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Zbrodnia w Twierdzy Modlin

Kto zabił?
Niewiele więcej niż przed dwo-

ma tygodniami wiadomo 
o bulwersującej sprawie zabójstwa 
dwojga ludzie, do którego doszło 
nad ranem 5 sierpnia br. na terenie 
Twierdzy Modlin. Wiele zdaje się 
potwierdzać wątek jak z sensacyj-
nego filmu – mówi się o gangster-
skich porachunkach. W nieoficjal-
nych rozmowach na jaw wychodzą 
drastyczne szczegóły tej zbrodni. 
Czy było to kolejne morderstwo 
z całej związanej z Nowym Dwo-
rem Mazowieckim serii? Czy była 
to zemsta? Walka o władzę? Czy 
zamordowani sami musieli kopać 
dół, do którego niedbale wrzuco-
no ich ciała? Czy zabita kobieta 
spodziewała się dziecka? 

Biblioteka to 
nie tylko książki
Rozmowa ze Stanisławem R. Tycem, 
dyrektorem Biblioteki Publicznej

Historyczny Historyczny 
festyn w Nasielskufestyn w Nasielsku

str. 3

Dopłaty bezpośrednie

W tym roku 
wcześniej?
EKOLOGICZNY PORADNIK
KSIĘŻYCOWY str. 13
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Będzie ciepło?!
Najprawdopodobniej miesz-
kańców Nasielska czeka zima 
z …ciepłymi kaloryferami i ciepłą 
wodą w kranach. Za ogrzewanie 
odpowiedzialna będzie warszawska 
spółka Hydrochem. Wydzierżawi-
ła ona nasielską kotłownię i wiele 
wskazuje na to, że w tym sezonie 
„będą grzać”. W jednym z najbiż-
szych  numerów „Życia Nasielska” 
przekażemy więcej szczegółów 
na temat tej transakcji. Zarząd 
Hydrochemu chce także opo-
wiedzieć o planach na przyszłość 
dotyczących nasielskiej kotłowni. 
Jeśli wszystko ułoży się dobrze, 
może do miejskiej sieci ciepłow-
niczej przyłączą się kolejne domy? 
Zapraszamy do lektury.

LAN

Bitwa nad Wkrą
Walki w okolicach stoli-

cy, tzw. bitwa warszaw-Wcy, tzw. bitwa warszaw-W
ska, to decydujące starcie 
wojny polsko-bolszewickiej. 
Toczono je w dniach 13–25 
sierpnia 1920 r. Bitwę pro-
wadzono na rozległym 
obszarze sięgającym na 
południe po Włodawę nad 
Bugiem, zaś na północ aż 
po Działdowo. Część tej 
najważniejszej bitwy ówcze-
snej wojny – jednej z dzie-
sięciu najważniejszych 
bitew w dziejach świata 
– rozegrała się w okolicach 
Nasielska, nad Wkrą.
Bitwa rozpoczęła się 13 sierpnia 
bojami obronnymi na wschodnich 
przedpolach Warszawy i na północ-
no-wschodnich przedpolach Modlina. 
Początkowo wojska polskie zmuszone 
zostały do ustąpienia pod naporem 
wojsk bolszewickich, dowodzonych 
przez M.N. Tuchaczewskiego, w rejonie 
Radzymina aż na drugą linię obrony (w 
przez M.N. Tuchaczewskiego, w rejonie 
Radzymina aż na drugą linię obrony (w 
przez M.N. Tuchaczewskiego, w rejonie 

centrum wzniesień morenowych, cią-
gnących się od Nieporętu po Rember-
tów). Działania obronne w rejonie Mo-
gnących się od Nieporętu po Rember-
tów). Działania obronne w rejonie Mo-
gnących się od Nieporętu po Rember-

dlina trwały do 14 sierpnia. Wówczas to 
Piąta Armia dowodzona przez generała 
Władysława Sikorskiego przystąpiła do 
działań zaczepnych. Pobiła wojska bol-
szewickie pod Sochocinem nad Wkrą 

i odzyskała (do 20 sierpnia) kolejne 
miasta: Nasielsk, Serock, Pułtusk, Cie-
chanów, Przasnysz oraz Mławę, zagra-
żając odcięciem wojsk rosyjskich, które 
w okolicach Płocka doszły aż nad Wisłę. 
16 sierpnia ofensywa polska dostała się 
na tyły wojsk Tuchaczewskiego, a 18 
– wojska bolszewickie były już prak-
tycznie otoczone. Wojska sowieckie 
poniosły całkowitą klęskę. Do niewoli 
wzięto sto tysięcy Rosjan, a czternaście 
tysięcy zbiegło do Prus Wschodnich. 
Trzy armie sowieckie – 3, 4 i 15 – zo-
stały całkowicie unicestwione. Reszta 
usiłowała przedrzeć się na wschód 
w zupełnej rozsypce. Przemyślna 
i śmiała operacja wojsk pod dowódz-
twem Sikorskiego, przeprowadzona 
nad Wkrą, zatrzymała główne siły wojsk 
bolszewickich na północy. 

Na przyspieszenie natarcia Piątej Ar-
mii wpłynął upadek Radzymina, co 
stworzyło sytuację niebezpieczną dla 
stolicy. Decyzję podjął generał Józef 
Haller. Ofensywa wojsk gen. Sikorskie-
go rozpoczęła się 14 sierpnia natarciem 
na trzykrotnie silniejszego przeciwnika, 
czyli trzy armie sowieckie: 15, 4 i 3. 
Wojskom polskim pomógł szczęśliwy 
zbieg okoliczności. Otóż gdy 15 sierp-
nia dzięki śmiałemu manewrowi 203 
Pułk Ułanów zdobył z zaskoczenia 
Ciechanów, zmusiło to do ucieczki 

mieszczące się tu dowództwo 4 Armii 
sowieckiej, które w panice opuszczając 
miasto, zniszczyło radiostację polową 
w obawie, że dostanie się w ręce Po-
laków. Brak łączności zemścił się na 
wojskach rosyjskich. 

Tak wspominał te wydarzenia sam mar-
szałek Michaił N. Tuchaczewski (
Tak wspominał te wydarzenia sam mar-
szałek Michaił N. Tuchaczewski (
Tak wspominał te wydarzenia sam mar-

Pochód 
za Wisłę Londyn 1987):za Wisłę Londyn 1987):za Wisłę

Armia 5-ta, najsłabsza co do skła-
du jednostek i najsłabsza duchem, 
przeszła do natarcia na nasze armie 
15-tą i 3-ią, podczas kiedy nad jej 
odsłoniętym lewym skrzydłem 
zawisły najświeższe, najlepsze pod 
względem bojowym oddziały naszej 
4-ej. Dowództwo frontu nie posiadało 
się z radości z powodu tego zdarzenia; 
armie 15-ta i 3-cia otrzymały rozkaz, 
aby na całym froncie na natarcie 
przeciwnika odpowiedziały zdecy-
dowanym przeciwnatarciem i odrzu-
ciły go za rzekę Wkrę, armia zaś 4-ta, 
ubezpieczywszy się w kierunku Toru-
nia, miała wszystkimi siłami atakować 
rozpoczynającego natarcie przeciwni-
ka na flankę i tyły w kierunku Modlina 
z rejonu Raciąż-Drobin. 

Zdawało się, że zguba 5-tej armii 
przeciwnika jest nieuchronna; uni-
cestwienie jej byłoby pociągnęło za 
sobą najdonioślejsze skutki w dal-

szym biegu wszystkich naszych 
działań. Jednakże Polakom dopisało 
szczęście. Nasza armia 4-ta, gdzie 
nowy dowódca armii stracił łączność 
ze sztabem frontu, nie zdawała sobie 
jasno sprawy z powstającego po-
łożenia. Nie otrzymując rozkazów 
frontu, wystawiła w rejonie Raciąż-
Drobin jakieś nieokreślone półubez-
pieczenie i rozrzuciła swoje oddziały 
na odcinku Włocławek–Płock. 5-ta 
armia przeciwnika była uratowa-
na i zupełnie bezkarnie, mając na 
flance i tyłach naszą potężną armię 
z czterech dywizji strzelców i dwóch 
dywizji jazdy, nacierała dalej na nasze 
armie 3-cią i 15-tą. Takie położenie 
wprost potworne i nie do pomy-
ślenia, pomogło Polakom nie tylko 
zatrzymać ofensywę 3-ej i 15-ej, ale 
jeszcze krok za krokiem wypierać ich 
oddziały w kierunku wschodnim.

Polskie natarcie znad Wieprza, które 
ruszyło 16 sierpnia na tyły wroga, nie 
napotkało większego oporu. Tu z ko-
lei zaważył brak wykonania rozkazu 
Kamieniewa przez Jegorowa, który, 
w porozumieniu ze swym komisa-
rzem, Józefem Stalinem, nie wysłał 
Tuchaczewskiemu konnej armii Bu-
dionnego. Jej obecność mogłaby zna-
cząco zmienić losy polskiej ofensywy. 
W tych jednak warunkach 17 sierpnia 

Armia Czerwona rozpoczęła odwrót. 

Czyżby Polacy mieli aż tak wiele 
szczęścia podczas walk z wojskami 
sowieckimi? Czy raczej zdecydował 
inny czynnik? Dziś wiemy już, że 
w czasie wojny 1920 roku Józef Pił-
sudski wiedział o każdym posunięciu 
wroga, bo polscy kryptolodzy złamali 
tajne szyfry Armii Czerwonej. I rze-
czywiście, o tym, że I Armia Konna 
Siemiona Budionnego nie przyjdzie 
Tuchaczewskiemu z pomocą, strona 
polska wiedziała z rozszyfrowanych 
depesz. Dzięki pracy polskich krypto-
logów od wiosny 1920 r. dowództwo 
naszych wojsk było poinformowane 
o niemal wszystkich posunięciach 
wojsk bolszewickich, o ich liczebności, 
uzbrojeniu, wyposażeniu, warunkach 
i kadrze. A także o fatalnym morale 
w sowieckiej armii. W ten sposób 
strona polska mogła odpowiednio 
przygotować plany obrony, nale-
życie wykorzystać atuty tej sytuacji 
i – zwyciężyć. 

