dobę czynna jest informacja 
telefoniczna 0 (48) 22 721 55 
10 wew. 7.

Informacje cenowe są codzien-
nie uaktualniane. Wprawdzie 
ceny transakcyjne zależą od za-
warcia porozumienia pomiędzy 
właścicielem towaru a kupcem, 
to jednak nie odbiegają znacz-
nie od tych publikowanych. 

Na s t ronach internetowych 
Rynku zamieszczane są także 
informacje o cenach kwiatów 
i  dodatków dekoracyjnych 
oferowanych przez producen-
tów i importerów.

Niewątpliwie nowym przedsię-
wzięciem Rynku jest Platforma 
Logistyczna Bronisze. Platforma 
(PLB) to spółka zależna Warszaw-
skiego Rolno-Spożywczego Ryn-
ku Hurtowego S.A., zarejestrowana 
w kwietniu 2004 roku. Zajmuje 
się sprzedażą owoców, warzyw, 
grzybów, kwiatów odbiorcom 
zagranicznym i krajowym sie-
ciom sklepów wielkopowierzch-
niowych. Poza działalnością 
handlową organizuje również 
szkolenia dla grup producentów 
i indywidualnych ogrodników, 
którzy gotowi są takie grupy 
powołać.  Ponadto prowadzi 
akcję informowania o zasadach 
standaryzacji i certyfikacji oraz 
wdrożeniu systemu EUREPGAP 
– bezpieczeństwa żywności.

Obrót polskimi owocami i wa-
rzywami odbywa się pod marką 
handlową Bronisze – bo, jak 
zapewniają przedstawiciele Za-
rządu, gwarantuje to nie tylko 
wysoką jakość, ale także spraw-
dzoną, zdrową oraz bezpieczną 
żywność.

Pracownicy Platformy Logi-
stycznej Bronisze pomagają 

Liczby o Rynku
Każdego roku na teren rynku wjeżdża 
prawie 1,5 miliona samochodów, suk-
cesywnie rośnie liczba wydawanych 
kart stałego klienta tzw. chipów. 

Obecnie liczba stałych najemców 
powierzchni handlowych wynosi 
około 600 podmiotów. Liczba ak-
cjonariuszy to 850 osób fizycznych 
i prawnych.

• K ap i t a ł  a k c y j n y  S p ó ł k i  
– 119 857 000,00 PLN
• Koszt budowy – 57 mln. USD
• Wartość rynkowa obiektu 
– 217 mln. PLN
• Powierzchnia – 54,5 ha 
• Akcjonariusze – ponad 850 
osób fizycznych i prawnych
• Stali najemcy powierzchni 
handlowych – 600 punktów 
sprzedaży
• Sprzedaż z samochodów/ 
średnio na dobę – 2500 sprze-
dawców
• Liczba wjazdów /średnio na 
dobę – 5500 samochodów
• Liczba wjazdów / maksymal-
nie – 10 500 samochodów
• Szacunkowa sprzedaż owoców 
i warzyw / rocznie – 1 mln ton

AKCJONARIAT
Skarb Państwa – 59,321%
Producenci  i  przedsiębiorcy 
– 22,468%
Agencja Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa – 12,515%
Instytucje finansujące i usługowe 
– 5,613%

Największym udziałowcem jest Skarb 
Państwa mający w swoim posiadaniu 
ponad 59% akcji. Po zmianie ustawy 
dotyczącej Agencji Nieruchomości 
Rolnych oraz po przystąpieniu Polski 
do Unii Europejskiej i zmianie zadań 
Agencji Rynku Rolnego nastąpiło 
przekazanie akcji należących do 
tych instytucji Ministerstwu Skarbu 
Państwa. 

Istotnym akcjonariuszem są producen-
ci i przedsiębiorcy, którzy zgromadzili 
prawie 23% akcji. W porównaniu z in-
nymi tego typu polskimi instytucjami 
tylko WR-SRH S.A. Bronisze ma tak 
znaczny udział kapitału producentów. 
Marginalnym udziałowcem jest Gmina 
Ożarów Mazowiecki, poniżej 0,01%.

WA

Bronisze - czerwiec 2004r. Spotkanie Janusza Bylińskiego, prezesa WR-SRH z radnymi i 
sołtysami z gminy Nasielsk.

producentom w dostosowaniu 
produkcji do wymagań odbior-
ców, także w zakresie niezbędnej 
dokumentacji  potwierdzającej 
wysoką jakość i bezpieczeństwo 
żywności produktów dostarcza-
nych przez Platformę Logistyczną 
Bronisze. Dzięki ścisłej współpracy 
Platformy, producentów i specja-
listów różnych instytucji, owoce 
i warzywa ze znakiem handlowym 
Bronisze mogą znajdować odbior-
ców w Europie i poza nią.

WA

fot. D. Panasiuk
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ZAPROSZENIE
Dla wszystkich Polaków sierpień to miesiąc bardzo ważny historycznie 
i patriotycznie. Właśnie w tym miesiącu obchodzimy rocznicę „Bitwy War-
szawskiej 1920 roku”, która zatrzymała pochód wojsk rosyjskich na podbój 
Polski i Europy. Jednym z istotnych odcinków, na którym toczyły się zażarte 
i przełomowe walki, były okolice Borkowa nad rzeką Wkrą. To tu, na północ 
od naszej stolicy – jak podkreśla wielu historyków – ważyły się losy Warsza-
wy, całej wojny polsko-bolszewickiej, Polski i całej Europy. Wspominał o tym 
dowódca 5 Armii generał Władysław Sikorski w swojej książce pt. „Nad Wisłą 
i Wkrą. Studium z polsko-rosyjskiej wojny 1920 roku” w następujących sło-
wach: „Na odcinku 5-tej armii rozgrywają się losy Warszawy i losy Polski”. Po 
walkach prowadzonych 15 sierpnia w Borkowie i okolicach generał Sikorski 
pisał: „Sukces, odniesiony przez nas 15 sierpnia, posiadał podwójne znaczenie. 
W pierwszym rzędzie podniósł on ducha żołnierzy, wzbudzając powszechny 
w szeregach 5-tej Armii entuzjazm oraz gruntujące zaufanie podwładnych 
do dowództwa. Raport swój sytuacyjny z tego dnia zakończyłem słowami: 
„duch zwycięstwa wstąpił w żołnierzy”, przez co stwierdzałem ówczesną, 
widoczną dla wszystkich regenerację moralną żołnierzy. Sukces ten miał po-
nadto pierwszorzędne znaczenie operacyjne”. Warto podkreślić, iż „Bitwa nad 
Wkrą” została upamiętniona po wieki wieków jako miejsce chwały polskiego 
oręża – na płytach Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie; obok takich 
miejsc, jak znane wszystkim Polakom Narvik, Tobruk czy Monte Cassino, 
widnieje też napis „Borkowo”. 

Jak co roku, w imieniu własnym i władz Gminy Nasielsk, mam zaszczyt za-
prosić na uroczyste obchody 85. rocznicy „Bitwy nad Wkrą”. Tegoroczne 
uroczystości odbędą się w dniach 15 i 20 sierpnia. 15 sierpnia obchody 
rocznicy bitwy odbędą się w Nasielsku, natomiast 20 sierpnia – w Nasiel-
sku i w Borkowie. Współorganizatorami obchodów w dniu 20 sierpnia są 
Wójtowie Gmin: Joniec, Nowe Miasto, Pomiechówek, Sochocin i Świercze. 
Podkreślenia wymaga fakt, iż w klimat wydarzeń, które działy się w sierpniu 
1920 roku, wprowadzą nas członkowie Stowarzyszenia Miłośników Barwy 
i Tradycji 11 Pułku Ułanów Legionowych, którzy będą uczestniczyć w całej 
uroczystości w dniu 20 sierpnia na koniach oraz w mundurach i z wyposa-
żeniem z czasów wojny 1920 roku, a na zakończenie uroczystości dadzą 
pokaz umiejętności kawaleryjskich.

Weźmy udział w tych uroczystościach; okażmy w ten sposób szacunek 
i cześć tym, którzy 85 lat temu nie wahali się poświęcić swego życia dla 
umiłowanej Ojczyzny. 

Burmistrz Nasielska
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

XIII ełcka pielgrzymka w Nasielsku
Nasielsk już po raz trzynasty powitał 
i przyjął w gościnę pielgrzymów die-
cezji ełckiej. Trzeci sierpnia to data, 
która na stałe wpisała się w historię 
naszego miasta. Tego bowiem dnia 
pielgrzymi, którzy swą wędrówkę na 
Jasną Górę rozpoczęli pod koniec lip-
ca, dotarli do Nasielska. I jak co roku, 
tak też i w tym mieszkańcy naszego 
miasta przywitali ich bardzo ciepło. 
Na czele z księdzem Dziekanem 
wyszli naprzeciw nim na rogatki mia-
sta i razem powędrowali do kościoła, 
gdzie nastąpiło ich oficjalne powitanie. 
Wokół kościoła na pątników czekał już 
poczęstunek. Tradycyjnie też została 
odprawiona msza św., w czasie której 
wspólnie z pielgrzymami modlili się 
i śpiewali nasielszczanie.

W pielgrzymce wzięło udział siedem 
grup, na proporcach których widnia-

ły nazwy miejscowości, 
z których pochodzili: Au-
gustów, Giżycko, Olecko, 
Pisz, Ełk, Suwałki i Gołdap. 
Najliczniej reprezentowała 
się młodzież. A wszystkim 

towarzyszyło hasło: „Zostań z nami, 
Panie”.

Ta coroczna sierpniowa modlitwa 
z pewnością zasługuje na uznanie. 
A najważniejsze, że nikt tego nie 
robił dla prywatnych korzyści, ale 
z czystego serca.

Ż
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Sierpień miesiącem trzeźwości

Jak mówić o chorobie 
alkoholowej i jej leczeniu? 

spotkania ze mną. Tu spotykają się 
ludzie z kłopotami podobnymi do 
Twoich, w ich towarzystwie i przy 
ich pomocy możesz nauczyć się 
żyć bez alkoholu. Zajęcia, które Ci 
proponujemy, to bardziej szkoła 
niż ambulatorium. Dla wielu ta-
kie leczenie okazało się bardzo 
pomocne i zmieniło ich życie na 
lepsze. Chętnie dzielą się własnymi 
doświadczeniami. Janusz (anoni-
mowy alkoholik) powiedział:
25 lat trwało moje picie alkoholu, 
w tym ostatnie 5 lat bardzo inten-
sywnego picia. Wydawało mi się, 
że piję jak wszyscy, nikogo nie 
krzywdzę, nie okradam i piję za 
swoje. Żona kilkakrotnie mówiła 
mi, że jestem alkoholikiem i po-
winienem się leczyć, ale ja się 
z tym nie zgadzałem. W moim 
przekonaniu wówczas alkoholik to 
był człowiek, który pije codzien-
nie, nie ma gdzie spać, nie ma 
mieszkania, rodziny, pracy, a ja 
to wszystko miałem i uważałem, 
że piję, kiedy chcę. Ale wiele razy 
po intensywnym piciu przyrzeka-
łem sobie, że nie będę pił tak dużo, 
że następnym razem wypiję mniej. 
I każde następne picie kończyło 
się tak samo upiciem, a potem 
cierpieniem. Ja sobie nie zdawa-
łem sprawy, że jestem alkoholi-
kiem i swoim piciem wyrządzam 
komuś krzywdę. A przecież wiele 
razy zachowywałem się agresyw-

nie wobec żony i córki. W trakcie 
interwencji  policji  otrzymałem 
wskazanie zgłoszenia się do po-
radni leczenia uzależnień. Oczywi-
ście zignorowałem to i w krótkim 
czasie otrzymałem wezwanie do 
gminnej komisji rozwiązywania 
problemów alkoholowych. Zgło-
siłem się, ale tylko po to, żeby zała-
godzić sprawę, byłym przekonany, 
że jak sam sobie nie poradzę, to 
nikt mi nie pomoże. Po rozmowie 
z komisją wyznaczono mi spotka-

W jaki sposób mówić 
o chorobie alkoho-

lowej i jej leczeniu do 
osób, które być może po 
raz pierwszy spotykają 
się z rzetelną informacją 
, a nie stereotypem czy 
oceną moralną? Jak 
zachęcić do korzystania 
z pomocy? Kto to jest al-
koholik? Co to jest alko-
holizm? Spróbuję odpo-
wiedzieć na te pytania.

Alkoholik to człowiek chory. Pono-
si straty na skutek picia, wyrządza 
tym krzywdę sobie i najbliższym, 
a mimo to pije nadal. Alkoholik 
chce przestać pić, a nie potrafi. 
Alkoholik ma chore myślenie, 
uczucia, ciało i duszę. 

Alkoholizm (zespół zależności al-
koholowej, choroba alkoholowa) 
to choroba postępująca nieule-
czalna, która prowadzi do śmierci, 
jednak lecząc, można zatrzymać ją 
w każdej fazie rozwoju. Istotą cho-
roby alkoholowej jest to, że myśli, 
uczucia i zachowania są zależne od 
alkoholu – on nimi rządzi.

Poradnia Terapii Uzależnień
W naszej poradni zajmujemy się 
leczeniem choroby alkoholo-
wej. Trudno sobie z nią poradzić 
w samotności i dlatego podstawą 
leczenia są spotkania grupowe. 