A.I. Wojtko

Wykorzystano pozycje Nor-
mana Daviesa „Boże Igrzysko. 
Historia Polski” (Kraków 1992) 
mana Daviesa „Boże Igrzysko. 
Historia Polski” (Kraków 1992) 
mana Daviesa „Boże Igrzysko. 

oraz Andrzej Garlickiego „Dru-
giej Rzeczypospolitej początki” 
(Wrocław 1996). 
giej Rzeczypospolitej początki” 
(Wrocław 1996). 
giej Rzeczypospolitej początki” 

ZARZĄDZENIE NR 315/05
BURMISTRZA NASIELSKA

Z DNIA 23 SIERPNIA 2005 roku w sprawie utworzenia 
Internetowego Radia Nasielsk (IRN).

Na podstawie art. 31 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 18 i 11b ust.1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.
W celu promocji Gminy Nasielsk oraz realizacji zasady jawności działalności organów 
gminy tworzy się Internetowe Radio Nasielsk (IRN).

§ 2.
Internetowe Radio Nasielsk funkcjonuje pod adresem internetowym: www.radio.na-
sielsk.pl.

§ 3.
Na Redaktora Naczelnego Internetowego Radia Nasielsk powołuję Pana Krzysztofa 
Millera.

§ 4.
Ustala się logo Internetowego Radia Nasielsk, którego wzór stanowi załącznik do niniej-
szego zarządzenia.

§ 5.
1. Internetowe Radio Nasielsk działa przy Nasielskim Ośrodku Kultury. Tworzy się sub-
konto w ramach Nasielskiego Ośrodka Kultury, którego dysponentem jest Internetowe 
Radio Nasielsk.
2. Wszelkie przychody znajdujące się na powstałym subkoncie mogą być przeznaczone 
wyłącznie na potrzeby Internetowego Radia Nasielsk.

§ 6.
Koszty związane z utworzeniem Internetowego Radia Nasielsk ponosi Urząd Miejski 
w Nasielsku.

§ 7.
Regulamin organizacyjny Internetowego Radia Nasielsk zostanie określony odrębnym 
zarządzeniem Burmistrza Nasielska.

§ 8.
Za wykonanie niniejszego zarządzenia czyni się odpowiedzialnym Sekretarza Nasielska.

§ 9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 
1 września 2005 roku.

Burmistrz Nasielska
/-/ mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

Zabijamy nudę 
– Internetowe Radio Nasielsk
Już wkrótce w wirtual-

nym świecie pojawi się 
Internetowe Radio Nasielsk 
(domyślna strona www.ra-
dio.nasielsk.pl). To radio 
będzie prezentowało muzy-
kę dla każdego, informacje 
z miasta i okolic. Radio ma 
na celu skupić wokół siebie 
społeczność nasielską. 
Ma być rozrywką i wizytówką miasta, 
miejscem, gdzie każdy znajdzie coś 
dla siebie (czat, forum, pozdrowienia, 
miejscem, gdzie każdy znajdzie coś 
dla siebie (czat, forum, pozdrowienia, 
miejscem, gdzie każdy znajdzie coś 

wspaniała muzyka). Po prostu zabijmy 
dla siebie (czat, forum, pozdrowienia, 
wspaniała muzyka). Po prostu zabijmy 
dla siebie (czat, forum, pozdrowienia, 

miejską nudę !!! Każda nasielska firma 
będzie mogła skorzystać z możliwości 
reklamy na antenie Internetowego 
Radia Nasielsk. Więcej informacji na 
temat reklamy można uzyskać pod 
numerem telefonu 69-33-051 /052.

Osoby, które chciałyby zagrać w na-
szym radiu, zapraszam do kontaktu 
(tolekvip@interia.pl). 
szym radiu, zapraszam do kontaktu 
(tolekvip@interia.pl). 
szym radiu, zapraszam do kontaktu 

Zainteresowani jesteśmy osobami, 
które mają już doświadczenie w pro-
wadzeniu radia, dyskotek i imprez 
plenerowych.
Oczekujemy od Ciebie:
- ukończonych 18 lat, 
- ciepłego głosu,
- nienagannej dykcji,
- wolnego czasu,

- często aktualizowanego zbioru mu-
zycznego,
- wysokiego poziomu kultury oso-
bistej,
- umiejętności przekazywania swoich 
myśli w sposób jasny i interesujący,
- pozytywnej energii i dobrego hu-
moru.
Dla osób, które chciałyby wziąć 
w tym udział, ale nie wiedzą, jak to 
wygląda, będą przygotowane szko-
lenia w zakresie technologii shout-
casta (program do winampa, by móc 
lenia w zakresie technologii shout-
casta (program do winampa, by móc 
lenia w zakresie technologii shout-

nadawać).
casta (program do winampa, by móc 
nadawać).
casta (program do winampa, by móc 

Pozdrawiam
Krzysztof Miller

Redaktor Naczelny 

Składam serdeczne podziękowanie
• Panu Burmistrzowi Nasielska i pracownikom Urzędu Miejskiego 

w Nasielsku,
• Panu Dyrektorowi i pracownikom ZGKiM w Nasielsku,
• mieszkańcom Nasielska,
• funkcjonariuszom Komisariatu Policji w Nasielsku i Sekcji Ruchu

Drogowego Komendy Powiatowej w Nowym Dworze Mazowieckim,

którzy uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych mojej Matki 
zmarłej w dniu 15.08.2005 roku i byli mi podporą w tych trudnych 
chwilach.

podinsp. Wojciech WOŁKOWICZ
Komendant Komisariatu Policji w Nasielsku
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Działające w War-
szawie Drużyna 
Wojów „Czarny 

Wąż” i Stowarzyszenie 
Rzemieślników „Gaudia” 
zapraszają na historycz-
ny, wczesnośredniowiecz-
ny festyn, który odbędzie 
się w Nasielsku w dniach 
3 i 4 września 2005 r. 
Jeśli chcesz choć na chwilę, prze-
nieść się w czasy Mieszka I, jeśli 
interesuje cię, jak żyli nasi przod-
kowie – przyjdź, zobacz, weź 
udział w konkursach i warsztatach 
organizowanych dla publiczności. 
Patronat nad imprezą objął Burmistrz 
miasta Nasielska. Do udziału w im-
prezie zaproszeni zostali również 
członkowie innych drużyn i bractw 

rycerskich działających na terenie 
całego kraju. Na festynie zobaczyć 
będzie można pokazy walk zbioro-
wych i pojedynki indywidualne oraz 
popisy łuczników, grupa taneczna 
zaprezentuje muzykę i historyczne 
tańce, rzemieślnicy (wśród nich: 
zaprezentuje muzykę i historyczne 
tańce, rzemieślnicy (wśród nich: 
zaprezentuje muzykę i historyczne 

garncarze, bursztyniarze, mincerze 
i rogownicy) przy straganach ze 
garncarze, bursztyniarze, mincerze 
i rogownicy) przy straganach ze 
garncarze, bursztyniarze, mincerze 

swymi wyrobami będą zapoznawać 
uczestników imprezy z produkcją 
i technologią wyrobów. Wszyscy 
chętni będą mieli niepowtarzalną 
okazję przymierzania strojów 
i zbroi, nauki fechtunku i spróbo-
wania swych sił w strzelaniu z łuku 
do celu. 

Grupa taneczna w ramach warszta-
tów uczyć będzie średniowiecznych 
tańców, a rzemieślnicy udostępnią 

swoje warsztaty, by każ-
dy mógł własnoręcznie 
spróbować wytworzyć 
przedmioty, jakimi posłu-
giwali się na co dzień nasi 
przodkowie. Wszystkie 
wyroby będzie też moż-
na na średniowiecznym 
jarmarku kupić. W ciągu 
tych dwóch dni będzie-
cie mogli przenieść się 
w realia wczesnego śre-
dniowiecza. Serdecznie 
zapraszamy.

W imieniu organizato-
rów

Członek drużyny 
„Czarny Wąż” 

– Piotr Tawłowicz

Historyczny festyn w NasielskuHistoryczny festyn w NasielskuHistoryczny festyn w Nasielsku

Panie Dyrektorze, biblioteka to nie 
tylko książki?

Biblioteka to przede wszystkim księ-
gozbiór, który liczy aż 45 000 wo-
luminów, to również kadra z dużym 
doświadczeniem bibliotekarskim, to 
także duży krąg odbiorców czyli 
czytelnicy. Aby zachęcić do korzy-
stania ze zbiorów bibliotecznych, 
prowadzimy szeroko zakrojoną ak-
cje promocji książki i czytelnictwa 
poprzez udział w obchodach „Dni 
Nasielska”, „Lata w mieście” etc.

Trwają wakacje, mimo to nie 
tracicie kontaktu z dziećmi. Miej-
sko-Gminna Biblioteka Publiczna 
w Nasielsku aktywnie uczestniczy 
w akcji „Lato w mieście”. Dzieci się 
nie nudzą?

W ramach akcji „Lato w mieście” 
nasza placówka przygotowała 
4-dniowy program złożony z nie-
kwestionowanych atrakcji dla dzieci, 
takich jak pobyt w Picknick Club 

Krzyczki Szumne, gdzie odbyło się 
ognisko z kiełbaskami; dzieci miały 
też kontakt z florą i fauną (lamy, ko-
ognisko z kiełbaskami; dzieci miały 
też kontakt z florą i fauną (lamy, ko-
ognisko z kiełbaskami; dzieci miały 

nie, ptactwo wodne). Inną atrakcją 
też kontakt z florą i fauną (lamy, ko-
nie, ptactwo wodne). Inną atrakcją 
też kontakt z florą i fauną (lamy, ko-

był pobyt dzieci w byłej jednostce 
wojskowej Chrcynnie, gdzie można 
było zwiedzać pojazdy pancerne 
z okresu II wojny światowej, działa 
oraz umocnienia ziemne. Niewątpli-
wą atrakcją był przejazd londyńskim 
autobusem tzw. „piętrusem” czy też 
prezentacja motocykli przez nasiel-
skich motocyklistów. W tym miejscu 
należałoby podziękować sponsorom 
a więc: panu Andrzejowi Królakowi 
– prezesowi SKR Nasielsk za bez-
płatny przewóz dzieci do Krzyczek, 
panom Madejskiemu i Sobolewskie-
mu, właścicielom Picknick Clubu, za 
udostepnienie terenu oraz przewóz 
dzieci wozem konnym, Masarni 
z Winnicy za przekazanie kiełbasek 
na ogniska, Piekarni „Dołek” z Na-
sielska za przekazanie pieczywa, 
panu Marcinowi Chrustowskiemu 

– „Berta Co-
smetic” – za 
ufundowa-
nie nagród 
w  kon k u r-
sach, państwu 
Szostakom 
z Hurtowni 
Spożywczej 
z Nasielska za 
chrupki, panu 
Andrzejowi 
G b u r z y ń -
skiemu dzięki 
k t ó r e m u 
dzieci mogły 
jeść serki Fir-
my BACHA, 
panu Krzysz-
tofowi Łuka-
szewiczowi 
– za bezpłat-
ny przewóz 
piętrowym 
autobusem 
do Chrcynna 
i udostępnie-
nie terenu dla 

dzieci oraz panu Zdzisławowi Pietrza-
kowi z Siennicy , który zorganizował 
dla dzieci przejazdy po placu przy 
bibliotece motorami – ścigaczami. 

Które zajęcia cieszą się najwięk-
szym zainteresowaniem wśród 
uczniów?

Z moich obserwacji wynika, że naj-
większym zainteresowaniem wśród 
uczniów cieszą się lekcje bibliotecz-
ne, gdzie przedstawiana jest historia 
regionu, czyli „mikrohistoria”, często 
połączona z prezentacją rekwizytów 
historycznych, co znacznie podno-
si atrakcyjność wykładu. Dużym 
wzięciem cieszyła się prowadzona 
w maju b.r. akcja „Cała Polska czyta 
dzieciom”, w której uczestniczyły 
oprócz dzieci nasielskie VIP-y 
z Burmistrzem B. Muchą na czele. 
Dzieciom szczególnie podobał się 
bezpośredni kontakt z ważnymi oso-
bami nasielskiego życia publicznego 
i bussinessu. Były to ważne lekcje 
z zakresu wiedzy o społeczeństwie. 
W tym miejscu chcielibyśmy rów-
nież podziękować panu Zdzisławowi 
Pietrzakowi – właścicielowi FIRMY 
Husqwarna z Siennicy i panu Ry-
szardowi Sekutewiczowi – AUTO-
BRS z Paulinowa za ufundowanie 
nagród w konkursach rysunkowych 
w trakcie trwania akcji „Cała Polska 
czyta dzieciom”.

A co po wakacjach? Na jakie atrak-
cje mogą wtedy liczyć dzieci?

Po wakacjach zostanie uruchomiona 
pracownia komputerowa z dostę-
pem do Internetu. Mamy otrzymać 
3 komputery od wojewody ma-
zowieckiego. Odpowiednie stałe 
przyłącze już posiadamy, czekamy 
jedynie na przekazanie komputerów. 
Zachęcamy również do korzystania 
z lekcji bibliotecznych, wiedzy prze-
kazanej w ich trakcie nie znajdzie się 
w żadnym podręczniku.

Co ciekawego – oczywiście poza 
książkami – biblioteka jest w sta-
nie zaoferować dorosłym?

Biblioteka organizuje różne kon-
kursy, jak chociażby konkurs na 
najlepszego czytelnika, którego 
finał nastąpi w l istopadzie br. 
W konkursie tym będą przyznane 
ciekawe nagrody w trzech kate-
goriach wiekowych, oczywiście 
nagrody książkowe, jak na biblio-
tekę przystało. Organizowane są 
również spotkania z pisarzami i 
twórcami ludowymi. W maju br. 
odbyło się spotkanie z poetką 
i pisarką Anną Czachorowską, ro-
dowitą nasielszczanką, która kieruje 
biblioteką w Jabłonnie. W marcu 
miało miejsce spotkanie z twórcą 
ludowym Edwardem Rakiem, 
podczas którego prezentowane 
były wiersze oraz rzeźby w drewnie 
jego autorstwa. 

W trakcie trwania lekcji biblio-
tecznych również organizujemy 
konkursy.

Czy utrzymanie placówki, którą 
Pan kieruje, jest kosztowne? Na 
wszystko wystarcza pieniędzy?

Utrzymanie MGBP w Nasielsku jest 
kosztowne, należy pamiętać, że 
oprócz gmachu w mieście posiada-
my dwie filie w terenie. Lwią część 
budżetu wynoszącego 300 000 zł 
pochłaniają płace i ich pochodne, 
stąd też niewiele pozostaje środków 
na poprawę bazy lokalowej oraz za-
kup nowości książkowych. Korzysta-
my ze sponsoringu, w wyniku które-
go udało się w roku 2005 pozyskać 
już ponad 500 pozycji książkowych 
od wydawnictw, fundacji i osób 
prywatnych. Należy w tym miejscu 
wymienić i podziękować: Polskiemu 
Bractwu Kawalerów Gutenberga, 
Wydawnictwu Prószyński i S-ka, 
Wydawnictwu Literackiemu MUZA, 
Wydawnictwu Pascal Sp zo.o., Wy-
dawnictwu AMBER, Wydawnictwu 
Studio EMKA, Wydawnictwu BGW, 
Domowi Wydawniczemu Edukacja 
oraz wszystkim darczyńcom prywat-
nym. Ale na tym nie koniec. W tym 
miejscu chcielibyśmy podziękować 
również firmie ICE Polska Sp. z o. o. 

Oddział w Pilawie za farby DULUX, 
Hamerrite, Pillak, dzięki którym uda-
ło się dokonać renowacji wnętrz bi-
bliotecznych. Dlatego też zapraszam 
wszystkich do korzystania z nowych 
kolorowych pomieszczeń. Wystąpi-
my również do producenta opraw 
oświetleniowych o przekazanie 
lamp i kinkietów. 

Dużo jeszcze pozostało do zro-
bienia?

W przyszłym roku planuję renowacje 
fasady biblioteki w Nasielsku. Mam 
już wstępną akceptację Burmistrza 
B. D. Muchy. Jeśli starczy środków 
trzeba pomyśleć również o punktach 
filialnych. Szczególnie ciężka sytuacja 
lokalowa panuje w Pieścirogach. 

Dziękuję za rozmowę,
Dariusz Panasiuk

Biblioteka to nie tylko książki
Rozmowa ze Stanisławem R. Tycem, dyrektorem Biblioteki Publicznej w Nasielsku

Stanisław Roman Tyc,

mgr historii, od X br. rozpoczyna 
studia doktoranckie. Z samorzą-
dem związany jest od chwili jego 
powstania, czyli 1990r. 
Radny czwartej kadencji, przy 
czym 3 kadencje w samorządzie 
gminnym, obecnie w powia-
towym. W latach 1990–2000 
wiceburmistrz Nasielska, obecnie 
kieruje MGBP w Nasielsku, od nie-
dawna posiada tytuł kustosza. 
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fot. M. Stamirowski

KRONIKA 
POLICYJNA

fot. D. Panasiuk

fot. M. Tyc

Zbrodnia w Twierdzy Modlin

Kto zabił?
Niewiele więcej niż przed dwo-

ma tygodniami wiadomo 
o bulwersującej sprawie zabój-
stwa dwojga ludzie, do którego 
doszło nad ranem 5 sierpnia br. 
na terenie Twierdzy Modlin. Wiele 
zdaje się potwierdzać wątek jak 
z sensacyjnego filmu – mówi się 
o gangsterskich porachunkach. 
W nieoficjalnych rozmowach na 
jaw wychodzą drastyczne szcze-
góły tej zbrodni. Czy było to kolej-
ne morderstwo z całej związanej 
z Nowym Dworem Mazowieckim 
serii? Czy była to zemsta? Walka 
o władzę? Czy zamordowani sami 
musieli kopać dół, do którego 
niedbale wrzucono ich ciała? 
Czy zabita kobieta spodziewała 
się dziecka? 
Jak powiedziała „Życiu Nasielska” sierż. 
szt. Anna Kędzierzawska z Zespołu Praso-
wego Komendy Stołecznej Policji, usta-
lono dane ofiar. Zamordowani to 36-letni 
Artur Z. i o 10 lat od niego młodsza Małgorzata 
R. Policja cały czas nad tą sprawą pracuje, trzeba 

Do kos!
Im bujniejsza zieleń – tym piękniej!