Zajęcia prowadzą osoby świetnie 
znające problem: terapeuci uzależ-
nień, psycholog, lekarz psychiatra. 
Celem leczenia jest zatrzymanie 
rozwoju choroby i nauka radzenia 
sobie z życiem bez alkoholu. Znam 
wiele osób, które po leczeniu 
w naszej poradni od kilku lat nie 
piją i określają swoje życie jako 
dużo lepsze i szczęśliwsze niż ci, 
którzy nigdy nie byli uzależnieni. 
Jeżeli zdecyduje się Pan lub Pani na 
leczenie, to jego częścią są również 

nie z terapeutą uzależnień, na któ-
re się zgłosiłem. Ta pierwsza wizyta 
w poradni i spotkanie z terapeutą 
zburzyło moje dotychczasowe 
przekonania na temat mojego 
picia alkoholu. W myślach przy-
znałem, że ta kobieta ma rację: ja 
nie potrafię kontrolować swojego 
picia. Po tym spotkaniu piłem da-
lej, żeby zagłuszyć wyrzuty sumie-
nia. Ponowne wezwanie do komisji 
i ponowna rozmowa z terapeutą 
– wówczas zaproponowała mi 
udział w terapii grupowej. Idąc na 
pierwsze spotkanie, przeżywałem 
niepokój i wstyd, obserwowałem 
wokół poradni, czy nie ma kogoś 
znajomego. W grupie na pierw-
szym spotkaniu byli koledzy, któ-
rzy nie pili już 1 lub 2 miesiące, 
sadziłem wówczas, że kłamią. Po 
kilku spotkaniach w grupie poczu-
łem się bezpiecznie i zrozumiałem, 
że tu jest dobre miejsce dla mnie. 
Terapeuta jest moim sprzymie-
rzeńcem w leczeniu.  Obecnie 
od 2 lat utrzymuję abstynencję 
, ukończyłem cały podstawowy 
program terapii i korzystam z po-
mocy w grupie dalszego zdrowie-
nia oraz mityngów AA. Dziś wiem, 
że jestem alkoholikiem, i nie wsty-
dzę się tego. Moje życie zmieniło 
się na lepsze, cieszę się z każdego 
dnia przeżytego na trzeźwo.

Uwierz : to jest szansa także dla Ciebie!

Poradnia Terapii Uzależnień 
Nasielsk, ul. Warszawska 50

tel. 693 02 50
Czynna: poniedziałek 1200 – 2000

  wtorek  800 – 1600

  środa  800 – 2000

  czwartek  1200 – 2000

  piątek  800 - 2000

Maria Sierzputowska

Dyslektyk czy niezdolny
Czytanie i pisanie to podstawowe 
umiejętności, jakie dziecko zdo-
bywa w początkowym okresie 
edukacji szkolnej. Czynności te dla 
wielu uczniów są trudnymi do opa-
nowania. 

Sprostanie obowiązkom szkolnym 
wymaga od ucznia odpowiedniego 
poziomu umysłowego, fizycznego, 
emocjonalnego i społecznego. Nie 
wszystkie dzieci rozwijają się har-
monijnie, istnieją znaczne różnice 
indywidualne w rozwoju różnych 
sfer psychofizycznych. Te dzieci, 
które napotykają specyficzne trud-
ności w czytaniu i pisaniu spowodo-
wane dysharmonijnym rozwojem, 
deficytami funkcji poznawczych 

mające prawidłowy rozwój umy-
słowy i mieszczące się w normie 
intelektualnej, noszą nazwę dzieci 
dyslektycznych. Dysleksja dotyczy 
więc dzieci mających przeciętną 
inteligencję albo nawet powyżej 
przeciętnej. 

Psychologowie najczęściej twierdzą, 
iż dysleksja jest specyficznym za-
burzeniem o podłożu językowym. 
Charakteryzuje się trudnościami 
dekodowania pojedynczych słów, 
które to kłopoty są najczęściej nie-
współmierne do wieku ucznia oraz 
innych zdolności poznawczych 
i umiejętności szkolnych. Trudno-
ści te nie są wynikiem ogólnego 
zaburzenia rozwoju ani zaburzeń 
sensorycznych. Często u dyslekty-
ków pojawiają się także trudności 
w opanowaniu sprawności w zakresie 
pisania (dysgrafia) i poprawnej pisowni 
(dysortografia).

Naukowcy wymieniają kilka ty-
pów dysleksji. Najczęściej mówią 
o dysleksji typu wzrokowego, której 
podłożem są zaburzenia percepcji 
i pamięci wzrokowej i wzrokowo-
przestrzennej. W dysleksji typu 
słuchowego przyczyną trudności 
są zaburzenia percepcji i pamięci 
słuchowej dźwięków mowy, najczę-

ściej powiązanych z zaburzeniami 
funkcji językowych. Typ integracyj-
ny charakteryzuje się zaburzeniami 
w koordynacji tych funkcji, które 
same działają prawidłowo. Dysleksja 
występuje czterokrotnie częściej 
u chłopców niż u dziewcząt, czyli 
zaburzenie to związane jest bardziej 
z płcią męską (chromosom X).

W praktyce szkolnej notuje się coraz 
więcej przypadków dzieci dyslek-
tycznych.

Zadaniem nauczyciela, szczególnie 
uczącego w szkolnictwie podsta-
wowym, jest m.in. odróżnienie 
ucznia dyslektycznego od ucznia 
mającego tzw. „zwykłe” trudności 

w czytaniu i pisaniu.

Najczęściej występującym powodem 
„zwykłych” trudności w czytaniu i pisa-
niu są upośledzenia umysłowe. Dzieci 
takie charakteryzują się globalnym 
obniżeniem wszystkich sprawności 
intelektualnych, czyli występują u nich 
poważne dysfunkcje intelektualne. 
Następną przyczyną trudności jest za-
niedbanie środowiskowe, powielanie 
złych wzorów, brak pomocy ze strony 
rodziców itp. Na jakość czytania i pisania 
ma także wpływ praca nauczyciela. Zła 
metoda stosowana przez nauczyciela 
może mieć związek z trudnościami 
występującymi u ucznia.

Zadaniem nauczyciela, wychowawcy, 
pedagoga, szkoły jest pomóc dziecku 
przezwyciężyć ww. trudności. Nauczy-
ciel w swoich poczynaniach nie jest 
skazany tylko na siebie, ma do pomocy 
Poradnię Psychologiczno-Pedagogicz-
ną, ale pod warunkiem, iż rodzice wyrażą 
zgodę na badanie dziecka i później udo-
stępnią szkole wyniki badań. 

Praca współczesnego nauczyciela 
powinna być dostosowana do 
możliwości intelektualnych ucznia. 
Nauczyciel nie tylko naucza, wy-
chowuje, ale także doradza i wspiera 
rozwój dziecka.

Barbara Łaniewska



 11Życie Nasielska12–25 sierpnia DODATEK TELEWIZYJNY

06:15 Telesklep			
07:05 Uwaga!	(1053)	magazyn			
07:25 Kobra:	Oddział	specjalny	(10/18)	
serial	sensacyjny			

08:20 Gorzka	zemsta	(92/188)	teleno-
wela	obyczajowy			

09:05 Wykręć	numer	(186/280)	teletur-
niej			

10:15 Graj	o	raj	(147/241)	teleturniej			
11:15 Telesklep			
11:35 Taniec	z	gwiazdami	(8/9)	program	
rozrywkowy			

13:10 W-11	Wydział	Śledczy	(175)	serial	
fabularno-dokumentalny			

13:40 Kobra:	Oddział	specjalny	(11/18)	
serial	sensacyjny			

14:35 Przystanek	Alaska	(82/110)	serial	
obyczajowy			

15:30 Gorzka	zemsta	(93/188)	teleno-
wela	obyczajowa			

16:25 Najsłabsze	ogniwo	(41/50)	tele-
turniej			

17:15 W-11	Wydział	Śledczy	(100/118)	
serial	fabularno-dokumentalny			

17:50 Rozmowy	 w	 toku	 (975)	 talk	
show			

19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga!	magazyn			
20:10 Sok	z	żuka	film	komedia			
22:05 Kierunek	Sopot	(9/11)	magazyn			

22:35 Kasia	 i	Tomek	(96)	serial	kome-
dia			

23:05 Fakty,	 ludzie,	 pieniądze	 (332)	
magazyn			

23:35 Camera	Cafe	(6/17)	serial			
00:10 Co	za	tydzień	(211)	magazyn			
00:45 Nie	do	wiary	(48)			
01:15 Telesklep	
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TVP 2
06:05 Tucker	-	odc.1;	serial	komediowy	
kraj	prod.USA	(2000)

06:30 Lato	z	Jedynką
06:55 Pogoda
07:00 Wiadomości
07:05 Lato	z	Jedynką
07:30 Pogoda
07:33	 Lato	z	Jedynką
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:14	 Moda	na	sukces	-	odc.2575;	serial
08:40 Kopciuszek	-	odc.14;	serial	anim.
09:05 Budzik	-	wiatr;	program	dla	dzieci
09:30 Ucieczka	-	wycieczka	-	odc.4;	serial
09:55 Światowe	 dziedzictwo	 kultury	
-	Pałac	Augustusburg	i	pałacyk	Falkenlust	
w	Bruehl	odc.6

10:10 Kiosk	przy	Wspólnej	-	Poradnik	dla	
ubezpieczonych

10:20 Lasy	i	ludzie
10:45 Telezakupy
11:20 Tak	jak	w	Unii
11:40 Zielony	biznes
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Dorastanie	-	odc.	4;	serial	TVP
13:10 Na	piętrach	Babiej	Góry;	film	dok.
13:55 Plebania	-	odc.	547,	548
15:00 Wiadomości
15:10 Klan	-	odc.	945;	telenowela	TVP
15:35 Klan	-	odc.	946;	telenowela	TVP
16:05 Moda	na	sukces	-	odc.2575
16:30 Lato	z	Jedynką	-	Europa	XXL
16:50 Sportowy	Express
17:00 Teleexpress
17:20 Krótka	historia	pewnego	koncertu	
-	J.	M.	Jarre	w	Gdańsku	-	odc.	1

17:30 Lokatorzy;	serial	komediowy	TVP
17:55 Jaka	to	melodia?
18:25 Bulionerzy	-	odc.	27;	serial	kom.	
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości;	Sport;	Pogoda
20:10 Żołnierze	i	kowboje	-	Najlepszy	z	
wrogów;	film	fabularny	kraj	prod.Wiel-
ka	Brytania,	USA,	Włochy	(1962);	reż.:
Guy	Hamilton;	wyk.:David	Niven,	Alberto	
Sordi,	Michael	Wilding

22:00 Pułkownik	i	półkowniki	-	Skarga;	
dramat	kraj	prod.Polska	(1991);	reż.:Jerzy	
Wójcik;	wyk.:Magda	Teresa	Wójcik,	Henryk	
Boukołowski,	Danuta	Szaflarska

23:30 Wiadomości
23:45 Między	nocą	a	dniem;	program	
publicystyczny

01:30 Zakończenie	dnia

06:10 Złotopolscy	-	odc.	175;	telenowela
06:30 Samotni	strzelcy	-	odc.	 1;	serial	
komediowy	kraj	prod.USA

07:15 Dwójka	Dzieciom	-	Dwa	światy	
-	odc.	15;	serial	przygodowy

07:45 Dwójka	Dzieciom	-	Teletubisie	-	odc.	
8;	serial	animowany

08:10 McGregorowie	-	odc.	56;	serial
09:00 Pytanie	na	śniadanie	-	LATO
10:15 Miss	Polonia	-	sylwetki
10:20 M	jak	miłość	-	odc.	154;	serial	TVP
11:10 Podróże	 kul inarne	 Roberta	
Makłowicza	-	Smak	Alzacji

11:35 Chłopi	-	odc.	5;	serial	TVP
12:30 Euro-quiz	-	odc.	19
13:00 Panorama
13:10 Pogoda
13:14	 Telezakupy
13:30 Opowieść	o	wspólnocie;	reportaż
13:45 Wydarzenia,	wydarzenia
13:55 Miasteczko	Pana	Andersena	-	Konin	
2005	część	1;	widowisko

14:50 Nie	do	wiary	-	odc.15;	serial	dok.
15:10 Samotni	strzelcy	-	odc.	1;	serial	kom.
15:55 Miss	Polonia	-	sylwetki
16:00 Panorama
16:10 Uczeń	czarnoksiężnika	-	refleksje	
prof.	Karola	Modzelewskiego;	film	dok.

17:05 Doktor	z	alpejskiej	wioski	odc.	36;	
kraj	prod.Austria,	Niemcy,	Włochy

17:55 Pogoda
18:00 Program	lokalny
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:00 Wakacyjny	konkurs	Dwójki
19:10 M	jak	miłość	-	odcinek	325;	serial	
19:55 Panorama	flesz
20:00 M	jak	miłość	-	odcinek	326;	serial	
20:50 Pogoda	na	wakacje
20:55 Magazyn	kryminalny	997
21:50 Miss	Polonia	-	sylwetki
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport	Telegram
22:30 Pogoda
22:40 18	strajkowych	dni	-	Twarda	baba;	
reportaż

22:55 Męskie	rozmowy;	film	fabularny	
kraj	prod.USA;	reż.:Ellie	Kanner;	wyk.:
Dean	Stockwell,	Alex	Rocco

00:30 Z	archiwum	X	-	odc.	19;	serial	kraj	
prod.USA

01:15 Stachursky	-	Typ	Niepokorny
02:10 Zakończenie	programu

06:00	 Piosenka	na	życzenie
06:45	 TV	Market
07:00	 Czarodziejki	W.I.T.C.H.,	odc.18; 
serial	animowany			

07:30	 YUGIOH,	odc.34 USA;	serial	anim.
08:00	 Zbuntowany	Anioł,	odc.165; tele-
nowela	argentyńska			

08:55	 JAG	Wojskowe	 Biuro	 Śledcze,	
odc.51

09:55	 Buddy,	pies	na	gole;	USA,	2000;	r.	
Bill	Bannerman

11:40	 Zbuntowany	Anioł,	odc.166; tele-
nowela	argentyńska

12:35	 Męskie	 wakacje;	 USA,	 2001;	
r.	 Lebrado	Baracio;	w.	Beau	Bridges,	
Cavanaugh	Timothy	Patrick,	Chauncey	
Leopardi,	Jack	Scalia,	Rachel	Hunter	

14:40	 Ściśle	tajne,	odc.12
15:45	 Wydarzenia
16:05	 Pogoda
16:10	 Interwencja,	odc.479
16:40	 JAG	Wojskowe	 Biuro	 Śledcze,	
odc.52

17:40	 Rodzina	zastępcza,	odc.182
18:45	 Wydarzenia
19:15	 Sport
19:20	 Pogoda
19:25	 Samo	życie,	odc.562 Polska;	serial	
obyczajowy			

20:15	 Anakonda;	Brazylia,	Peru,	USA,	
1997;	 r.	 Luis	 Llosa;	w.	 Eric	 Stolz,	 Ice	
Cube,	 Jon	 Voight,	 Lopez	 Jennifer		
Thriller. Grupa filmowców, pod wodzą 
Terri Flores (Jennifer Lopez), wyrusza na 
poszukiwanie zaginionego w dżungli 
plemienia. Ich plany zmienia rozbitek 
Paul Sarone (Voight), który zamiast 
poprowadzić ich do wioski „ludzi z 
mgły”, kieruje łódź w miejsce, gdzie 
poluje gigantyczny wąż.