Zachwyca widok zadbanych 
ogródków. Krótko przystrzyżo-

na trawa, różnokolorowe kwiaty, 
zadbane krzewy – wszystko to cie-
szy oko. Tak jest wokół większości 
nasielskich posesji, od domu do 
ogrodzenia. 
Niestety, za płotem jest już inny świat. W gąsz-
czu chwastów można bez problemu bawić się 
w chowanego. Najgorzej jest tuż za miastem. 
Rowy przy drogach (zwłaszcza na terenie 
w chowanego. Najgorzej jest tuż za miastem. 
Rowy przy drogach (zwłaszcza na terenie 
w chowanego. Najgorzej jest tuż za miastem. 

niezabudowanym) przypominają ogrody bo-
Rowy przy drogach (zwłaszcza na terenie 
niezabudowanym) przypominają ogrody bo-
Rowy przy drogach (zwłaszcza na terenie 

taniczne albo parki krajoznawcze, w których 
nie wolno zniszczyć żadnej roślinki. Szkoda.

Wypada, a nawet należy apelować do miesz-
kańców gminy i służb odpowiedzialnych 
za porządek w mieście o to, by od czasu 
do czasu zadbały o wygląd otoczenia dróg. 
Usuwanie chwastów nie jest zajęciem trud-
nym i skomplikowanym, wymagającym nie 
wiadomo jakiej wiedzy. Wystarczy chwycić 

za kosę albo podkaszarkę 
spalinową - i do roboty. War-
to pamiętać, że im częściej się 
kosi, tym jest lżej. 

Być może nie każdego stać na 
kupno podkaszarki – kosztuje 
od kilkuset złotych do kilku 
tysięcy. Zakup kosy to jednak 
niewielki wydatek. Przekona-
liśmy się o tym na nasielskim 
targowisku. Tu, za to komplet-
ne narzędzie – kosa, kosisko, 
klamra mocująca i osełka 
– trzeba zapłacić 50 złotych. 
Warto. Narzędzie będzie nam 
służyć przez wiele lat i, co 
najważniejsze – będzie dzięki 
niemu ładniej.

D. Panasiuk 

jeszcze czekać na efekty tych działań. Na wszel-
kie spekulacje dotyczące motywów i charakte-
ru zbrodni jest ciągle za wcześnie. Gdy zostaną 
ustaleni sprawcy, wówczas będzie znany motyw 

zabójstwa. Policja bierze pod uwagę różne wąt-
ki.  Należy mieć nadzieję, że rzeczywiście już 
wkrótce sprawa ta zostanie wyjaśniona. 

LAN

Żałosne powitanieŻałosne powitanie
Po publikacji krótkiego artykułu 
„Żałosne pożegnanie” (ŻN, nr 16) 
Po publikacji krótkiego artykułu 
„Żałosne pożegnanie” (ŻN, nr 16) 
Po publikacji krótkiego artykułu 

zgłosił się do nas czytelnik, który 
zwrócił nam uwagę, że równie 
żałosne może być powitanie. 
I rzeczywiście tak jest. Z drugiej 
strony tej samej dziwacznej bu-
dowli, na której umieszczono 
pożegnanie „Do zobaczenia”, 
widnieje napis „Nasielsk Wita”. 
To miłe, że w Nasielsku pamięta 
się o przyjezdnych – tych, którzy 
do miasta wjeżdżają drogą od 
strony Płońska. 
Wystarczy jednak pobieżnie przyjrzeć się „mo-
numentowi”. Dojdziemy wtedy do wniosku, 
że lepiej by było, gdyby go tu w ogóle nie 

było. Zardzewiałe metalowe elementy 
konstrukcji, podziurawiona tablica – to 
żałosny widok dla kogoś, kto pierwszy raz 
odwiedza Nasielsk. 

Być może dzieło ma wartość historyczną. 
Jeżeli tak, to watro umieścić na nim tabliczkę 
z informacją o jego pochodzeniu. Być może 
i dziury są pozostałością z czasów okupacji.

Jeżeli jednak nie jest to zabytek, to z czy-
stym sumieniem można przeznaczyć je 
na złom. Na miejscu, które po nim po-
zostanie, można posiać trawę i posadzić 
ładne kwiatki. 

Na pewno będzie ładnie. 
D. Panasiuk

19.07.  na trasie kolejowej Kołobrzeg 
– Szczecin w okolicach stacji  Nasielsk 
nieznany sprawca skradł telefon komór-
kowy o wartości 400 zł na szkodę Szcze-
pana H.

10.08. na szlaku kolejowym Działdowo 
– Warszawa w rejonie stacji Studzianki 
nieznany sprawca skradł Barbarze K. torbę 
wraz z dowodem osobistym i pieniędzmi.

12.08. na terenie stacji PKP Nasielsk trzech 
nieznanych sprawców grożąc nożem, 
skradli Markowi P. telefon komórkowy 
i pieniądze.

13.08. w Morgach Kazimierz J. kierował 
rowerem w stanie nietrzeźwym (1,14 
13.08. w Morgach Kazimierz J. kierował 
rowerem w stanie nietrzeźwym (1,14 
13.08. w Morgach Kazimierz J. kierował 

mg/l.).
rowerem w stanie nietrzeźwym (1,14 
mg/l.).
rowerem w stanie nietrzeźwym (1,14 

13 – 14. 08. w Budach Siennickich niezna-
ny sprawca z mieszkania Ireny W. skradł 
sprzęt RTV. Straty wynoszą 1000 zł.

16.08. na ulicy Rynek nieznany sprawca 
umyślnie uszkodził samochód Jakuba B. 
Straty wynoszą 1000 zł.

16.08. w Cieksynie nieznany sprawca 
z działki rekreacyjnej Marka W. skradł ko-
siarkę spalinową o wartości 1500 zł.

18.08. na ul icy Lipowej Sławomir O. 
kierował rowerem w stanie nietrzeźwym 
(1,12 mg/l.).
kierował rowerem w stanie nietrzeźwym 
(1,12 mg/l.).
kierował rowerem w stanie nietrzeźwym 

18.08. na ulicy Lipowej Sławomir R. kiero-
wał rowerem w stanie nietrzeźwym (1,03 
18.08. na ulicy Lipowej Sławomir R. kiero-
wał rowerem w stanie nietrzeźwym (1,03 
18.08. na ulicy Lipowej Sławomir R. kiero-

mg/l.).
wał rowerem w stanie nietrzeźwym (1,03 
mg/l.).
wał rowerem w stanie nietrzeźwym (1,03 

20.08. w Lubominie na powierzchni 1 ha 
spaliła się słoma po skoszonym zbożu. Stra-
ty wynoszą 700 zł na szkodę Hanny B.

20.08. na ulicy Rynek Robert D. kierował 
samochodem w stanie nietrzeźwym (1,34 
20.08. na ulicy Rynek Robert D. kierował 
samochodem w stanie nietrzeźwym (1,34 
20.08. na ulicy Rynek Robert D. kierował 

prom.).
samochodem w stanie nietrzeźwym (1,34 
prom.).
samochodem w stanie nietrzeźwym (1,34 

19.08. w Nunie Andrzej S. kierował samo-
chodem w stanie nietrzeźwym (1,44 mg/l.).
19.08. w Nunie Andrzej S. kierował samo-
chodem w stanie nietrzeźwym (1,44 mg/l.).
19.08. w Nunie Andrzej S. kierował samo-

21.08. na Cmentarzu Parafialnym niezna-
ny sprawca skradł Stanisławowi W. koszyk 
wiklinowy z telefonem komórkowym i in-
nymi drobnymi przedmiotami.

Ta droga prowadzi do miejsca zbrodni.
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     PIĄTEK 2 WRZEŚNIA 2005 r. (Bohdan, Czech, Czesław, Dionizy, Henryk, Julian, Stefan, Tobiasz)

Robin Hood – faceci w rajtuzach
Reżyseria: Mel Brooks; W rolach głów-
nych:Cary Elwes, Richard Lewis, Roger 
Rees, Amy Yasbeck; komedia; Kraj 
produkcji: USA; Rok produkcji: 1993; 99 
min.

Dawno temu, w dwunastym wieku 
Robin z Loxley podczas wyprawy krzy-
żowej dostał się do arabskiej niewoli. 
Tu zaprzyjaźnił się z pewnym Arabem, 
który podpowiedział mu sprytny for-
tel, dzięki któremu obaj opuścili lochy. 
Następnie przez morze dopłynęli do 
Anglii, gdzie Robin miał nadzieję zastać 
w całej okazałości swój dwór rodowy. 
Niestety, na oczach naszych dzielnych 
bohaterów, zamczysko zmieniło właściciela i po prostu odjechało. Niewidomy sługa wyjawił wkrótce Robinowi, że 
jego ojciec zmarł, a jego ziemię zagarnął pazerny książę Jan Bez Ziemi. Wędrując następnie po sherwoodzkim lesie, 
Robin i jego arabski towarzysz spotykają same indywidua. Jednym z nich jest niezwykle oryginalny żydowski rabin, 
Tuckman, w którego postać wcielił się sam twórca tego filmu, Mel Brooks. Robinowi przychodzi również wkrótce 
stoczyć pierwszy pojedynek (słowny) z szeryfem z Rottingham, który ma poważne problemy z wymową głoski „r”, 
co oczywiście wszyscy skrzętnie wykorzystują. Szeryf jest wiernym i bezgranicznie oddanym sługą księcia Jana i ten 
w nagrodę za dobre sprawowanie oddaje mu rękę pięknej i cnotliwej Marion. Dochodzi nawet do ślubu, gdy Marion 
w zamian za życie aresztowanego Robina zostaje zmuszona do wypowiedzenia sakramentalnego „tak”. Ale z powodu 
problemów językowych szeryfa, ceremonia ślubna zostaje przerwana... (sobota, 19:30 POLSAT)