21:30	 Studio	Lotto
22:15	 Świat	według	Kiepskich,	odc.179 
Polska,	2004;	r.	Khamidov	Okił			

22:50	 V.I.P.,	odc.5;	USA;			
23:50	 Biznes	Wydarzenia
00:20	 Pogoda
00:25	 Pierwsza	fala,	odc.43;	USA;			
01:20	 Omen	3;	Wielka	Brytania	/	USA,	
1981;	r.	Graham	Baker;	w.	Don	Gordon,	
Harrow	Lisa,	Leueen	Willoughby,	Rossano	
Brazzi,	Sam	Neill	

03:05	 Aquaz	Music	Zone
05:00	 Pożegnanie

    WTOREK 23 SIERPNIA 2005 r. (Apolinary, Filip, Róża, Walerian, Waleriana)
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TVP 2
06:05 Tucker	-	odc.2;	serial	kom.
06:30 Lato	z	Jedynką
06:55 Pogoda
07:00 Wiadomości
07:05 Lato	z	Jedynką
07:30 Pogoda
07:33	 Lato	z	Jedynką
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:14	 Moda	na	sukces	-	odc.2576
08:40 Kopciuszek	-	odc.15;	serial	anim.
09:05 Ala	i	As;	program	dla	dzieci
09:25 Papirus;	film	animowany
09:50 Światowe	 dziedzictwo	 kultury	
-	Durham.	Katedra	odc.13

10:05 Jaka	to	melodia?
10:55 Telezakupy
11:25 Rolnictwo	na	świecie
11:40 To	trzeba	wiedzieć
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Dorastanie	-	odc.	5;	serial	TVP
13:10 Gwiazdozbiór	polskiego	sportu	
-	Kazimierz	Górski

13:35 Czy	można	stworzyć	geniusza?	
cz.I;	film	dokumentalny

14:05 Plebania	-	odc.	549,	550
15:00 Wiadomości
15:10 Klan	-	odc.	947;	telenowela	TVP
15:35 Klan	-	odc.	948;	telenowela	TVP
16:00 Moda	na	sukces	-	odc.2576
16:30 Lato	z	Jedynką
16:50 Sportowy	Express
17:00 Teleexpress
17:20 Krótka	historia	pewnego	koncertu	
-	J.	M.	Jarre	w	Gdańsku	-	odc.	2

17:25 Sąsiedzi;	serial	komediowy	TVP
17:55 Jaka	to	melodia?
18:30 Bulionerzy	-	odc.	28
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości;	Sport;	Pogoda
20:10 W	krainie	dreszczowców	-	Główny	
podejrzany	-	Ostatni	świadek	-	odc.1;	serial	
kryminalny	kraj	prod.Wielka	Brytania	

22:00 Żelazny	orzeł	3:	Asy;	film	sensacyjny	
kraj	prod.USA

23:40 Wiadomości
23:55 Plus	minus
00:25 Rain;	film	fabularny	kraj	prod.USA	
(2001);	reż.:Robert	J.	Wilson

01:55 Nowe	gwiazdy	Europy	-	Rodzina	
odc.	4	kraj	prod.Litwa,	Polska,	Czechy,	
Dania,	Słowenia

02:25 Zakończenie	dnia

06:10 Złotopolscy	-	odc.	176
06:30 Samotni	strzelcy	-	odc.	2;	serial	
komediowy

07:15 Dwójka	Dzieciom	-	Dwa	światy	
-	odc.	16;	serial	przygodowy

07:45 Dwójka	Dzieciom	-	Teletubisie	-	odc.	
9;	serial	animowany

08:10 McGregorowie	-	odc.	57;	serial
09:00 Pytanie	na	śniadanie
10:15 Miss	Polonia	-	sylwetki
10:20 M	jak	miłość	-	odc.	155;	serial	TVP
11:10 Podróże	 kul inarne	 Roberta	
Makłowicza	-	Smak	Lotaryngii

11:35 Chłopi	-	odc.	6;	serial	TVP
12:30 Euro-quiz	-	odc.	20
13:00 Panorama
13:10 Pogoda
13:15 Telezakupy
13:30 Proboszcz	2005
13:50 Miasteczko	Pana	Andersena	-	Konin	
2005	część	2;	widowisko

14:45 Zaklinaczka	dzieci	 -	odc.	9	kraj	
prod.Wielka	Brytania

15:10 Samotni	strzelcy	-	odc.	2,	ep.	1;	
serial	kom.	kraj	prod.USA

15:55 Miss	Polonia	-	sylwetki
16:00 Panorama
16:10 Hity	na	czasie	-	Finał	(1);	program	
muzyczny

17:05 Doktor	z	alpejskiej	wioski	-	odc.	37	
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 M	jak	miłość	-	odcinek	327
19:55 Panorama	flesz
20:00 M	jak	miłość	-	odcinek	328;	serial	
20:50 Pogoda	na	wakacje
20:55 Magazyn	Ekspresu	Reporterów
21:55 Miss	Polonia	-	sylwetki
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport	Telegram
22:30 Pogoda
22:40 18	 strajkowych	dni	 -	 Przełom	 i	
rozczarowanie.;	reportaż

22:50 Wieczór	filmowy	Kocham	Kino	
-	Weiser;	dramat	kraj	prod.Polska

00:40 Kayah	(film	dokumentalny)
01:25 Kosmiczne	kino;	film	science	fiction	
kraj	prod.USA	(1996);	reż.:Jim	Mallon

02:35 Zakończenie	programu

06:15 Telesklep			
07:05 Uwaga!	magazyn			
07:25 Kobra:	Oddział	specjalny	(11/18)	
serial	sensacyjny			

08:20 Gorzka	zemsta	(93/188)	teleno-
wela	obyczajowy			

09:05 Wykręć	numer	(187/280)	teletur-
niej			

10:15 Graj	o	raj	(148/241)	teleturniej			
11:05 Telesklep			
11:25 Kierunek	Sopot	(9/11)	magazyn			
11:55 Dla	 Ciebie	Wszystko	 (13/15)	
program	rozrywkowy			

13:10 W-11	Wydział	Śledczy	(100/118)	
serial	fabularno-dokumentalny			

13:40 Kobra:	Oddział	specjalny	(12/18)	
serial	sensacyjny			

14:35 Przystanek	Alaska	(83/110)	serial	
obyczajowy			

15:30 Gorzka	zemsta	(94/188)	teleno-
wela	obyczajowy			

16:25 Najsłabsze	ogniwo	(42/50)	tele-
turniej			

17:15 W-11	Wydział	Śledczy	(180)	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	(503)	serial	obycza-
jowy			

20:45 Mamy	Cię	(9/16)	program	roz-
rywkowy			

22:05 Detektyw	Monk	 (9/16)	 serial	
sensacyjny			

23:05 Agenci	NCIS	(7/23)	serial	sensa-
cyjny			

00:10 Detektyw	(3/12)	serial	fabularno-
dokumentalny			

00:40 Kasia	 i	Tomek	(96)	serial	kome-
dia			

01:10 Telesklep

TVP 1 POLSAT TVN TV 4
05.45 „VIP”	-	Wydarzenia	i	plotki	
06.10 „Kinomaniak”	-	Odjazdowy	ma-
gazyn	filmowy

06.35 „Sztukateria”	-	magazyn	kultural-
ny

07.00 „Muzyczne	listy”	–	magazyn	
08.00 TV	market
08.15 „Pokemon”	(52)	–	serial	animowany	
dla	dzieci,	USA/Japonia

08.45 „Zwariowany	 świat	Malcolma”	
(49)	–	serial	komediowy,	USA

09.15 „Adam	i	Ewa”	(174,175)	–	melo-
dramat	prod.	polskiej,	200-2001

10.15 „Rodzina,	ach	rodzina”	(19)	–	serial	
obyczajowy,	USA

11.15 „Ja	tylko	pytam”	-	talk-show	
12.15 TV	Market
12.30 „Uwaga!Hotel”	-	program	rozryw-
kowy

13.30 „Daję	słowo”	–	teleturniej
14.15 „Muzyczne	listy”	–	magazyn	
15.15 „Pokemon”	(53)	–	serial	animowany	
dla	dzieci,	USA/Japonia

15.45 „Adam	i	Ewa”	(176,177)	–	melodra-
mat	prod.	polskiej,	200-2001

16.45 „Ja	tylko	pytam”	-	talk-show	
17.45 „Rodzina,	ach	rodzina”	(20)	–	serial	
obyczajowy,	USA	2002

18.45 „Daję	słowo”	–	teleturniej
19.30 „Jak	Pan	może,	Panie	doktorze?”	
(59)	–	serial	komediowy,	USA	

20.00 „Buffy,	postrach	wampirów”	(19)	
–	przygodowy	serial	akcji,	USA

21.00 „Przybysz”	(9)	–	serial	fantastycz-
no-przygodowy,	USA

22.00 WYDARZENIA	
22.10 „Duża	 przerwa”	 (12)	 –	 serial	
komediowy,	Polska

22.40 „Drogówka”	-	Magazyn	policyj-
ny	

23.10 „Rebelia	w	czasie”	 -	USA	 1997,	
reż.	Phillip	J.	Roth;	wyk.	David	Bradley,	
Ely	 Pouget,	 Thomas	 Kretschmann	
Fantastyczny. Jedyną szansą na ocale-
nie przyszłości jest podróż w przeszłość. 
Dzielny żołnierz ruchu oporu (David 
Bradley), cofa się w czasie aby po-
wstrzymać demonicznego generała.

01.15 Muzyczne	listy	–	magazyn
02.05 „VIP”	-	Wydarzenia	i	plotki	
02.30 „Joker”	–	talk-show	
03.20 Zakończenie	programu

Najlepszy z wrogów
20.05 TVP 1
	 Komedia	wojenna,	99	min,	USA/Wielka	
Brytania/Włochy	1962;	Reżyseria:	Guy	
Hamilton;	 Scenariusz:	 Jack	Pulman;	
Występują:	David	Niven,	Alberto	Sordi,	
Michael	Wilding,	Amedeo	Nazzari,	Harry	
Andrews,	David	Opatoshu,	Aldo	Giuffre	
i	inni

Rok 1941. Brytyjscy żołnierze, 
major Richardson i porucznik 
Burke, wykonują zwiadowczy lot 
nad Abisynią. Niespodziewanie ich 
samolot rozbija się na pustynnym 
terenie. Angielscy wojskowi wpa-
dają w ręce włoskiego patrolu. 
Przesłuchuje ich kapitan Blasi, 
ale oni odmawiają jakichkol-
wiek odpowiedzi na pytania, co 
jeszcze bardziej podsyca atmos-
ferę wrogości. Sytuację pogarsza 
śmierć majora Fornari, który ginie 
w starciu z angielską jednostką 
pancerną. Kapitan Blasi nie chce 
więcej kłopotów. Godzi się ułatwić 
ucieczkę jeńcom pod warunkiem, 
że pozwolą włoskiemu oddziałowi 
bezpiecznie schronić się w opusz-
czonym forcie i nie będą atako-
wać. Major Richardson przyjmuje 
warunki. Wkrótce jednak major 
otrzymuje od dowództwa rozkaz 
zaatakowania fortu i wzięcia do 
niewoli ludzi Blasiego. Ponieważ 
Richardson nigdy nie łamie dane-
go słowa, musi sprytnie wybrnąć 
z kłopotliwej sytuacji. Uważając 
majora za zdrajcę, kapitan or-
ganizuje odwrót. Udaje im się 
wymknąć z zasadzki...

HIT NA DZIŚ

OMEN 3
20.15 POLSAT
	 Reżyseria:	Graham	Baker;	W	 rolach	
głównych:Sam	Neill,	Rossano	Brazzi,	
Don	 Gordon,	 Lisa	 Harrow,	 Leueen	
Willoughby;	 horror;	 Kraj	 produkcji:	
USA;	Rok	produkcji:	1981;	104	min.

Horror. Trzecia część mistycznej 
opowieści grozy, kontynuującej 
wątek syna Szatana. Damien 
(Sam Neill) przekroczył trzydziest-
kę. Jest przystojnym miliarderem, 
prezesem światowego holdingu 
„Thorne Industries”, przygotowu-
jącym nadejście swego ojca. Dzięki 
zbrodni sięga po zaszczytny urząd 
ambasadora Stanów Zjednoczonych 
w Wielkiej Brytanii, do nieograniczo-
nej władzy finansowej dołączając 
wielkie wpływy polityczne. Jego 
szatańskie plany burzy niezwykle 
rzadka koniunkcja trzech planet, 
według tradycji zapowiadająca 
ponowne przyjście Chrystusa. 

Damien rozkazuje swym sługom 
wymordowanie wszystkich dzieci, 
które mogły przyjąć na świat pod 
tym znakiem. Tylko sędziwy egzorcy-
sta, ojciec De Carlo (Rossano Brazzi), 
przeczuwa zbliżającą się katastrofę. 
Przejrzawszy plany Damiana, wysy-
ła siedmiu braci zakonnych z misją 
powstrzymania szatana. Dziełu 
Antychrysta położy kres jedynie 
śmierć zadana mu jednym ze świę-
tych sztyletów z Meggido.