TVP 2
06:05 Tucker - odc.10; serial komediowy 

kraj prod.USA
06:30 Lato z Jedynką
06:55 Pogoda
07:00 Wiadomości
07:05 Lato z Jedynką
07:30 Pogoda
07:30 Lato z Jedynką
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:14 Moda na sukces - odc.2585
08:40 Kopciuszek - Niebezpieczna 

przygoda odc. 22; serial animowany
09:05 Bajeczki Jedyneczki - /odc. 5/
09:10 Nigdzie w świecie nie znajdziecie 

- odc. 10; magazyn
09:25 Maszyna zmian - odc. 12; serial
09:55 Extr@ - język angielski dla młodzieży 

- Udręki miłości odc.30/30
10:20 Leksykon Polskiej Muzyki 

Rozrywkowej - zespół Big Cyc
10:50 Lato z Jedynką
11:15 Telezakupy
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Dozwolone do lat 18; melodramat 

kraj prod.Polska (1976); reż.:Jan Batory
13:50 Auto-Mix; magazyn
14:05 Plebania - odc. 565; telenowela TVP
14:30 Plebania - odc. 566; telenowela TVP
15:00 Wiadomości
15:10 Klan - odc. 963; telenowela TVP
15:35 Klan - odc. 964; telenowela TVP
16:00 Moda na sukces - odc.2585
16:25 Lato z Jedynką
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:30 Sąsiedzi - „Wielka szansa”; serial 

komediowy TVP
18:00 Czarne chmury - odc. 10; serial TVP
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:50 Sport
19:55 Pogoda
20:10 Jeszcze raz Pearl Harbor; film 

science fiction kraj prod.USA (1980); 
reż.:Don Taylor; wyk.: Kirk Douglas, 
Martin Sheen

22:00 Prawdziwy koniec wojny ? 60. rocz-
nica zakończenia II wojny światowej na 
Pacyfiku; reportaż

22:20 Gorący towar (City Heat) 93’; 
film fabularny kraj prod.USA (1984); 
reż.:Richard Benjamin; wyk.:Clint 
Eastwood, Burt Reynolds, Rip Torn, 
Madeline Kahn

24:00 Wiadomości
00:10 Dzień końca świata 85’; film 

fabularny kraj prod.USA (2001)
01:35 Strajk - Koniec strajku / 5/; reportaż 

kraj prod.Polska (1980)
Strajk - Koniec strajku / 5/; reportaż 

kraj prod.Polska (1980)
Strajk - Koniec strajku / 5/; reportaż 

02:00 Kino nocnych marków - Megiddo  
101’ kraj prod.USA (2001); reż.:Brian 
Trenchard-Smith; wyk.:Gavin Fink, 
David Hedison, Udo Kier

03:50 Zakończenie programu

06:00 Piosenka na życzenie
06:55 TV MARKET
07:10 Interwencja, odc.487
07:30 Ja się zastrzelę 5, odc.60
08:00 Zbuntowany Anioł , odc.174 „Wild 

Angel „; Argentyna;   Dla małoletnich od 
lat 12

08:55 Gra w ciemno, odc.25 Polska, 
2005   

09:55 13 Posterunek, odc.18 Polska; r. 
Ślesicki Maciej   

10:30 Czułość i kłamstwa, odc.102Polska, 
2001; r. Dejczer Maciej   

11:00 Samo życie, odc.567 Polska, 
2005   

11:45 TV MARKET
12:00 Zbuntowany Anioł, odc.175
13:00 Szpital Księcia Alberta, odc.1
13:30 Domowa kawiarenka, odc.64

Polska, 2004   
14:00 Pierwsza miłość, odc.125 Polska
14:45 Wybrańcy fortuny, odc.10
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda 
16:10 Interwencja, odc.488 Polska
16:30 Exclusive, odc.122 Polska
17:00 Gra w ciemno, odc.26 Polska
18:00 Pierwsza miłość, odc.126 Polska
18:45 Wydarzenia
19:15 Sport
19:20 Pogoda
19:30 Uwolnić orkę; USA, 1993; r. Wincer 

Simon; w. Jason James Richter, Lori Petty, 
Atkinson Jayne, Schellenberg August, 
Madsen Michael, Ironside Michael 

21:30 Studio Lotto
21:50 Joe Dirt; USA, 2001; r. Gordon 

Dennie; w. Spade David, Miller Dennis, 
Daniel Brittany, Beach Adam, Rock Kid 

23:45 Biznes Wydarzenia
00:05 Pogoda 
00:15 Agent o dwóch twarzach; Francja 

/ Rumunia, 1967; r. Young Terence; w. 
Brynner Yul, Froebe Gert, Howard Trevor, 
Plummar Christopher, Schneider Romy
Film akcji. Edward Chapman (Plummer) 
był postacią autentyczną - brytyjskim 
kasiarzem, pracującym w czasie II wojny 
światowej na przemian dla Anglików i 
Niemców. Mistrzowsko opanował kunszt 
otwierania każdej kasy pancernej, a wła-
ściwe wyczucie koniunktury pozwoliło 
mu zakończyć wojnę jako niemalże 
bohaterowi.   

02:25 Aquaz Music Zone
05:30 Pożegnanie

06:15 Telesklep
07:05 Uwaga! - magazyn
07:25 Kobra - oddział specjalny - serial 

sensacyjny odc. 1, 45 min, Niemcy
08:20 Gorzka zemsta - telenowela odc. 

101, 45 min, Kolumbia, 2003
09:05 Wykręć numer - teleturniej
10:15 Graj o raj - teleturniej
11:15 Telesklep
11:35 Na Wspólnej - serial obyczajowy; 

odc. 506, 30 min, Polska
12:05 Rozmowy w toku - talk-show
13:10 W-11 - Wydział Śledczy: Starzy zna-

Rozmowy w toku - talk-show
W-11 - Wydział Śledczy: Starzy zna-
Rozmowy w toku - talk-show

jomi - serial fabularno-dokumentalny
13:40 Kobra - oddział specjalny - serial 

sensacyjny; odc. 2, 45 min, Niemcy
14:35 Przystanek Alaska (Northern 

Exposure) - serial obyczajowy; odc. 
91/110, 55 min, USA, 1990; reż. David 
Chase, wyk. Rob Morrow, Janine Turner, 
Barry Corbin, Cynthia Geary

15:30 Gorzka zemsta - telenowela; odc. 
102/188, 55 min, Kolumbia, 2003; reż. 
Rodrigo Triana, wyk. Danna García, Mario 
Cimarro, Paola Andrea Rey, Jorge Cao

16:25 Najsłabsze ogniwo - teleturniej
17:15 W-11 - Wydział Śledczy: Gwałciciel 

Najsłabsze ogniwo - teleturniej
W-11 - Wydział Śledczy: Gwałciciel 
Najsłabsze ogniwo - teleturniej

- serial fabularno-dokumentalny; 35 min, 
Polska

17:50 Rozmowy w toku - talk-show
19:00 Fakty
19:30 Sopot Festival 2005

23:30 Superkino Prawo ojca - dramat 
sensacyjny; 97 min, Polska, 2000; reż. 
Marek Kondrat, wyk. Marek Kondrat, 
Nina Roguż, Małgorzata Foremniak, 
Szymon Bobrowski

01:30 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” (59) – serial animowany 

dla dzieci, USA/Japonia 1997-98
08.45 „Jak Pan może, Panie doktorze?” 

(65) – serial komediowy, USA 1998
09.15 „W imieniu prawa” (10) - show 

sądowy, reż. Witold Rumel
10.15 „Diagnoza morderstwo” (58) 

– serial kryminalny, USA 1993
11.15 „Ja tylko pytam” - talk-show 
12.15 TV Market
12.30 „Sztukateria” - Magazyn kulturalny
13.00 „VIP” - Wydarzenia i plotki 
13.30 „Daję słowo” – teleturniej
14.15 „Muzyczne listy” – magazyn 
15.15 3 „Echo lasu” – program 
15.45 „Psie serce – Falko” (10) – serial 

obyczajowy, Polska
16.45 „Ekstraliga żużlowa - magazyn” 
17.15 „Futbol Mundial” - półgodzinny 

magazyn piłkarski
17.45 „Jak Pan może, Panie doktorze?” 

(„Becker”) (66) – serial komediowy, 
USA 1998, reż. Andy Ackerman, wyk. 
Ted Danson, Terry Farrel, Alex Desert 

18.15 „Daję słowo” – teleturniej
19.00 „Buffy, postrach wampirów” 

(„Buffy, The Vampire Slayer”) (20) 
– przygodowy serial akcji

20.00 „Waleczne kobiety” - USA 1986, 
reż. Buzz Kulik; wyk. Susan Sarandon, 
Kristy McNichol, Alberta Watson, 
Valerie Mahaffey, Suzanne Lederer
Dramat wojenny z czasów drugiej 
wojny światowej. Pułkownik Margaret 
Ann Jessup (Sarandon), amerykańska 
pielęgniarka w bazie wojskowej na 
Filipinach, zostaje wraz ze szpitalem i 
chorymi ewakuowana do dżungli. Kiedy 
Japończycy przerywają linię obrony na 
płw. Bataan, dobijają rannych, a personel 
biorą do niewoli, w której Margaret i jej 
koleżanki - bez żywności, lekarstw, zmu-
szane do niewolniczej pracy po 14 godzin 
na dobę - spędziły niemal 3 lata.

22.05 Wydarzenia
22.15 „Gdzie diabeł mówi dobranoc” 

(13) – USA 1992-1996, prod. David E. 
Kelley, wyk. Tom Skerritt, Kathy Baker, 
Lauren Holly, Costas Mandylor, Holly 
Marie Combs, Justin Shenkarow, Adam 
Wylie, Fyvush Finkel, Zelda Rubenstein 

23.10 Playboy; „” – program erotyczny 
00.20 „CHCĘ BYĆ PIĘKNA” - program 
01.20 Muzyczne listy – magazyn
02.10 „Sztukateria” - Magazyn kultural-

ny
02.35 „Joker” – talk-show 
03.25 Zakończenie programu

Gorący towar
Komedia kryminalna, 95 min, USA 1984; Reżyseria: 
Richard Benjamin; Scenariusz: Sam O. Brown, 
Joseph C. Stinson; Zdjęcia: Nick McLean; Muzyka: 
Lennie Niehaus; Występują: Clint Eastwood, Burt 
Reynolds, Jane Alexander, Madeline Kahn, Rip Torn, 
Irene Cara, Richard Roundtree, Tony Lo Bianco, William 
Sanderson, Nicholas Worth, Robert Davi, Jude Farese, 
John Hancock i inni

Akcja rozgrywa się w latach prohibicji. Bohaterami 
są porucznik Speer (Clint Eastwood) i prywatny 
detektyw Mike Murphy (Burt Reynolds), dawni 
kumple z policji. Jednak i dziś, mimo pozorów 
wzajemnej wrogości, zawsze mogą liczyć na 
siebie. A trzeba wiedzieć, że przeciwko nim 
występuje cały światek gangsterski Kansas 
City. Film rozpoczyna się od sceny, w której dwaj przestępcy atakują w barze Mike’a. W krytycznym momencie 
do akcji wkracza porucznik, wybawiając go z opresji. Speer będzie miał jeszcze wiele okazji, by pospieszyć na 
pomoc staremu kumplowi. 

Agencja detektywistyczna, której Murphy jest współwłaścicielem, popada w tarapaty finansowe. Toteż detektyw 
i jego sekretarka Addy (Jane Alexander) są zachwyceni, kiedy pewnego dnia wspólnik Dehl Swift niespodziewanie 
pojawia się z grubym plikiem banknotów. Aby wyjść z kłopotów, Swift prowadzi bardzo niebezpieczną grę. Wdaje 
się w ciemne interesy z rywalizującymi ze sobą gangami. Kiedy zdobywa księgi finansowe gangstera Leona Colla, 
proponuje mu ich zwrot za 50 tysięcy dolarów. Jednocześnie obiecuje sprzedaż tych samych dokumentów innemu 
gangsterowi, Primo Pittowi, za równie pokaźną sumkę. Pitt, podejrzewając oszustwo, zabija Swifta. Dziewczyna 
zamordowanego, Ginny Lee ratuje się ucieczką, dzięki pomocy Speera.  (piątek, 22:20 TVP1)
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Gorący towar

Prawo Ojca
TVN  20.50

Film sensacyjny, Polska 1999; Reżyseria: 
Marek Kondrat; Obsada: Marek Kondrat, 
Nina Roguż, Małgorzata Foremniak, 
Szymon Bobrowski, Piotr Machalica, 
Dorota Landowska

Scenariusz opowiada historię 
ojca, którego kilkunastoletnia 
córka została brutalnie zgwałco-
na, a sprawcy gwałtu, mimo ewi-
dentnych dowodów, pozostają na 
wolności. W obliczu nieskuteczności 
wymiaru sprawiedliwości ojciec, były 
kierowca rajdowy, bierze sprawy 
w swoje ręce. Film jest opowieścią 
o krzywdzie i zemście, dotykającą 
kwestii bolesnej i trudnej: co ma 
czynić mieszkający w naszym 
Państwie Prawa obywatel wobec 
niemal zupełnej bezkarności 
przestępców – z jednej strony, 
a bezsilnością organów ścigania 
i indolencją wymiaru sprawiedli-
wości – z drugiej.
Akcja filmu umieszczona w tle 
nowokapitalistycznego pejzażu 
współczesnej Polski, choć ma 
wiele elementów komercyjnych, 
nie jest kolejną kliszą amerykań-
skich filmów sensacyjnych, lecz 
powoduje dyskusję: gdzie jest 
granica prawa pomiędzy odruchem 
ratowania własnego dziecka i wy-
równaniem życiowych rachunków 
a krwawym odwetem.

DODATEK TELEWIZYJNY
06:10 Złotopolscy - odc. 186
06:35 Samotni strzelcy - odc. 10/13; serial 

komediowy kraj prod.USA
07:15 Dwójka Dzieciom - Dwa światy 

- odc. 24; serial przygodowy

07:45 Dwójka Dzieciom - Teletubisie - odc. 
17 kraj prod.Wielka Brytania

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

09:00 Pytanie na śniadanie
10:20 M jak miłość - odc. 163
11:05 Podróże kulinarne Roberta 

Makłowicza - Sydney ze smakiem
11:35 Letnia Akademia Muzyki Dawnej 

- Wilanów 2005; reportaż
12:00 Kawał życia Maćka Pietrzyka; 

reportaż
12:25 Detektywi na wakacjach - odc 5; 

serial
13:00 Panorama
13:10 Pogoda
13:14 Telezakupy
13:30 Dwójka Dzieciom - Olimpiada Bolka 

i Lolka - Igrzyska
13:40 Odwiedziny Włóczęgi 80’; film 

obyczajowy kraj prod.USA, Kanada
15:05 Samotni strzelcy - odc. 10; serial 

komediowy kraj prod.USA
15:50 Klub dobrych kierowców; magazyn
16:00 Panorama
16:15 Eliminacje Młodzieżowych ME w 

piłce nożnej - Polska - Austria 
18:35 Panorama
19:00 Pogoda
19:10 Już w sobotę mecz - Polska-Austria
19:15 Hotel Zacisze - odc.8  Basil na straży 

moralności; serial komediowy
20:00 Miss Polonia 2005 - Gala Finałowa 

(1); transmisja
20:55 Już w sobotę mecz - Polska-Austria
20:59 Pogoda na wakacje
21:00 Miss Polonia 2005 - Gala Finałowa 

(2); transmisja
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport Telegram
22:30 Pogoda
22:45 Miss Polonia 2005 - Gala Finałowa 

(3); transmisja
23:50 07 zgłoś się - odc. 18/21 Bilet do 

Frankfurtu; serial TVP
01:00 07 zgłoś się - odc. 19/21 Złocisty; 

serial TVP
02:35 Zakończenie programu
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    SOBOTA 3 WRZEŚNIA 2005 r.  (Antoni, Bartłomiej, Bronisław, Grzegorz, Izabela, Jan, Joachim, Przesław, Szymon)

TVP 2
06:35 Gwiazdozbiór polskiego sportu 

- Zdzisław Krzyszkowiak
07:00 Agrolinia
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:14 Rok w ogrodzie
08:35 Nasze domy - odc.11; magazyn
08:55 Europejski Zlot Skautów - EUROJAM 

2005; reportaż
09:20 Ziarno; magazyn
09:50 Papirus - Talizman z Wielkiej 

Piramidy  odc. 37; serial anim.
10:20 Wyspy piratów - odc. 17 kraj 

prod.Australia (2002)
10:40 Wyspy piratów - odc. 18 kraj 

prod.Australia (2002)
11:10 Ważne przemiany - Porachunki 12  

kraj prod.Nowa Zelandia (2002)
11:40 Miasto Marzeń; telenowela doku-

mentalna TVP
12:05 Kuchnia z Okrasą - Niepospolity 

burak
12:25 Film dokumentalny
13:00 Wiadomości
13:15 Zwierzęta świata - Lew 1; film 

dokumentalny
13:55 Szogun - odc. 11; serial prod.USA 
15:00 Teleexpress
15:20 Mistrzostwa Europy w siatkówce 

mężczyzn - Polska-Chorwacja
17:20 Letnie Grand Prix w skokach 

Narciarskich
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:50 Sport
20:00 Pogoda
20:15 Hit na sobotę - Mój chłopak się 

żeni 100’; komedia romantyczna kraj 
prod.USA (1997); reż.:P.J. Hogan; wyk.:
Julia Roberts, Dermot Mulroney, Cameron 
Diaz, Phillip Bosco

22:05 Męska rzecz... - Gliny; film sensa-
cyjny kraj prod.Hongkong (1999); reż.:
Benny Chan; wyk.:Grace Yip, Jackie Chan, 
Sam Lee III

23:55 Kino nocnych marków - 
Amerykańska marzycielka 100’; komedia 
romantyczna kraj prod.USA (1990); reż.:
Rick Rosenthal

01:40 Sprawy rodzinne II - odc. 1 kraj 
prod.USA (2000)

02:25 Sprawy rodzinne II - odc. 2 kraj 
prod.USA (2000)

03:10 Zakończenie programu

06:00 Pierwsza miłość, odc.85 Polska
06:45 Pierwsza miłość, odc.86 Polska
07:30 Jesteśmy, odc.122 Polska, 2005   
08:00 Transformery, odc.19Japonia; serial 

animowany
08:30 YUGIOH, odc.40 USA; serial 

animowany 
09:00 Hugo Familijny, odc.21
09:30 BRAVO, odc.10 Magazyn rozryw-

kowy   
10:00 Pasjonaci, odc.16 Polska, 2005   
10:30 Samo życie, odc.564 Polska
11:15 Samo życie, odc.565 Polska
12:00 Samo życie, odc.566 Polska
12:45 Samo życie, odc.567 Polska
13:30 Na ostrzu noża, odc.1
14:00 Tango z aniołem, odc.1 
14:45 Słoneczny patrol, odc.189; USA; 

serial przygodowy
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda 
16:15 Jezioro marzeń, odc.90; USA; serial 

dla młodzieży
17:15 Wybrańcy fortuny, odc.11; USA
18:15 Zakręcone, odc.1; Polska, 2004   
18:45 Wydarzenia
19:15 Sport
19:20 Pogoda
19:30 Robin Hood - faceci w rajtuzach; 

USA, 1993; r. Mel Brooks; w. Amy Yasbeck, 
Cary Elwes, Lewis Richard, Roger Rees 
Znakomita parodia przygód dzielnego 
Robina z sherwoodzkiego lasu, który z 
pomocą swoich dzielnych kompanów 
odbiera władzę złemu księciu, wkurza 
szeryfa Rottingham i poszukuje klucza 
do pasa cnoty lady Marion...   