HIT NA DZIŚ
06:00	 Piosenka	na	życzenie
06:45	 TV	MARKET
07:00	 YUGIOH,	odc.35 USA;	serial	anim.
07:25	 Interwencja,	odc.479
07:45	 Zbuntowany	Anioł,	odc.166; tele-
nowela	argentyńska			

08:35	 JAG	Wojskowe	 Biuro	 Śledcze,	
odc.52

09:35	 IDOL	IV,	odc.25
10:35	 Świat	według	Kiepskich,	odc.179
11:05	 Samo	życie,	odc.562 Polska;	serial	
obyczajowy			

11:50	 Zbuntowany	Anioł,	odc.167; tele-
nowela	argentyńska			

12:45	 TV	MARKET
13:00	 Top	Trendy	2005,	odc.2
13:55	 Pierwsza	miłość,	odc.118
14:40	 MacGyver,	odc.94;	serial	sens.
15:45	 Wydarzenia
16:05	 Pogoda
16:10	 Interwencja,	odc.480
16:40	 JAG	Wojskowe	 Biuro	 Śledcze,	
odc.53

17:40	 Rodzina	zastępcza,	odc.183
18:45	 Wydarzenia
19:15	 Sport
19:20	 Pogoda
19:25	 Samo	życie,	odc.563 Polska
20:15	 Omen	 3;	 Wielka	 Brytania/
USA,	 1981;	 r.	 Graham	 Baker;	 w.	
Don	 Gordon,	 Harrow	 Lisa,	 Leueen	
Willoughby,	Rossano	Brazzi,	Sam	Neill		
Horror. Damien (Sam Niell) właśnie prze-
kroczył trzydziestkę, ma ogromny majątek i 
jest na najlepszej drodze do panowania nad 
ludzkimi duszami. Jego spokój mąci jednak 
koniunkcja trzech gwiazd, zapowiadają-
ca ponowne przyjście Chrystusa. Damien 
planuje zabić wszystkie dzieci urodzone w 
tym czasie. Jego plany może pokrzyżować 
jedynie tegzorcysa De Carlo (Brazzi).   

21:30	 Studio	Lotto
22:35	 Świat	według	Kiepskich,	odc.180 
Polska,	2004;	r.	Khamidov	Okił			

23:10	 Poziom	9,	odc.13 „Level	Nine”			
00:10	 Biznes	Wydarzenia
00:30	 Pogoda
00:35	 Nasze	dzieci,	odc.29 Polska,	2005	
Program	 pod	 patronatem	 Fundacji	
Polsat

01:25	 Romeo	 i	 Julia;	 USA,	 1996;	 r.	
Luhrmann	Baz;	w.	Danes	Claire,	DiCaprio	
Leonardo,	Perrineau	Harold

03:25	 Magazyn	sportowy
05:00	 Pożegnanie

05.45 „VIP”	-	Wydarzenia	i	plotki	
06.10 „Kinomaniak”	-	Odjazdowy	ma-
gazyn	filmowy

06.35 „Strefa	P”	-	Magazyn	muzyczny	
07.00 „Muzyczne	listy”	–	magazyn	
08.00 TV	Market
08.15 „Echo	lasu”	(42)	–	program	
08.45 „Jak	Pan	może,	Panie	doktorze?”	
(58)	–	serial	komediowy,	USA	1998,	reż.	
Andy	Ackerman

09.15 „Psie	serce	-	Oskar”	(8)	–	serial	
obyczajowy

10.15 „Przybysz”	(8)	–	serial	fantastycz-
no-przygodowy,	USA1997-1998

11.15 „KOT	 czyl i 	 Ktoś	 Ogromnie	
Tajemniczy”	-	program	rozrywkowy	

12.15 TV	Market	
12.30 „Strefa	P”	-	Magazyn	muzyczny	
13.00 „Sztukateria”	-	magazyn	kultural-
ny

13.30 „Daję	słowo”	–	teleturniej
14.15 „Muzyczne	 listy”	 –	 magazyn	
muzyczny

15.15 „Pokemon”	(53)	–	serial	animowany	
dla	dzieci,	USA/Japonia

15.45 „Adam	i	Ewa”	(174,175)	–	melo-
dramat	prod.	polskiej

16.45 „Ja	tylko	pytam”	-	talk-show	
17.45 „Rodzina,	ach	rodzina”	(19)	–	se-
rial	obyczajowy,	USA	2002,	reż.	Gregory	
Nava

18.45 „Daję	słowo”	–	teleturniej
19.30 „Zwariowany	 świat	Malcolma”		
(49)	–	serial	komediowy,	USA

20.00 „Odlot”
20.45 „VIP”	-	wydarzenia	i	plotki	
21.00 „Anioł	 ciemności”	 (51)	 –	 serial	
dramatyczno-sensacyjny,	USA

22.00 Wydarzenia	
22.10 Formuła	 1	 –	Grand	 Prix	Turcji	 -	
skrót

22.40 „Obsesja”		-	USA	1992,	reż.	Barry	
Primus;	 wyk.	 Robert	Wuhl,	 Martin	
Landau,	 Vasek	 Simek,	 Thomas	 R.	
Voth,	Danny	Aiello,	Robert	De	Niro,	Eli	
Wallach	

01.00 Muzyczne	Listy	–	magazyn
01.50 Strefa	P	–	magazyn	muzyczny	
02.15 „Joker”	–	talk-show	
03.05 „KOT	 czyl i 	 Ktoś	 Ogromnie	
Tajemniczy”	-	program	rozrywkowy	

03.55 Zakończenie	programu
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TVP 2

06:05 Tucker	-	odc.4;	serial	komediowy
06:30 Lato	z	Jedynką
06:55 Pogoda
07:00 Wiadomości
07:05 Lato	z	Jedynką
07:30 Pogoda
07:33	 Lato	z	Jedynką
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:14	 Moda	na	sukces	-	odc.2578	
08:40 Kopciuszek;	serial	animowany
09:05 Lato	z	Kąfacelą;	program	dla	dzieci
09:25 Papirus;	film	animowany
09:50 Extr@	-	język	angielski	dla	młodzieży	
-	Alibi	odc.26

10:15 Leksykon 	 Po l sk ie j 	 Muzyk i	
Rozrywkowej	-	Robert	Gawliński

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.	17	
kraj	prod.USA	(1985)

12:55 Świat	sportów	wodnych
13:10 Puchar	rodzinny
13:25 My	Wy	Oni	;	magazyn
13:55 Plebania	-	odc.	553,	554
15:00 Wiadomości
15:10 Klan	-	odc.	951;	telenowela	TVP
15:35 Klan	-	odc.	952;	telenowela	TVP
16:00 Moda	na	sukces	-	odc.2578
16:30 Lato	z	Jedynką
16:50 Sportowy	Express
17:00 Teleexpress
17:20 Krótka	historia	pewnego	koncertu	
-	J.	M.	Jarre	w	Gdańsku	-	odc.	4

17:30 Sąsiedzi;	serial	komediowy	TVP
17:55 Program	rozrywkowy
18:25 Bulionerzy	-	odc.	30;	serial	kom.
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości;	Sport;	Pogoda
19:59	 Pogoda	dla	kierowców
20:10 Maska	zabójcy	-	odc.2;	serial	kraj	
prod.USA	(1995)

21:50 Sprawa	dla	reportera
22:25 Czwarta	władza	-	odc.	3;	serial	
sensacyjny

23:20 Wiadomości
23:30 Raport	kryminalny
24:00 W	pogoni	za	smokiem;	dramat	
obyczajowy	kraj	prod.USA

01:30 Zakończenie	dnia

06:10 Złotopolscy	-	odc.	178
06:30 Samotni	strzelcy	-	odc.	4;	serial	
komediowy	kraj	prod.USA

07:15 Dwójka	Dzieciom	-	Dwa	światy	
-	odc.	18;	serial	przygodowy

07:40 Dwójka	Dzieciom	-	Teletubisie	-	odc.	
11;	kraj	prod.Wielka	Brytania

08:10 McGregorowie	-	odc.	59;	serial
09:00 Pytanie	na	śniadanie
10:10 Miss	Polonia	-	sylwetki
10:10 M	jak	miłość	-	odc.	157;	serial	TVP
11:00 Podróże	 kul inarne	 Roberta	
Makłowicza	-	Smak	Wogezów

11:30 Chłopi	-	odc.	8;	serial	TVP
12:25 Detektywi	na	wakacjach	-	odc.	1
13:00 Panorama
13:10 Pogoda
13:14	 Telezakupy
13:25 Dwójka	Dzieciom	-	Dziwne	przy-
gody	Koziołka	Matołka	-	odc.	10

13:40 Przygoda	z	piratami;	film	fabularny	
15:10 Samotni	strzelcy	-	odc.	4;	serial	kom.
15:55 Miss	Polonia	-	sylwetki
16:00 Panorama
16:15 Animal	Planet	w	Dwójce	-	Zagłada	
gigantów	-	cz.	2;	film	dokumentalny

17:00 Doktor	z	alpejskiej	wioski	-	odc.	
39;	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 M	jak	miłość	-	odcinek	330;	serial
19:55 Panorama	flesz
20:00 L	jak	Laskowik,	T	jak	TEY	-	Najlepiej	nam	
było	przed	wojną;	program	kabaretowy

20:50 Pogoda	na	wakacje
20:55 Egzamin	z	życia	-	odcinek	14;	serial
21:40 Przystanek	praca
21:50 Miss	Polonia	-	sylwetki
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport	Telegram
22:30 Pogoda
22:40 18	 strajkowych	 dni	 -	 Pomnik;	
reportaż

23:00 Mordercze	 lato;	 kraj	prod.USA	
(1999);	 reż.:Spike	 Lee;	 wyk.:John	
Leguizamo,	Adrien	Brody,	Mira	Sorvino

01:20 W	obronie	prawa	-	VII	-	odc.	15	
kraj	prod.USA

02:00 Zdobywcy	-		odc.9
02:25 Zakończenie	programu

06:15 Telesklep			
07:05 Uwaga!	(1055)	magazyn			
07:25 Kobra:	Oddział	specjalny	(12/18)	
serial	sensacyjny			

08:20 Gorzka	zemsta	(94/188)	teleno-
wela	obyczajowy			

09:05 Wykręć	numer	(188/280)	teletur-
niej			

10:15 Graj	o	raj	(149/241)	teleturniej			
11:15 Telesklep			
11:35 Na	Wspólnej	(503)	serial	obycza-
jowy			

12:05 Rozmowy	w	toku	talk	show			
13:10 W-11	Wydział	Śledczy	(180)	serial	
fabularno-dokumentalny			

13:40 Kobra:	Oddział	specjalny	(13/18)	
serial	sensacyjny			

14:35 Przystanek	Alaska	(84/110)	serial	
obyczajowy			

15:30 Gorzka	zemsta	(95/188)	teleno-
wela	obyczajowy			

16:25 Najsłabsze	ogniwo	(43/50)	tele-
turniej			

17:15 W-11	Wydział	 Śledczy	 (111/118)	
serial	fabularno-dokumentalny			

17:50 Rozmowy	w	toku;	talk	show			
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga!	(1056)	magazyn			
20:10 Na	Wspólnej	(504)	serial	obycz.
20:45 Ptaszek	na	uwięzi;	film	sens.

22:55 Kierunek	Sopot	(10/11)	magazyn			
23:25 Bez	skazy	(6/16)	serial	obycz.
00:25 Telesklep	

   CZWARTEK 25 SIERPNIA 2005 r.  (Grzegorz, Józef, Ludwik, Luiza, Michał, Radek)

TVP 1 POLSAT TVN TV 4
05.45 „VIP”	-	Wydarzenia	i	plotki	
06.10 „Kinomaniak”	-	Odjazdowy	ma-
gazyn	filmowy

06.35 „Sztukateria”	-	magazyn	kulturalny
07.00 Muzyczne	listy	–	magazyn
08.00 TV	Market
08.15 „Pokemon”	(53)	–	serial	animowany	
dla	dzieci,	USA/Japonia

08.45 „Jak	Pan	może,	Panie	doktorze?”	
(59)	–	serial	komediowy,	USA	1998

09.15 „Adam	i	Ewa”	(176,177)	–	melodra-
mat	prod.	polskiej

10.15 „Rodzina,	ach	rodzina”	(20)	–	serial	
obyczajowy,	USA	2002

11.15 „Ja	tylko	pytam”	-	talk-show	
12.15 TV	Market
12.30 A	ku	ku	–	program	rozrywkowy	
12.45 „Odlot”
13.30 „Daję	słowo”	–	teleturniej
14.15 Muzyczne	listy	–	magazyn
15.15 „Pokemon”	(54)	–	serial	animowany	
dla	dzieci,	USA/Japonia

15.45 „Adam	i	Ewa”	(178,179)	–	melo-
dramat	prod.	polskiej

16.45 „Ja	tylko	pytam”;	talk-show	
17.45 „Diagnoza	 morderstwo”	 (55)	
–	serial	kryminalny,	USA

18.45 „Daję	słowo”	–	teleturniej
19.30 „Jak	Pan	może,	Panie	doktorze?”	
(60)	–	serial	komediowy,	USA	1998

20.00 „Zostać	miss”	(24)	–	serial	obycz.
21.00 „Przybysz”	 (10)	 –	 serial	 fanta-
styczno-przygodowy,	USA1997-1998,	
reż.	Allan	Arkush,	Tony	Bill,	wyk.	John	
Corbett,	Steve	Railsback

22.00 „CHCĘ	BYĆ	PIĘKNA”	-	program	
23.10 „Przypadkowy	bohater”	-	USA	1992,	
reż.	Stephen	Frears;	wyk.	Dustin	Hoffman,	
Geena	Davis,	Andy	Garcia,	Joan	Cusack	
Komediodramat. Bernie LaPlante (Dustin 
Hoffman), drobny złodziejaszek i oszust 
staje się świadkiem katastrofy samolotu, 
który z powodu gwałtownej burzy lądu-
je awaryjnie na autostradzie. Bernie nie 
zważając na niebezpieczeństwo, udziela 
pasażerom pomocy. Jednak zanim kto-
kolwiek ma okazję mu podziękować, 
LaPlante ucieka z miejsca katastrofy. 
Jedynym śladem, jaki po sobie zostawia, 
jest zgubiony w błocie but...

01.40 „Muzyczne	listy”	–	magazyn	
02.30 „Kinomaniak”	-	Odjazdowy	ma-
gazyn	filmowy

02.55 „Joker”	–	talk-show	
03.45 Zakończenie	programu

TVP 2

06:05 Tucker	-	odc.3;	serial	komediowy
06:30 Lato	z	Jedynką
06:55 Pogoda
07:00 Wiadomości
07:05 Lato	z	Jedynką
07:30 Pogoda
07:33	 Lato	z	Jedynką
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:14	 Moda	na	sukces	-	odc.2577;	serial
08:40 Kopciuszek	-	odc.16;	serial	anim.
09:05 Plastelinek	i	przyjaciele	-	w	krainie	
baśni;	program	dla	dzieci

09:30 Papirus;	serial	animowany
09:55 Extr@	-	język	angielski	dla	młodzieży	
odc.25

10:25 Jaka	to	melodia?
11:05 Telezakupy
11:40 Apetyt	na	Euro
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Nieustraszony	(seria	IV)	-	odc.	16
13:00 Przed	Tour	de	Pologne
13:15 Błękitne	żagle	-	magazyn	żeglarski
13:30 Raj	;	magazyn
13:55 Plebania	-	odc.	551,	552;	telenowela
15:00 Wiadomości
15:10 Klan	-	odc.	949;	telenowela	TVP
15:35 Klan	-	odc.	950;	telenowela	TVP
16:00 Moda	na	sukces	-	odc.2577
16:30 Lato	z	Jedynką
16:50 Sportowy	Express
17:00 Teleexpress
17:20 Krótka	historia	pewnego	koncertu	
-	J.	M.	Jarre	w	Gdańsku	-	odc.	3

17:25 Lokatorzy;	serial	komediowy	TVP
17:55 Program	rozrywkowy
18:30 Bulionerzy	-	odc.	29;	serial	kome-
diowy	TVP

19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości;	Sport;	Pogoda
20:10 Okruchy	życia	-	Nie	ufaj	niezna-
jomym;	dramat	kraj	prod.USA	(1994);	
reż.:Robert	M.	Lewis;	wyk.:Shanna	Reed,	
Terry	O’Quinn,	Pierce	Brosnan

21:50 Zbrodnia	po	godzinach	;	dramat	kraj	
prod.USA	(1993);	reż.:William	A.	Graham;	
wyk.:Markie	Post,	Corbin	Bernsen

23:25 Wiadomości
23:35 W	kręgu	oszustwa;	film	fabularny	
kraj	prod.USA	(1998);	reż.:Alan	Metzger

01:05 Strajk,	 narodziny	 Solidarności;	
dokument	fabularyzowany

02:55 Zakończenie	dnia

06:10 Złotopolscy	-	odc.	177
06:35 Samotni	strzelcy	-	odc.	3;	serial
07:20 Dwójka	Dzieciom	-	Dwa	światy	
-	odc.	17/26;	serial	przygodowy

07:45 Dwójka	Dzieciom	-	Teletubisie	-	odc.	
10/156;	serial	animowany

08:10 McGregorowie	-	odc.	58;	serial
09:00 Pytanie	na	śniadanie
10:15 Miss	Polonia	-	sylwetki
10:20 M	jak	miłość	-	odc.	156;	serial	TVP
11:10 Podróże	 kul inarne	 Roberta	
Makłowicza	-	Rejs	dobrego	smaku		

11:40 Chłopi	-	odc.	7;	serial	TVP
12:30 Klinika	pod	kangurem	-	odc.	25
13:00 Panorama
13:10 Pogoda
13:13	 Telezakupy
13:25 Wakacje	ze	zwierzętami	-	reportaż
13:40 Ostatnie	takie	ranczo;	film	oby-
czajowy	kraj	prod.USA	(1999)

15:10 Samotni	strzelcy	-	odc.	3;	serial	
15:55 Miss	Polonia	-	sylwetki
16:00 Panorama
16:15 Świat	obok	nas	-	Dzieciaki	przed	
kamerą	-	odc.	6;	serial	dokumentalny

16:35 Szanse-finanse	-	odc.	7/8	Szlaki;	
serial	komediowy	TVP

17:05 Doktor	z	alpejskiej	wioski	-	odc.	
38;	kraj	prod.Austria,	Niemcy,	Włochy

17:55 Pogoda
18:00 Program	lokalny
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:00 Wakacyjny	konkurs	Dwójki	-	roz-
wiązanie	dnia

19:05 M	jak	miłość	-	odcinek	329;	serial	
19:55 Panorama	flesz
20:00 Mój	pierwszy	raz	-		8
20:50 Pogoda	na	wakacje
20:55 Kryminalne	zagadki	Las	Vegas	II	-	
odc.	14;	serial	sensacyjny	kraj	prod.USA

21:40 Z	Dwójką	bezpieczniej
21:55 Miss	Polonia	-	sylwetki
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport	Telegram
22:30 Pogoda
22:40 18	strajkowych	dni	-	Personalne	ro-
szady	na	górze,	a	do	stoczni	przyjechali	
eksperci;	reportaż

23:00 Alibi	na	środę	-	Złe	towarzystwo	kraj	
prod.USA	(1995);	reż.:Damian	Harris;	

00:45 Panny	z	Wilka	kraj	prod.Polska	
(1979);	reż.:Andrzej	Wajda

02:40 Zakończenie	programu

05:55	 Piosenka	na	życzenie
06:35	 TV	MARKET
06:50	 YUGIOH,	odc.36 USA;	serial	anim.
07:20	 Interwencja,	odc.481
07:40	 Zbuntowany	Anioł,	odc.168; tele-
nowela	argentyńska			

08:30	 JAG	Wojskowe	 Biuro	 Śledcze,	
odc.54

09:30	 IDOL	IV,	odc.27
10:30	 Świat	według	Kiepskich,	odc.180 
11:00	 Awantura	o	kasę,	odc.200
11:45	 Zbuntowany	Anioł,	odc.169; tele-
nowela	argentyńska			

12:40	 TV	MARKET
12:55	 YUGIOH,	odc.37 USA;	serial	anim.
13:20	 Domowa	kawiarenka,	odc.62 
13:50	 Liga	Mistrzów	Śmiechu,	odc.5
14:40	 MacGyver,	 odc.96;	USA;	 serial	
sensacyjny			

15:45	 Wydarzenia
16:05	 Pogoda
16:10	 Interwencja,	odc.482
16:40	 JAG	Wojskowe	 Biuro	 Śledcze,	
odc.55

17:40	 Pensjonat	pod	Różą,	odc.37
18:45	 Wydarzenia
19:15	 Sport
19:20	 Pogoda
19:25	 Daleko	od	noszy,	odc.42 Polska,	
2004;	r.	Jaroszyński	Krzysztof			

20:00	 Pierwsza	miłość,	odc.121 Polska
20:50	 Fala	zbrodni,	odc.28 Polska,	2004;	
r.	Lang	Krzysztof

21:30	 Studio	Lotto
21:55	 Kto	ma	rację,	odc.4 Polska
23:05	 Kto	ma	rację	-	Wyniki,	odc.4

23:15	 Czego	się	boją	faceci,	czyli	Seks		
w	mniejszym	mieście,	odc.36 Polska

23:50	 Biznes	Wydarzenia
00:10	 Pogoda
00:20	 Playboy	special;	USA,	1993;	r.	Scott	
Allen;	

01:30	 Magazyn	sportowy
05:00	 Pożegnanie

06:15 Telesklep			
07:05 Uwaga!	(1056)	magazyn			
07:25 Kobra:	Oddział	specjalny	(13/18)	
serial	sensacyjny			

08:20 Gorzka	zemsta	(95/188)	teleno-
wela	obyczajowy			

09:05 Wykręć	numer	(189)	teleturniej			
10:15 Graj	o	raj	(150/241)	teleturniej			
11:15 Telesklep			
11:35 Kierunek	Sopot	(10/11)	magazyn			
12:05 Rozmowy	 w	 toku	 (987)	 talk	
show			

13:10 W-11	Wydział	 Śledczy	 (111/118)	
serial	fabularno-dokumentalny			

13:40 Kobra:	Oddział	specjalny	(14/18)	
serial	sensacyjny			

14:35 Przystanek	Alaska	(85/110)	serial	
obyczajowy			

15:30 Gorzka	zemsta	(96/188)	teleno-
wela	obyczajowy			

16:25 Najsłabsze	ogniwo	(44/50)	tele-
turniej			

17:15 W-11	Wydział	Śledczy	(112/118)	
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 Granica	film	sensacyjny			

21:55 Bez	śladu	(9/24)	serial	sens.
22:50 Mój	Sopot			
22:55 Kryminalne	 gry	 (5/10)	 serial	
fabularno-dokumentalny			

23:25 Siłacze	(75)	program	rozrywko-
wy			

00:30 Telesklep	

TVP 1 POLSAT TVN TV 4
05.45 „VIP”	-	Wydarzenia	i	plotki	
06.10 Kinomaniak
06.35 Strefa	P	–	magazyn	muzyczny
07.00 Muzyczne	listy	–	magazyn
08.00 TV	Market	
08.15 „Pokemon”	(54)	–	serial	anim.
08.45 „Jak	Pan	może,	Panie	doktorze?”	
(60)	–	serial	komediowy,	USA

09.15 „Adam	i	Ewa”	(178,179)	-	melodra-
mat	prod.	polskiej

10.15 „Diagnoza	morderstwo”–	serial	
11.15 „Ja	tylko	pytam”;	talk-show	
12.15 TV	Market	
12.30 „Strefa	P”	-	Magazyn	muzyczny	
13.00 KINOmaniaK	–	odjazdowy	maga-
zyn	filmowy	

13.30 „Daję	słowo”	–	teleturniej
14.15 „Muzyczne	listy”	–	magazyn	
15.15 „Pokemon”	(55)	–	serial	anim.
15.45 „W	imieniu	prawa”	-	show	sądowy
16.45 „Ja	tylko	pytam”;	talk-show	
17.45 „Diagnoza	 morderstwo”	 (56)	
–	serial	kryminalny,	USA

18.45 „Daję	słowo”	–	teleturniej
19.30 „Jak	Pan	może,	Panie	doktorze?”	
(61)	–	serial	komediowy,	USA

20.00 „Przypadkowy	bohater”	-	USA	1992,	
reż.	Stephen	Frears;	wyk.	Dustin	Hoffman,	
Geena	Davis,	Andy	Garcia,	Joan	Cusack	
Komediodramat. Bernie LaPlante, drobny 
złodziejaszek i oszust staje się świadkiem 
katastrofy samolotu, który z powodu 
gwałtownej burzy ląduje awaryjnie na 
autostradzie. Bernie nie zważając na 
niebezpieczeństwo, udziela pasażerom 
pomocy. Jednak zanim ktokolwiek ma 
okazję mu podziękować, LaPlante ucieka. 
Jedynym śladem, jaki po sobie zostawia, jest 
zgubiony w błocie but. Wśród pasażerów 
pechowego lotu znajduje się popularna 
dziennikarka telewizyjna, Gale Gayley. 
Wdzięczna nieznanemu bohaterowi za 
uratowanie życia, Gale robi cykl programów. 
Wkrótce zmieniają się one w kampanię po-
szukiwania tajemniczego wybawcy...

22.35 WYDARZENIA	
22.45 „Królewska	faworyta”	–	Austria/
Francja/Włochy	1990,	reż.	Axel	Corti

00.45 „Komenda”	-	serial	dokumentalny	
01.10 Muzyczne	listy	–	magazyn
02.00 Strefa	P	–	magazyn	muzyczny
02.25 „Joker”	–	talk-show	
03.15 „KOT	 czyl i 	 Ktoś	 Ogromnie	
Tajemniczy”	-	program	rozrywkowy

04.05 Zakończenie	programu	

Ptaszek na uwięzi
20.45 TVN
	 Film	sensacyjny,	USA	1990;	Reżyseria:	
John	Badham;	Obsada:	Mel	Gibson,	
Goldie	Hawn,	David	Carradine,	Bill	Duke,	
Stephen	Tobolowsky,	Joan	Severance	

MorRick Jarmin (Mel Gibson) po-
pełnił w przeszłości poważny błąd 
– naraził się gangsterom. Przez pięt-
naście lat żył bezpiecznie, otoczony 
opieką agentów FBI, dzięki progra-
mowi ochrony świadków. Pewnego 
dnia jednak Rick spotkał na stacji 
benzynowej swoją byłą dziewczynę, 
Marianne (Goldie Hawn). W obawie 
o własne i jej bezpieczeństwo,  
Rick udaje, że jej nie poznaje. 
Marianna, która w szkole kochała się  
w Ricku, a później przez lata 
żyła w przekonaniu, że zginął,  
nie zamierza stracić go kolejny raz. 
Jej nagłe zainteresowanie pra-
cownikiem stacji benzynowej nie 
pozostaje niezauważone. Wkrótce 
gangster (David Carradine), który od 
lat poluje na Ricka, aby wyrównać 
dawne porachunki, nabiera pewno-
ści, że go odnalazł. Na celowniku 
żądnego zemsty przestępcy jest 
teraz nie tylko Rick, ale i jego przy-
jaciółka Marianne. Rick był dotąd 
tchórzem, dla którego jedynym 
sposobem na przetrwanie było 
ukrywanie się. Teraz musi się zmienić  
i pokazać, że potrafi walczyć 
o własne życie i o bezpieczeństwo 
ukochanej.