21:30 Studio Lotto
21:45 Nikita; Francja, Włochy, 1990; r. 

Luc Besson; w. Anne Parrilaud, Jean 
Bouise, Jean Reno, Jean-Hugues 
Anglade, Jeanne Moreau, Tcheky Karyo 
Tytułowa bohaterka (Parrilaud) skazana 
na karę śmierci, dostaje propozycję nie 
do odrzucenia: po morderczym treningu 
zostaje zabójcą w pewnej tajemniczej 
agencji bezpieczeństwa, o której istnieniu 
rząd wolałby zapomnieć.   

00:15 Playboy
01:35 Reebok Hip Hop
03:10 Aquaz Music Zone
05:30 Pożegnanie

06:10 Telesklep;
08:00 Pascal: po prostu gotuj - program 

rozrywkowy, 2004;
08:30 Dzień dobry TVN
10:30 VIVA Polska
11:50 Maraton Uśmiechu - program 

rozrywkowy
12:20 Misja Martyna - program rozryw-

kowy
12:40 Na Wspólnej - serial obyczajowy 

(126/0), Polska
13:40 Chwila Prawdy - program rozryw-

kowy, 2003;
14:50 Pascal: po prostu gotuj - program 

rozrywkowy
15:20 13 Posterunek - serial komedia 

(16/42), Polska, reż. Maciej Ślesicki;
16:00 Przedsionek piekła - film we-

stern, USA, 1999, reż. Uli Edel , wyst. 
Sam Shepard, Eric Roberts, Randy 
Quaid, Peter Stormare, Brad Rowe, 
Donnie Wahlberg, Amelia Heinle
Walka dobra ze złem rozegrana na 
skraju świata. Banda zdesperowanych 
przestępców ucieka po krwawym napa-
dzie. Chowają się w bezbronnym mia-
steczku. Okazuje się jednak, że nie jest 
to zwykle miasteczko. Mieszkają w nim 
duchy zmarłych ludzi. Gdzie ci ucieki-
nierzy znaleźli schronienie? W połowie 
drogi pomiędzy niebem a piekłem 
- w miejscu zwanym czyściec.

17:55 Siłacze - program rozrywkowy
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:30 Sopot Festival 2005
23:30 Nuklearny szantaż - film sensacyjny, 

USA, 1996, reż. Andrew Stevens , wyst. 
Michael Dudikoff, Frederic Forrest, Reiner 
Schone, Jay Avocone, Catherine Bell

    NIEDZIELA 4 WRZEŚNIA 2005 r. (Eliza, Ida, Lilianna, Rozalia, Róża)

TVP 1 POLSAT TVN TV 4
05.45 „Strefa P” - Magazyn muzyczny 
06.10 „Sztukateria” - Magazyn kulturalny
06.35 „VIP” - Wydarzenia i plotki 
07.00 „Pokemon” (56,57) – serial animo-

wany dla dzieci
08.00 „Kinomaniak” - Odjazdowy ma-

gazyn filmowy
08.30 „Strefa P” - Magazyn muzyczny 
09.00 Rajdowe Mistrzostwa Świata – Rajd 

„Strefa P” - Magazyn muzyczny 
Rajdowe Mistrzostwa Świata – Rajd 
„Strefa P” - Magazyn muzyczny 

Niemiec
10.00 „Watykan Jana Pawła II” (10) 

- dziesięcioodcinkowy serial dok.
10.30 „Diagnoza morderstwo” (57) 

– serial kryminalny, USA
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 program
14.15 „Anioł ciemności” (52) – serial 

dramatyczno-sensacyjny, USA
15.15 „Buffy, postrach wampirów” (20) 

– przygodowy serial akcji, USA
16.15 „Serce Europy albo mysz, która 

ryknęła – film o Solidarności
17.15 „Odlot”
18.00 „Nuklearna bestia” - USA 1998, reż. 

Brian Trenchard-Smith; wyk. Daniel Hugh 
Kelly, Isabella Hofmann, Cindy Pickett

20.00 „Mali bohaterowie” - USA 
1991, reż. Craig Clyde; wyk. Raeanin 
Simpson, Keith Christensen, Reta 
Patterson, Craig Clyde, Katherine Willi
Familijny. Mała Charlene (Simpson) jest 
dzieckiem z biednej rodziny farmerskiej, 
obiektem szyderstw i prześladowań ze 
strony zamożniejszych dzieci ze szkoły. 
Jej jedynym przyjacielem jest kundelek 
Hoover. Pewnego dnia oboje stają się 
bohaterami i dają prześladowcom praw-
dziwą lekcje odwagi i poświęcenia.

22.00 Wydarzenia 
22.10 „Komenda - Jelenia Góra 2” - serial 

dokumentalny
22.40 „Osaczona” - USA 1987, reż. Ridley 

Scott, wyk. Tom Berenger, Mimi Rogers, 
Lorraine Bracco

00.55 „Drogówka” - magazyn policyjny 
01.20 „Komenda” - serial dokumentalny 
01.45 „Ekstraliga żużlowa - magazyn” 
02.10 „VIP” - wydarzenia i plotki 
02.35 „Strefa P” - Magazyn muzyczny 
03.00 „Joker” – talk-show 
03.50 Zakończenie programu

TVP 2
06:15 W labiryncie - odc. 103; serial TVP
06:40 Ucieczka - wycieczka - odc.5; serial 

TVP
07:05 Wakacje, wakacje i po wakacjach, 

Franklinie!; film animowany kraj prod.Ka-
nada (2003)

07:55 Roztańczona Angelina - Panna Lilly 
przychodzi z wizytą; serial animowany 
kraj prod.Wielka Brytania

08:05 Roztańczona Angelina - Legenda 
o Wielkiej Łapie kraj prod.Wielka 
Brytania 

08:20 Domisie; program dla dzieci
08:45 WIRTUL@NDIA
09:10 Puchar Jedynki; magazyn
09:30 Kino na niepogodę - Dogonić 

marzenia 81’; film fabularny
11:00 Święto Dziękczynienia za Plony-

marzenia 81’; film fabularny
Święto Dziękczynienia za Plony-

marzenia 81’; film fabularny

Jasna Góra 2005
13:25 Anioł Pański kraj prod.Włochy 
13:35 Wiadomości
13:45 Wysokie fale 91’; film fabularny kraj 

prod.USA (1987); reż.:William  Phelps; 
wyk.: Matt Adler, Nia Peeples

15:25 Lekkoatletyka: Golden League 
- Berlin

17:00 Teleexpress
17:20 Szogun - odc. 12; serial kraj 

prod.USA (1980)
18:15 Od przedszkola do Opola - piosenki 

o Warszawie
18:40 Śmiechu warte - odc.549; program 

rozrywkowy
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:50 Sport
20:00 Pogoda
20:10 Mistrzostwa Europy w siatkówce 

mężczyzn - Polska-Rosja
22:40 Uczta kinomana - Drabina 

Jakubowa 108’; dramat kraj prod.USA; 
reż.:Adrien Lyne

00:35 Uczta kinomana - Idiota - odc. 10; 
serial obyczajowy kraj prod.ROSJA

01:30 Zakończenie programu

05:35 Złotopolscy - odc. 188
05:55 Dwójka Dzieciom - Globert przed-

stawia niezwykły świat natury - odc. 20
06:20 Słowo na niedzielę
06:25 Dla niesłyszących - Przeprowadzki 

- odc. 8; serial TVP
07:20 Panna z mokrą głową  94’; film 

obyczajowy kraj prod.Polska
09:00 Wędrówki przyrodnicze z Davidem 

Attenborough - Krokodyle- władcy wód; 
serial dok. 

09:30 Smak Europy
09:40 Zacisze gwiazd - Justyna i Emilian 

Kamińscy
10:10 Smak Europy
10:25 Wakacje z National Geographic 

- Puszcza niedźwiedzi, wilków i łososi; 
film dokumentalny kraj prod.USA

11:20 Smak Europy
11:35 Podróże kulinarne Roberta 

Makłowicza - Surfingowy smak
12:05 Gwiazdy w południe - Kiedy nadej-

dzie wrzesień 108’; komedia romantyczna 
kraj prod.USA

14:00 Familiada 
14:30 Złotopolscy - odcinek 694
15:05 Szansa na Sukces
16:05 Na dobre i na złe - odcinek 221
17:00 Na dobre i na złe - odcinek 222
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:50 Pogoda
18:55 Już w środę mecz - Polska - Walia
19:00 Łowcy śmiechu -  Maciej Stuhr (6); 

program kabaretowy
19:55 Panorama flesz
20:00 Europa da się lubić - Europa Miss
21:10 Miss Polonia 2005 - Rozwiązanie 

głosowania; reportaż
21:15 Pogoda na wakacje
21:20 Hotel Zacisze - odc. 7/12 Basil gra 

na wyścigach; serial komediowy kraj 
prod.Wielka Brytania

21:50 Już w środę mecz - Polska - Walia
22:00 Panorama
22:20 Sport Telegram
22:30 Pogoda
22:40 Uroczystość wręczenia dorocznych 

nagród Prezesa TVP za profesjonalizm
23:10 Samowolka  61’; dramat obycza-

jowy; reż.:Feliks Falk
00:20 Ognisty jeździec 115’; film kostiu-

mowy kraj prod.Polska, Niemcy, Francja 
(1998)