HIT NA DZIŚ

Mordercze lato
23.00 TVP 2
	 Dramat	sensacyjno-obyczajowy,	 136	
min,	USA	1999;	Reżyseria:	Spike	Lee;	
Scenariusz:	Victor	Colicchio,	Michael	
Imperioli,	Spike	Lee;	Występują:	John	
Leguizamo,	Mira	Sorvino,	Adrien	Brody,	
Jennifer	Esposito,	Michael	Rispoli,	Ben	
Gazzara,	Bebe	Neuwirth	i	inni

Lato 1977 r. w Nowym Jorku prze-
szło do legendy. Zabójczy upał 
obezwładniał, a jednocześnie wy-
zwalał w ludziach szaleństwo, brak 
prądu na pewien czas sparaliżował 
metropolię, powodując zarazem falę 
kradzieży, napadów oraz podpaleń 
i straty szacowane w milionach 
dolarów. Nerwową atmosferę 
pogłębił psychopatyczny morderca 
zwący siebie Synem Sama. Działał 
głównie w Bronksie. Jego ulubionym 
celem były zakochane pary spoty-
kane wieczorami w samochodach. 
Wybierał przeważnie te, w których 
dziewczyny miały ciemne włosy. 
Policja całymi tygodniami na 
próżno usiłowała go schwytać. 
„Syn Sama”, posługujący się bronią 
kaliber 44, zawsze był sprytniejszy. 
Zdesperowani funkcjonariusze 
zwrócili się nawet o pomoc do mafii 
w nadziei, że gangsterzy okażą się 
od nich skuteczniejsi w poszukiwa-
niach groźnego psychopaty. Film 
otwiera i zamyka scena, w której 
weteran dziennikarstwa, Jimmy 
Breslin, wspomina przed kamerą 
tamto mordercze lato. Opowiada, 
że w dusznej, budzącej grozę scenerii 
rozegrała się inna historia, której bo-
haterami była grupa mieszkańców 
Bronksu, Amerykanów o włoskich 
korzeniach: Vinny, Dionna, Ritchie, 
Ruby, Joe i inni.

HIT NA DZIŚ

06:00	 Piosenka	na	życzenie
06:40	 TV	MARKET
06:55	 Transformery,	odc.17 Japonia;	serial	
animowany			

07:25	 Interwencja,	odc.480
07:45	 Zbuntowany	Anioł,	odc.167; tele-
nowela	argentyńska			

08:35	 JAG	Wojskowe	 Biuro	 Śledcze,	
odc.53

09:40	 IDOL	IV,	odc.26
11:05	 Samo	życie,	odc.563
11:50	 Zbuntowany	Anioł,	odc.168; tele-
nowela	argentyńska			

12:45	 TV	MARKET
13:00	 YUGIOH,	 odc.36 USA;	 serial	
animowany			

13:25	 Exclusive,	odc.120 Polska
13:55	 Pierwsza	miłość,	odc.119 Polska
14:40	 MacGyver,	 odc.95;	USA;	 serial	
sensacyjny			

15:45	 Wydarzenia
16:05	 Pogoda
16:10	 Interwencja,	odc.481
16:40	 JAG	Wojskowe	 Biuro	 Śledcze,	
odc.54

17:40	 Pensjonat	pod	Różą,	odc.36 Polska
18:45	 Wydarzenia
19:15	 Sport
19:20	 Pogoda
19:25	 Całkiem	 nowe	 lata	 miodowe,	
odc.17

20:00	 Pierwsza	miłość,	odc.120
20:50	 Romeo	 i	 Julia;	 USA,	 1996;	 r.	
Luhrmann	Baz;	w.	Danes	Claire,	DiCaprio	
Leonardo,	Perrineau	Harold

21:30	 Studio	Lotto
23:30	 Kobiety	o	seksie;	USA,	2002
00:30	 Biznes	Wydarzenia
00:50	 Pogoda
00:55	 Pierwsza	fala,	odc.44;	USA;			
01:45	 Kuba	Wojewódzki,	odc.117 -talk	
show

02:30	 Aquaz	Music	Zone
05:00	 Pożegnanie
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Kredyty suszowe
kredytów klęskowych obrotowych 
oraz ubiegania się o prolongatę spłaty 
rat kapitału i odsetek. 

W okresie objętym umową kredytu 
bank może wydłużyć okres spłaty 
kredytu klęskowego obrotowego poza 
maksymalne okresy stosowania przez 
ARiMR dopłat do jego oprocentowa-
nia. Agencja nie stosuje wówczas dopłat, 
a oprocentowanie kredytu nie może 
być wyższe niż wynikające z umowy 
zawartej między Agencją i bankiem.

Właściciele gospodarstw rolnych 
i działów specjalnych produkcji rolnej 
znajdujących się na obszarach dotknię-
tych w 2003 r. klęską suszy, w których 
komisje powołane przez wojewodę 
dokonały szacunku strat, mogą ubiegać 
się w banku o wydłużenie o 1 rok mak-
symalnych okresów spłaty kredytów.

W przypadku kredytu klęskowego 
inwestycyjnego rolnicy mogą się 
ubiegać o wyrażenie przez bank zgody 
na wydłużenie terminu udokumen-
towania wydatków z 3 do 6 miesięcy. 
Dopłaty Agencji w odniesieniu do 
kwoty kredytu, której wydatkowanie 
nie zostało udokumentowane, nie są 
stosowane od dnia następującego po 
upływie 3 miesięcy do dnia udoku-
mentowania wydatków.

Rolnicy, których gospodarstwa zo-
stały poszkodowane w wyniku klęsk 
żywiołowych, mają także możliwość 
skorzystania z wydłużenia okresów 
spłaty preferencyjnie oprocentowa-
nych kredytów inwestycyjnych. Z 8 do 
15 lat może być wydłużony okres spłaty 
kredytów:
• na realizację przedsięwzięć inwe-
stycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie 
rolno-spożywczym i usługach dla 
rolnictwa (symbol IP),
• w ramach „Branżowego programu 
wspólnego użytkowania maszyn i urzą-
dzeń rolniczych” (symbol BR/10), 
• w ramach „Branżowego programu 
restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka 
na skrobię w Polsce” (symbol BR/13), 
• w ramach „Programu wspierania re-
strukturyzacji i modernizacji przemysłu 
mięsnego i przetwórstwa jaj w Polsce” 
(symbol BR/14), 
• w ramach „Branżowego programu 
mleczarskiego” (symbol BR/15),

udzielonych do 31 grudnia 2004 r. 
na przedsięwzięcia realizowane w go-
spodarstwach rolnych lub działach 
specjalnych produkcji rolnej. Dotyczy 
to gospodarstw, które w latach 2001–
2004 zostały co najmniej dwukrotnie 
poszkodowane w wyniku klęsk żywio-
łowych, o ile komisje powołane przez 
wojewodę dokonały szacunku strat 
powstałych wskutek tych klęsk. 

Rolnicy mogą również ubiegać się 
o wznowienie stosowania przez Agen-
cję dopłat do oprocentowania kredytów, 
jeżeli w ocenie banku z przyczyn od 
siebie niezależnych czasowo zaprzestali 
jego obsługi lub zaprzestali prowadzenia 
przedsięwzięcia, a bank nie wypowie-
dział umowy kredytu. 

W 2005 r. Agencja może stosować 
poręczenia i gwarancje wobec kre-
dytów klęskowych. W planie finanso-
wym ARiMR zarezerwowano na ten 
cel 5 mln zł, a umowy o współpracy 
w zakresie poręczeń i gwarancji kre-
dytów klęskowych Agencja zawarła 
z bankami udzielającymi tych kredy-
tów. Przy udzielaniu poręczeń obowią-
zuje tryb uproszczony, umożliwiający 
załatwienie przez wnioskodawców 
wszelkich formalności bezpośrednio 
w bankach kredytujących. Wysokość 
gwarancji lub poręczenia nie może 
przekraczać 80 proc. wykorzystanej 
kwoty kredytu wraz z odsetkami od 
kwoty objętej gwarancją lub porę-
czeniem, nie więcej jednak niż do 
łącznej kwoty 65 tys. zł.

W 2005 r. kredytów klęskowych 
u d z i e l a j ą  c z t e r y  b a n k i :  B a n k 
Gospodarki Żywnościowej S.A., 
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., 
Gospodarczy Bank Wielkopolski 
S.A. oraz Mazowiecki Bank Regio-
nalny S.A. W pierwszym półroczu 
udzieliły one 1123 kredytów klę-
skowych na kwotę ok. 10,3 mln 
zł, w tym 1115 kredytów obroto-
wych na kwotę ponad 9,8 mln zł 
i 8 kredytów inwestycyjnych na 
kwotę 441,5 tys. zł .  Możliwość 
udzielania kredytów klęskowych 
ma 16 banków współpracujących 
z Agencją.

Od początku 2005 r. do Agencji wpły-
nęło 30 akceptacji ministra rolnictwa na 
uruchomienie kredytów klęskowych. 
Liczba oszacowanych przez komisje 
wojewódzkie gospodarstw poszko-
dowanych w wyniku klęsk wynosi  
14,1 tys., na kwotę 145,7 mln zł, w tym:
– 5,9 tys. gospodarstw poszkodo-
wanych w wyniku wymarznięcia, na 
kwotę 120 mln zł,
– 1,5 tys. gospodarstw poszkodowa-
nych w wyniku gradobicia, na kwotę 
16,9 mln zł,
– 2 tys. gospodarstw poszkodowanych 
w wyniku powodzi, na kwotę 3,8 mln 
zł,
– 3 tys. gospodarstw poszkodowa-
nych w wyniku huraganu, na kwotę 
1,7  mln zł,
– 1,7 tys. gospodarstw poszkodowanych 
w wyniku nadmiernych opadów atmos-
ferycznych, na kwotę 3,3 mln zł.
Obecnie komisje wojewódzkie powo-
łane przez wojewodów szacują straty 
spowodowane tegoroczną suszą.

Sekcja Prasowa ARiMR

W tegorocznym planie finansowym 
Agencji na dopłaty do oprocento-
wania kredytów klęskowych udzie-
lanych w br. zarezerwowano kwotę 
8,5 mln zł. Do 29 lipca br. ARiMR 
rozdysponowała bankom z tego 
tytułu kwotę 518,8 tys. zł.

Oprocentowanie kredytu płacone 
przez kredytobiorcę wynosi obecnie 
w przypadku kredytów klęskowych 
inwestycyjnych od 1,20 proc. do 1,32 
proc. w skali roku, a w przypadku 
kredytów klęskowych obrotowych 
– 1,20 proc. w skali roku. Kredyt 
klęskowy obrotowy może być udzie-
lony na 24 miesiące, a w niektórych 
przypadkach okres stosowania do-
płat do oprocentowania może być 
dłuższy. W przypadku klęskowego 
kredytu inwestycyjnego okres kre-
dytowania wynosi maksymalnie 

8 lat, z wyjątkiem kredytu na zakup 
kwalifikowanego materiału szkółkar-
skiego, gdzie okres spłaty nie może 
być dłuższy niż 5 lat. W obu przypad-
kach bank może zastosować karencję 
w spłacie kapitału do 2 lat. 

Kredyt klęskowy obrotowy może 
zostać przeznaczony na zakup m.in.: 
kwalifikowanego materiału siewnego 
i szkółkarskiego, nawozów mineralnych, 
środków ochrony roślin, paliwa na cele 
rolnicze. Kredyt klęskowy inwestycyjny 
może zostać przeznaczony na odtwo-
rzenie zniszczonych w wyniku klęski 
środków trwałych.

Wysokość kredytu nie może prze-
kraczać wielkości szkód określonych 
przez komisję wojewody zajmującą 
się szacowaniem strat wielkości szkód 
w gospodarstwie rolnym lub dziale 
specjalnym produkcji rolnej. Nie może 
być to jednak więcej niż 4 mln zł na 
przedsięwzięcie realizowane w gospo-
darstwie rolnym lub 8 mln zł na działy 
specjalne produkcji rolnej. Udział środ-
ków własnych kredytobiorcy nie jest 
wymagany, jednak kredytobiorcy mu-
szą udokumentować wykorzystanie co 
najmniej 70 proc. uzyskanego kredytu 
obrotowego i 100 proc. kredytu inwe-
stycyjnego na zakupy dokonane po dniu 
wystąpienia szkody.

Rolnicy, którzy spłacają wcześniej za-
ciągnięte kredyty preferencyjne, mają 
możliwość wydłużenia okresu spłaty 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze 
zmianami), Uchwały Nr XL/260/05 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 lutego 
2005 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości oraz § 3 ust. 1 rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  
Nr 207, poz. 2108) ogłaszam ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie 
gruntu przeznaczonego do lokalizacji tymczasowych obiektów pod działalność 
gospodarczo-handlową nieuciążliwą, położonego w mieście Nasielsku przy ulicy 
Elektronowej róg Czereśniowej, na działkach oznaczonych nr. 2236 i 2237.

Szczegółowa lokalizacja zgodnie z załącznikiem Nr 1 do powołanej wyżej uchwały 
Rady Miejskiej w Nasielsku.

Proponowana powierzchnia gruntu do wydzierżawienia pod zabudowę 18 m2 
dla każdego obiektu. Przewiduje się lokalizację 5 pawilonów.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawy dla obiektu:
1) Nr 1 wynosi 7,00 złotych za 1 m2, co za 18m2 wynosi 126,00 złotych plus 
podatek od towarów i usług VAT w wysokości 22 %, tj. 27,72 złotych.
Wadium w wysokości 12,60 złotych.

2) Nr 2 wynosi 7,00 złotych za 1 m2, co za 18 m2 wynosi 126,00 złotych plus 
podatek od towarów i usług VAT w wysokości 22%, tj. 27,72 złotych.
Wadium w wysokości 12,60 złotych.

3) Nr 3 wynosi 7,00 złotych za 1 m2, co za 18 m2 wynosi 126,00 złotych plus 
podatek od towarów i usług VAT w wysokości 22%, tj. 27,72 złotych.
Wadium w wysokości 12,60 złotych.

4) Nr 4 wynosi 7,00 złotych za 1 m2, co za 18 m2 wynosi 126,00 złotych plus 
podatek od towarów i usług VAT w wysokości 22%, tj. 27,72 złotych.
Wadium w wysokości 12,60 złotych.

5) Nr 5 wynosi 7,00 złotych za 1 m2, co za 18 m2 wynosi 126,00 złotych plus 
podatek od towarów i usług VAT w wysokości 22%, tj. 27,72 złotych.
Wadium w wysokości 12,60 złotych.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia  
2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (Dz. U Nr 207, poz.. 2108) postąpienie ceny wywoław-
czej nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek złotych.
Wysokość czynszu może być aktualizowana w okresie nie krótszym niż 
jeden rok.
Umowa dzierżawy może być zawarta na okres 10 lat z możliwością jej przedłuże-
nia w formie aneksu na dalszy okres poprzez podjęcie stosownej uchwały przez 
Radę Miejską w Nasielsku.
Dzierżawca we własnym zakresie czynić będzie starania w przedmiocie uzyskania 
stosownych pozwoleń związanych z inwestycją na wydzierżawionym gruncie.
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium 
do kasy Urzędu Miejskiego w Nasielsku najpóźniej do dnia 2 września  
2005 roku do godz. 1500.
Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi 
prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na 
poczet ceny miesięcznego czynszu dzierżawnego.
Wadium przepada w razie uchylenia się przez uczestnika przetargu, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy.
Dzierżawca zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy 
dzierżawy.
Pozostałym osobom – uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone 
w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną powinna okazać się stosownymi 
pełnomocnictwami.
Przetarg odbędzie się w dniu 7 września 2005 roku o godz. 900 w Urzędzie 
Miejskim w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, sala konferencyjna. 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu 
udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskie-
go w Nasielsku, pokój nr 215 w godz. 900 - 1500 lub pod numerem telefonu 
 (0 23) 69-33-115, 69-33-108.
Ogłoszenie o przetargu znajduje s ię na stronie internetowej  
http://umnasielsk.bip.org.pl

BURMITRZ

 mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

o g ł o s z e n i e

Najlepszym sposobem na suszę jest nawodnienie plantacji. fot. D. Panasiuk
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Baran 21.03.–20.04.
W pracy ktoś 
podpowie Ci, jak 
uniknąć problemów. 
Pozwól sobie na 
więcej luzu i swobody. Nie musisz 
wszystkim się przejmować i wszystkiego 
osobiście pilnować. Bądź odważny 
i szczery, a szczęście Cię nie opuści. 
Czekają Cię spotkania i wiadomości 
dotyczące spraw rodzinnych. 

Byk 21.04.–21.05.
Czas zacząć pracować, 
ważne sprawy czekają. 
Możesz wiele zyskać 
dzięki znajomościom. 
Dostaniesz dobre wiadomości, które 
zainspirują Cię do działania. Możliwa 
nawet zmiana stanowiska w pracy lub 
nowy pomysł na karierę. Koniecznie 
zadbaj o swój związek z partnerem. 

Bliźnięta 22.05.–20.06.
Zapomnij o nieśmiałości i starych 
urazach. Czeka 
Cię pomyślna 
passa w sprawach 
z a wo d o w y c h . 
Możesz szukać lepszej pracy lub żądać 
podwyżki. Wakacyjne wyjazdy będą 
udane. 

Rak 21.06.–22.07.
Odpocznij i nie bierz 
na siebie zbyt wiele. 
W pracy będą Cię nużyć 
codzienne obowiązki. 
Czas raczej sprzyja poważnym 
przemyśleniom i dociekaniom. 
Będziesz rozkojarzony. Nie idealizuj 
partnera, bo szybko się rozczarujesz. 

Lew 23.07.–22.08.
Najbliższe dni przyniosą 
ciekawe znajomości 
i propozycje, które 
pomogą Ci osiągnąć 
sukces zawodowy. Czas 
sprzyja także sprawom towarzyskim, 
spotkaniom z przyjaciółmi i rozrywkom. 
Podczas urlopu odkryjesz w sobie nowe 
umiejętności i zainteresowania, którymi 
zaskoczysz partnera. 

Panna 23.08.–22.09.
Niestety przypomną o sobie 
zawodowe zaległości 
i obietnice. Trudno będzie 
Ci uniknąć rzetelnej pracy. 
Przyda Ci się więcej taktu 
i skromności. W miłości nie bądź zbyt 
zasadniczy i okaż więcej uczucia. 

Waga 23.09.–22.10.
Czas sprzyja interesom 
i zawieraniu umów. Przed 
Tobą wiele korzystnych 
okazji, możesz dostać 
podwyżkę, awansować, co pozwoli Ci 
spełnić Twoje ambicje. Poświęć więcej 
czasu rodzinie. Może przyda się krótki 
wyjazd na wakacje? 

Skorpion 23.10.–21.11.
Przestań zajmować się sprawami innych. 
Skup uwagę na swoich 
problemach rodzinnych. 
Uda Ci się wreszcie 
rozstrzygnąć ważny 
problem bądź ostrożny 
i zaufaj intuicji. Koniecznie wprowadź 
w życie więcej porządku i unikaj 
ryzyka. 

Strzelec 22.11.–21.12.
Czeka Cię wiele pracy. 
Zdobędziesz nowe wiadomości, 
które, umiejętnie ocenione, 
zapewnią Ci większe zyski 
i prestiż zawodowy. W życiu 
osobistym nie dawaj partnerowi 
powodów do zazdrości. Razem 
wybierzcie się gdzieś z przyjaciółmi. 

Koziorożec 22.12.–19.01.
Czas sprzyja teraz załatwianiu 
ważnych spraw w urzędach 
lub sądach. Nieoczekiwany 
przypływ gotówki pozwoli 
Ci pomyśleć o większych 
zakupach. Poprawi to Twój nastrój 
i humor. Porozmawiaj z partnerem 
o przyszłości waszego związku. 

Wodnik 20.01.–18.02.
Uwierz w swoje siły 
i działaj. Gwiazdy Ci 
sprzyjają. Układaj mądre 
plany, negocjuj i prowadź 
ważne rozmowy – 
wszystkie sprawy okażą się teraz 
możliwe do załatwienia. Otrzymasz 
propozycję wyjazdu, który będzie 
bardzo korzystny finansowo. 

Ryby 19.02.–20.03.
W kontaktach z ludźmi 
przyda się więcej 
dystansu i optymizmu. 
Dostaniesz ciekawe 
wiadomości, a nawet propozycje 
zawodowe. Nie pozwól jednak zrzucić 
na siebie cudzych obowiązków. 
Najbliższe dni przyniosą Ci szczęście 
w miłości. 

H O R O S K O P

ZAADOPTUJ 
PIESKA ZE 
SCHRONISKA
Mam na imię JAGA. Jestem 
w schronisku od niedawna, 
zostałam zaszczepiona i wy-
sterylizowana. Mam pogod-
ne usposobienie, jestem miła 
i przyjacielska. Jak widać na 
zdjęciu, mam bardzo zgrab-
ną sylwetkę i wiele wrodzo-
nego wdzięku. Przypomi-
nam bardzo dobermana, 
ale mam ogon, co uważam 
za zaletę. Czym najlepiej 
okazać miłość i radość na 
widok swego pana, jeśli nie 
merdaniem ogonem?

TELEFON (0-23) 693 10 
81; 0 660 277 648 

PROGRAM ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH  
W RAMACH AKCJI „LATO W MIEŚCIE” i „LATO NA WSI” 
Program zajęć organizowanych przez Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku  

w dniach  16.08.2005 – 19.08.2005

RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ
WTOREK – 16.08.2005r.
– SPRAWY ORGANIZACYJNE,
– GRY I ZABAWY INTEGRACYJNE,
– GRY I ZABAWY KOMPUTEROWE,
– WYCIECZKA NA FARMĘ STRUSIĄ, 
– OBIAD godz. 1200–1300 (w Szkole Podstawowej w Nasielsku).
ŚRODA – 17.08.2005r.
– ŚCIEŻKA EKOLOGICZNA – JASKÓŁOWO,
– OBIAD godz. 1200–1300 (w Szkole Podstawowej w Nasielsku).
CZWARTEK– 18.08.2005r.
– WYJAZD NA PŁYWALNIĘ W PŁOŃSKU,
– WEJŚCIE DO KFC (LODY),
– OBIAD 1200–1300 (w Szkole Podstawowej w Nasielsku).
PIATEK – 19.08.2005r.
– GRY I ZABAWY KOMPUTEROWE, 
– GRY I ZABAWY REKREACYJNO – SPORTOWE,
– PIKNIK ,
– OBIAD 1200 – 1300 (w Szkole Podstawowej w Nasielsku).
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali nauczyciele.

Program zajęć organizowanych przez Szkołę Podstawową  
w Żabiczynie w dniach 16.08.2005 – 19.08.2005

900-1015 - KONKURSY TEMATYCZNE (plastyczne, czytanie itp.),
1015-1230 - GRY I ROZRYWKI SPORTOWE,
1230-1330 - PODSUMOWANIE ZAJĘĆ W DANYM DNIU (pochwały, dyplomy).
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali nauczyciele.

Program zajęć organizowanych przez Szkołę Podstawową w Nunie 
w dniach  16.08.2005 – 19.08.2005

900 – 1015 - KONKURSY TEMATYCZNE (plastyczne, czytanie itp.),
1015- 1230 - GRY I ROZRYWKI SPORTOWE,
1230-1330 - PODSUMOWANIE ZAJĘĆ W DANYM DNIU (pochwały, dyplomy),
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali nauczyciele.

Koordynator – Barbara Sakowska

50 lat + 1  
Szkoły Podstawowej  
w Budach Siennickich

Mija rok od wielkiego jubileuszu, którego uczczeniem było nadanie imienia 
oraz spotkanie absolwentów i sympatyków szkoły.
Wychodząc naprzeciw propozycjom uczestników ubiegłorocznej uro-
czystości, postanowiliśmy zorganizować w dniach 27–28 sierpnia 2005 r. 
imprezę rocznicową – festyn.
Mamy nadzieję, że w tym roku „odwiedzą szkołę” również Ci, którzy 
z różnych przyczyn nie mogli uczestniczyć w jubileuszu 2004 roku. 

W programie festynu:
- zwiedzanie szkoły;
- wesołe miasteczko;
- ogródki gastronomiczne;
- zabawa taneczna – zespoły MAKLER, MATEO, SKALAR
Wierzymy, że impreza będzie ponowną okazją do wspomnień lat szkolnych 
oraz dobrej zabawy w ostatni wakacyjny weekend.

Dyrektor, Rada Pedagogiczna,
Rodzice i Uczniowie

R E K L A M A
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OGŁOSZENIA 
DROBNE

Sprzedam	samochód	osobowy	
OLTCIT	Club,tel.	0502	035	852

Sprzedam	mieszkanie	własno-
ściowe	 72	m2	 ul.	Warszawska,		
tel.	 693	01	 72,	022	676	 72	80,		
0609	485	593	

Do wynajęcia lokal o pow. 160 
– 180m2, w centrum miasta 
(dawny MINI-MAX), tel. 691 
26 55

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

Sprzedam	lub	zamienię	zawiesza-
ny	 rozsiewacz	nawozów	na	ko-
siarkę	listwową.	Sprzedam	blachę	
ocynkowaną	2x1000x2000	-	4szt.,		
tel.	0600	078	610

Kupię	2	lub	3	pokojowe	mieszka-
nie	(nie	parter	i	ostatnie	piętro)		
w	Nasielsku,	tel.	0694	948	565

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	
846m2,	 mater iały	 budow-
lane,	 projekty	 i	 pozwolenia,		
tel.	0504	902	956

Sprzedam	 rusztowania	 „Bosta”	
niemieckie	200m2,	cena	 12	 tys.,	
tel.	0604	472	699

Sprzedam	 tanio	 system	docie-
REKLAMA w Życiu Nasielska tel. 023 691 23 43

pleniowy	-	wełna	5	cm	(200	m),		
tel.	0604	472	699

Kierowca	B,C,E,	rencista,	poszu-
kuje	pracy,	tel.	0694	43	43	15

Sprzedam	 z i em ię 	 10 	 ha ,		
tel.	0888	726	790

Sprzedam	Żuka	rok	prod.	1993,	
tel.	(022)	782	74	03

Sprzedam	Fiata	 126p	 rok	prod.	
1996,	tel.	(022)	782	74	03

Sprzedma	 keyboard	 Roland		

E-16.	 Stan	 b.	 dobry,	 pierwszy	
właściciel,	tel.	(023)	691	27	11

Sprzedam	 tarcicę	 na	wymiar,		
tel.	0511	780	555

Wynajmę	 mieszkanie	 M	 3		
w	 bloku,	 ul.	Warszawska,	 tel.	
0506	976	846

Sprzedam	 dom	 murowany		
z		działką	o	pow.	1700	m	2	w	Ja-
skółowie	(koło	Nasielska),	z	zie-
mią	rolną	i	stawem	o	pow.	1	ha,		
tel.	0501	638	461;	691	21	28
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PODSUMOWANIE SEZONU 2004/2005 MAZOWIECKIEJ IV LIGI

na jeszcze lepszą grę i wyniki. 

Podsumowując osiągnięcia rywali Żbika: mistrz IV 
Ligi, Dolcan Ząbki, niewątpliwie zasłużył na awans, 
jednak wiosną już tak nie zachwycał jak na jesieni. 
Bardzo dobre wyniki osiągnął wicemistrz ligi GLKS 
Nadarzyn, oraz trzecia drużyna ligi Narew Ostrołęka. 
Te dwie drużyny wiosną były najsilniejsze i dzięki 
temu zajęły ostatecznie tak wysokie miejsca. Nasz 
lokalny rywal, Nadarwianka Pułtusk, zajął 4 miejsce, 
rozgrywając najlepszy sezon w swojej historii. 

Kolejne drużyny: Delta, KS Piaseczno i KS Warka, 
wiosną rozczarowały. Delta, która miała walczyć 
z Dolcanem o awans – na wiosnę z meczu na 
mecz grała coraz gorzej. Gra Piaseczna i Warki 
również nie była najlepsza. Dzięki wysokim miej-
scom po rundzie jesiennej Delta, Piaseczno i Warka 
utrzymały się w lidze. 

Grającymi równo drużynami wiosną były: Polonia 
II i Mazur. Zespoły te przez niemal cały sezon utrzy-
mywały równą formę i plasowały się w bezpiecznej 
strefie środka tabeli.

Sześć kolejnych drużyn niemalże do ostatniej 
kolejki walczyło o utrzymanie: Pogoń Siedlce, 
Szydłowianka Szydłowiec, Wisła II Płock, Olimpia 
Warszawa, Pilica Białobrzegii i KS Łomianki. W koń-
cówce sezonu najlepiej spisywała się Szydłowianka, 
która w najważniejszych meczach potrafiła wygrać 
z Olimpią i Pilicą. 

Po niezbyt udanej jesieni Pilica i KS Łomianki, na 
wiosnę grały bardzo dobrze, jednak mała liczba 
z punktów z rundy jesiennej uniemożliwiła utrzy-
manie. Ostatecznie walkę o ligę przegrały także: 
Olimpia i co jest najbardziej zadziwiające Wisła II, 
która posiadała szeroką ławkę graczy z I ligi.

Ostatnie 2 zespoły ligi, tj. Korona i Kasztelan, były naj-
słabsze zarówno jesienią, jak i wiosną, tym samym 
ich los został szybko przesądzony. Na pocieszenie 
Korona w ostatniej kolejne osiągnęła największy 
sukces wiosną, wygrywając z KS Łoimianki. 

Królem strzelców ligi został Daniel Wysocki  
z Dolcanu z 28 golami. Drugie miejsce zajął gracz 
Narwi Truszkowski (21 goli), a trzecie gracz Nad-
narwianki Rembowski (20 goli). Najlepsi strzelcy 
Żbika, Erasaba i Sazonowicz, zajęli odpowiednio 
5 i 6 miejsce.

W drużynie Żbika 
bramki strzelali: 16 
– Eresaba, 12 – Sazo-
nowicz, 5 – Załoga, 
4 – M.Gumowski, 
Markiewicz, Unierzy-
ski, 3 – Anisiewicz, 
Kwiatkowski, 2 – Bra-
kowiecki, Obi, Olbryś, 
1 – Bącik, T.Gumowski, 
Krzyczkowski, Lewan-
dowski

P.S. Ostatecznie MZPN 
skorygował tabelę 
końcową sezonu 
2 0 0 4 / 0 5 .  M e c z 
Kasztelan – Korona 
3:1 zweryfikowany 
został jako walkower 3:
0. Podobnie jak mecz 
Olimpia – Wisła II 2:2, 

na walkower, ale tym razem 
0:3 dla gości. Te wyniki 
nie zmieniły jednak grona 
spadkowiczów...

Tym samym Wisła II zajęła 
miejsce 13. z taką samą ilo-
ścią punktów, co 12. Pogoń 
i tylko korzystniejszy bilans 
meczów bezpośrednich 
zadecydował o spadku 
z ligi rezerw pierwszoli-
gowca. Natomiast, ode-
branie punktów Olimpii 
spowodowało, że Pilica 
zajęła miejsce 14., kosztem 
drużyny z Warszawy.

Jakub i Przemysław 
Olech

Rozgrywki mazowieckiej IV Ligi 
w sezonie 2004/2005 dobiegły 

końca. Ostatecznie Żbik Nasielsk 
zajął 8 miejsce, wyprzedzając w ta-
beli pozostałe beniaminki, tj. Mazura 
Karczew, KS Warkę i zdegradowa-
nego Kasztelana Sierpc. 

Gdyby nie duża liczba remisów i „głupio straco-
nych” punktów, nasielski zespół mógł zająć nawet 
3 miejsce! Jednakże, w wyniku braku ogrania w sze-
regach 4 ligowców, Żbik tracił wiele niepotrzebnych 
bramek i punktów. 

W przerwie zimowej doszło do zmiany trenera, R. 
Bugalskiego zastąpił G. Zmitrowicz. Nowa koncepcja 
gry nie mogła jednak od razu przynieść znacznej 
poprawy.

Z czasem gra Żbika nabierała tempa, szybkie rozgry-
wanie piłki, chociaż czasami mało dokładne, prze-
rzuty piłki na druga stronę boiska, dobre prostopadłe 
podania, pozwalały na stwarzanie groźnych sytuacji 
podbramkowych. Niestety, głównym problemem 
Żbika w rundzie wiosennej był brak skuteczności, 
w każdym meczu piłkarze Żbika mieli po kilka 
pewnych sytuacji, jednak słabsza w porównaniu 
z jesienią dyspozycja napastników, szczególnie 
Erasaby, spowodowała, że piłka wpadała do siatki 
rywali dużo rzadziej.

Podsumowując, Żbik Nasielsk bardzo dobrze 
spisywał się jako beniaminek, mecze z jego 
udziałem były efektowne z powodu dużej liczby 
strzelanych bramek. Gdyby nie częste remisy 
i słaba skuteczność na wiosnę, nasielski zespól 
zajmowałby wysokie miejsce w tabeli. Zimowa 
zmiana trenera zaowocowała dopiero pod koniec 
rundy wiosennej. 

Żbikowi znacznie lepiej grało się u siebie, odniósł: 
10 zwycięstw, 3 remisy, 4 porażki przy stosunku 
bramkowym 35:25. W meczach wyjazdowych 
odnotował: 4 zwycięstwa, 6 remisów, 7 porażek, 
przy stosunku bramkowym 26:31. Mecze rozgry-
wane w Nasielsku mogły się podobać: dobra gra 
Żbika, poświęcenie piłkarzy, zorganizowany doping 
nasielskiego „Ultrasu” (niestety czasami mało kultu-
ralny), dużo bramek. Z pewnością osiągnięty wynik 
jest sukcesem. Wiadomo, że apetyt rośnie w miarę 
jedzenia, dlatego w kolejnym sezonie wszyscy liczą 

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Dolcan Ząbki 34 77 23 8 3 77–21
2.  GLKS Nadarzyn 34 75 23 6 5 83–38
3.  Narew Ostrołęka 34 62 19 5 10 61–35
4.  Nadnarwianka Pułtusk 34 59 19 2 13 67–40
5.  Delta Warszawa 34 54 17 3 14 75–50
6.  KS Piaseczno 34 52 14 10 10 61–55
7.  Polonia II Warszawa 34 52 15 7 12 52–44
8.  Żbik Nasielsk 34 51 14 9 11 61–56
9.  Mazur Karczew 34 51 15 6 13 64–50
10.  KS Warka 34 49 13 10 11 45–40
11.  Szydłowianka Szydłowiec 34 45 12 9 13 46–48
12.  Pogoń Siedlce 34 44 12 8 14 52–55
13.  Wisła II Płock 34 44 12 8 14 66–62
14.  Pilica Białobrzegi 34 40 12 4 18 48–58
15.  Olimpia Warszawa 34 40 12 4 18 51–64
16.  KS Łomianki 34 35 10 5 19 43–65
17.  Kasztelan Sierpc 34 25 7 4 23 34–81
18.  Korona Góra Kalwaria 34 8 2 2 30 21–145

Po bardzo wyczerpującym tygodniu, w któ-
rym mecze były rozgrywane dzień po dniu, 
przyszła pora na następnych sparingpartnerów. 
Kolejną drużyną, z którą mieli się zmierzyć 
nasielszczanie po tym morderczym tygodniu, 
był spadkowicz z drugiej ligi MKS Mława. Prowa-
dzenie dla Mławy już w pierwszej akcji uzyskał 
Łukasz Wróblewski. Przy tej bramce nie bez 
winy był Marcin Taras, który powinien przeciąć 
prostopadłe podanie Andrzeja Karpińskiego. To, 
że w pierwszej połowie nie padło więcej bramek, 
można zawdzięczać głównie Piotrowi Retkow-
skiemu, który jeszcze rok temu właśnie z Mławą 
świętował awans do drugiej ligi. Gdyby nie jego 
udane interwencje, wynik tego spotkania mógłby 
być znacznie dotkliwszy. W miarę upływu czasu 
piłkarze „Żbika” starali się zagrażać bramce MKS-
u, najlepszą okazję do wyrównania miał Eresaba, 
lecz w sytuacji sam na sam z bramkarzem gospo-
darzy minimalnie chybił. W drugiej połowie gra 
była już bardziej spokojna i toczyła się głównie 
w środku pola. Wynik spotkania nie uległ już 
zmianie i skończyło się 1:0 dla Mławy.
Następnym rywalem w trakcie przygotowań do 
sezonu była drużyna Kasztelana Sierpc, z którą jesz-
cze niedawno walczyliśmy o ligowe punkty. Mecz 
został rozegrany w Nowym Mieście. Sierpczanie nie 
okazali się zbyt wymagającym rywalem. Pierwszą 
bramkę strzałem głową już w 5 minucie zdobył 
Marcin Taras, druga bramka też została strzelona 
głową, lecz tym razem jej autorem był Artur Bącik. 
Wynikiem 2:0 zakończyła się pierwsza połowa spo-
tkania, w drugiej padły jeszcze trzy bramki. Pierwszą 
strzelił Jarosław Unierzyski strzałem z rzutu wolnego, 
dwie kolejne bramki strzelił Rafał Markiewicz. Wy-
nik 5:0 w całości odzwierciedla przebieg meczu. 
Cztery dni później na tym samym boisku doszło 
do kolejnej potyczki z drużyną piątoligową. Tym 
razem podejmowaliśmy zespół MKS-u Ciechanów. 
W szeregach Ciechanowa można było dostrzec by-
łego zawodnika Żbika Marka Brakowieckiego. Mecz 
znacznie ciekawszy i szybszy od potyczki z Sierp-
cem. W pierwszej odsłonie mogły paść bramki dla 
jednej, jak i drugiej drużyny. Eresaba doskonale 
dochodził do sytuacji strzeleckich, lecz nie potrafił 
pokonać bramkarza gości. Natomiast napastnicy 
gości dwukrotnie przegrali pojedynki sam na sam 
z Retkowskim. W przerwie meczu trener dokonał 
kilku zmian i to właśnie zawodnicy, którzy weszli na 
drugie 45 minut, zdołali pokonać bramkarza z Cie-
chanowa. Pierwszą bramkę strzelił Koza, a drugą 
Grzywna po doskonałej akcji Skurczyńskiego. 
Kiedy wydawało się, że mecz zakończy się wy-
nikiem 2:0, ciechanowianie przeprowadzili kontrę, 
która zakończyła się strzeleniem kontaktowej bramki. 
W tej akcji napastnik MKS-u miał sporo szczęścia, 
ponieważ sędzia nie odgwizdał jego ewidentnego 
zagrania ręką. Jednak ta bramka to wszystko, na co 

było stać Ciechanów tego dnia i mecz zakończył się 
skromnym zwycięstwem „Żbika” 2:1.
Ostatnim meczem kontrolnym przed ligą było spo-
tkanie z czołową drużyną południowej grupy MLS, 
Mszczonowianką Mszczonów. Rywal od początku 
tego meczu był nastawiany bardzo defensywnie, 
praktycznie ani razu poważniej nie zagrozili naszej 
bramce. Dla wielu obserwatorów tego meczu naj-
ciekawszym faktem była obecność czarnoskórego 
obrońcy Obiego Uche. Zawodnik ten występował 
w „Żbiku” wiosną tego roku, lecz latem przygoto-
wywał się do sezonu z drugoligowym Podbeski-
dziem Bielsko-Biała. Wszystko wskazuje na to, że 
po nieudanych wojażach dalej będzie występował 
w naszym klubie. W pierwszej połowie było kilka 
okazji na objęcie prowadzenia, ale zabrakło zimnej 
krwi pod bramką rywala. Druga połowa podobna 
do pierwszej, lecz przewaga nasielszczan już była 
bardziej widoczna, co udokumentowali dwiema 
strzelonym bramkami. Pierwszy gol to bezpośred-
nie uderzenie z rzutu rożnego Michała Tarasa, zaś 
druga bramka to przytomne zachowanie się w polu 
karnym Eresaby. Zawodnik ten mógł wpisać się na 
listę strzelców już wcześniej, ale jego strzał z rzutu 
karnego trafił w słupek. 
To, jak przygotowany jest nasz zespół, tak napraw-
dę zweryfikują dopiero spotkania ligowe, w których 
miejmy nadzieję będziemy zdobywać jak najwięcej 
punktów.

poziom
Mława   26.07.2005 1730

MKS Mława – ŻBIK 1:0   (1:0)
Retkowski – T. Gumowski, Markiewicz , Marcin Taras, 
Sobczyk (46 Kordowski), M. Gumowski, Sazonowicz, 
Unierzyski, Ozi (70 Sowiński), Eresaba, Krzyczkowski 
(46 Michał Taras).
Nowe Miasto   30.07.2005 1600

ŻBIK – KASZTELAN  5:0   (2:0)
Bramki: Marcin Taras, A. Bącik, Unierzyski, 2x Markie-
wicz
Sikorski (80 Paczkowski) – Sowiński (65 Skurczyński), Gra-
lewski, Marcin Taras, A Bącik, M. Gumowski, Unierzyski 
(70 Paczkowski), Michał Taras, Wróbel (70 M. Bącik), 
Banaszek, Markiewicz.
Nowe Miasto    3.07.2005 1700

ŻBIK – MKS Ciechanów   2:1   (0:0)
Bramki : Koza, Grzywna
Retkowski – Wróbel, T. Gumowski (46 A. Bącik), Marcin 
Taras, Michał Taras (70 Markiewicz), M. Gumowski, 
Unierzyski (46 Grzywna), Sazonowicz (70 M. Paczkow-
ski), Markiewicz (46 Koza), M. Bącik ( 46 Skurczyński), 
Eresaba.
Nasielsk   6.07.2005 1500

ŻBIK – MSZCZONOWIANKA 2:0 (0:0)
Bramki : Michał Taras, Eresaba
Retkowski – Wróbel, T. Gumowski (46 Marcin Taras), Obi, 
A. Bącik, M. Gumowski (46 Michał Taras), Sazonowicz 
(46 Gralewski), Koza (46 Markiewicz), Unierzyski (46 
Banaszek), Załoga (65 Skurczyński), Eresaba.

OSTATNIE SPRAWDZIANY