02:20 Zakończenie programu

06:00 Pierwsza miłość, odc.87 Polska
06:35 Pierwsza miłość, odc.88 Polska
07:10 Na ostrzu noża, odc.1
07:40 Czarodziejki W.I.T.C.H., odc.20
08:10 Power Rangers, odc.478
08:40 Hugo, odc.35
09:10 MTV - Zza sceny, odc.1
09:40 DURACELL: Eksploracje, odc.27
10:10 Rodzina zastępcza, odc.184 Polska 

2004; r. Nowak Wojciech 
11:10 Bogus, mój przyjaciel na niby; USA, 

1996; r. Norman Jewison; w. Goldberg 
Whoopi, Depardieu Gerard

13:20 Dziecko szczęścia Polska, 1991; r. 
Kryński Sławomir; w. Cichucki: Marek, 
Gawryluk Ewa, Zofia Czerwińska

15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda 
16:15 Człowiek kontra bestia cz.2
17:15 KABARETON, odc.6 Polska;   
18:15 Daleko od noszy, odc.61 Polska
18:45 Wydarzenia
19:05 Sport
19:10 Pogoda
19:20 Niefortunna zamiana; USA; 

r. Gallo George; w. Jones Orlando, 
Griffin Eddie, Herrmann Edward, 
Gary Grubbs, Elliott Shawn 
Komedia akcji. Daryl Chase, finansista 
z Nowego Jorku, miał pecha pracować 
dla meksykańskiej firmy, która okazała 
się przykrywką kartelu narkotykowego. 
Nękany przez FBI, molestowany przez 
agenta CIA, chcącego wykorzystać jego 
mafijne układy, pilnie potrzebuje nowej 
tożsamości. Prawdziwe kłopoty zaczyna-
ją się, kiedy kradnie paszport człowieka, 
którego nazwisko jest znacznie wyżej 
na międzynarodowej liście ściganych... 
Film inspirowany dramatem psycho-
logicznym „Across The Bridge” (1957) 
Kena Annakina, ekranizacją powieści 
Grahama Greene’a. 

21:05 8 MM / Osiem milimetrów; USA, 
1999; r. Schumacher Joel; w. Nicolas 
Cage, Phoenix Joaquin, Gandolfini 
James, Stormare Peter, Heald Anthony

21:30 Studio Lotto
23:50 Nagi patrol, odc.41
00:20 Na jeden temat...z Joan Rivers
00:50 Magazyn sportowy
02:50 Krwawy obiad; USA, 1987; r. Jackie 

Kong; w. Burks Rick, Crew Carl
04:05 Aquaz Music Zone
05:30 Pożegnanie

06:10 Telesklep;
08:00 Maraton Uśmiechu - program 

rozrywkowy
08:30 Dzień dobry TVN
10:30 Wakacje w Las Vegas - film kome-

dia, USA, 1997, reż. Stephen Kessler, wyst. 
Chevy Chase, Beverly D’Angelo, Randy 
Quaid, Ethan Embry, Marisol Nichols, ;

12:25 Dzieciaki z klasą - program roz-
rywkowy

13:35 Co za tydzień - magazyn
14:00 Akademia policyjna - film komedia, 

USA, 1984, reż. Hugh Wilson , wyst. Steve 
Guttenberg, Kim Cattrall, G.W. Bailey, 
Bubba Smith, Donovan Scott, George 
Gaynes

16:00 Zielone drzwi
16:30 Mamy Cię - program rozrywkowy
17:45 Ciao Darwin - program rozrywko-

wy
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:30 Sopot Festival 2005
23:30 Detektyw - serial fabular-

no-dokumentalny, „Zniewolona”
28-letnia Justyna cztery lata temu 
poznała Szachaba, Turka pochodzenia 
cypryjskiego. Zamieszkali w Londynie. 
Justynie wydawało się, że poznała mi-
łość swojego życia. Nie przeszkadzało 
jej to, że mężczyzna jest muzułmaninem 
- „Przecież się tak bardzo kochamy...” 
- mówiła - „Wszystko jakoś się ułoży”. 
Jednak, kiedy okazało się, że Justyna 
jest w ciąży, idylla nagle się skończyła. 
Szachab z dnia na dzień stał się zaborczy 
i despotyczny. Zmusił kobietę, by nadała 
dziecku arabskie imię i nazwisko. Bez 
wiedzy mężczyzny Justyna nie mogła 
zrobić nawet kroku...

00:00 13 Posterunek - serial komedia 
(16/42), Polska, reż. Maciej Ślesicki;

00:35 Misja Martyna - program rozryw-
kowy 

TVP 1 POLSAT TVN TV 4

HIT NA DZIŚ
06:35

07:00
08:00
08:10
08:14
08:35
08:55

09:20
09:50

10:20

10:40

11:10

11:40

12:05

12:25
13:00
13:15

13:55
15:00
15:20

17:20

19:00
19:30
19:50
20:00
20:15

22:05

23:55

01:40

02:25

03:10

Mój chłopak się żeni
TVP 1 20.15

Komedia romantyczna, 100 min, USA 
1997; Reżyseria: P. J. Hogan; Scenariusz: 
Ronald Bass; Aktorzy: Julia Roberts, 
Dermot Mulroney, Cameron Diaz, Rupert 
Everett, Philip Bosco, M. Emmet Walsh, 
Rachel Griffiths, Carrie Preston i inni

Julianne Potter i Michael O’Neal po-
znali się w szkole średniej i od razu 
polubili. Łączy ich głęboka przyjaźń, 
może nawet więcej: niespełniona 
miłość, na którą nie zdecydowali się 
z lęku przed rozczarowaniem i zra-
nieniem. Ona jest autorką popular-
nych przewodników kulinarnych, on 
– dziennikarzem sportowym. Oboje 
obiecali sobie kiedyś, że się pobiorą, 
jeśli żadne z nich nie znajdzie sobie in-
nego partnera do ukończenia 28 roku 
życia. Ta data właśnie się zbliża i wy-
daje się, że nic nie przeszkodzi w reali-
zacji młodzieńczego postanowienia. 
Nieoczekiwanie Michael dzwoni do 
Julianne z informacją, że za cztery dni 
bierze ślub i to z nie byle kim: z piękną 
Kimmy Wallace, dziewczyną z bardzo 
bogatej rodziny. Michael oczywiście 
chce, żeby przyjaciółka była przy nim 
w tak ważnej życiowej chwili. Julianne 
reaguje na tę wiadomość w sposób 
zaskakujący dla niej samej: chociaż 
przez kilka ostatnich lat niespecjalnie 
interesowała się tym, co się dzieje 
z Michaelem, teraz nagle uświada-
mia sobie, że nadal jej na nim zależy 
i skrycie marzy, żeby zostać jego żoną. 
Natychmiast udaje się samolotem do 
Chicago, gdzie ma się odbyć uroczy-
stość i próbuje zrobić wszystko, żeby 
do ślubu nie dopuścić...

06:15
06:40

07:05

07:55

08:05

08:20
08:45
09:10
09:30

11:00

13:25
13:35
13:45

15:25

17:00
17:20

18:15

18:40

19:00
19:30
19:50
20:00
20:10

22:40

00:35

01:30

Akademia policyjna
14.00 TVN

Komedia, USA 1984; Reżyseria: Hugh 
Wilson; Obsada: Steve Guttenberg, Kim 
Cattrall, G.W. Bailey, Bubba Smith

Ku ogromnemu niezadowoleniu 
i rozczarowaniu szefów lokalnej 
Akademii Policyjnej, burmistrz 
miasteczka liberalizuje przepisy 
dotyczące wymagań stawianych 
przyszłym słuchaczom Akademii. 
Okazuje się, że dobre sprawowa-
nie i nieposzlakowana opinia nie 
mają już większego znaczenia, 
jeśli ktoś próbuje rozpocząć poli-
cyjną karierę. 
Tak oto chuligan i drobny złodzie-
jaszek Carey Mahoney (Steve 
Guttenberg) wstępuje do Akademii 
w ramach programu Służba 
za wyrok. W ślad za Mahoneym 
w Akademii pojawiają się inne 
równie ciekawe typy. Szef uczelni, 
komendant Lassard (George 
Gaynes) postanawia przeciwdzia-
łać tej niepożądanej sytuacji. Wpada 
na pomysł, że będzie wspierał 
wszelkie, mniej lub bardziej legalne 
poczynania swych bezpośrednich 
podwładnych; porucznika Harrisa 
(G.W.Bailey) i pani sierżant Callahan 
(Leslie Easterbrook) w zniechęca-
niu rekrutów do przyszłej służby. 
Wkrótce jednak okazuje się, że 
jego nawet największe wysiłki nie 
przynoszą najmniejszych rezul-
tatów. Dziwny zbieg okoliczności 
i przysłowiowe szczęście sprzyjają 
rekrutom. Każda akcja, której się 
podejmą, kończy się sukcesem.

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

gazyn filmowy
06.35 „Sztukateria” - Magazyn kulturalny
07.00 „Pokemon” (58,59) – serial anim.
08.00 Formuła 1 - Grand Prix Włoch 
09.00 „Nuklearna bestia” - USA  1998, 

reż. Brian Trenchard-Smith
10.50 „Diagnoza morderstwo” (58) 

– serial kryminalny, USA
11.50 „Kinomaniak” - Odjazdowy ma-

gazyn filmowy
12.20  „Dekoratornia” – magazyn wnę-

trzarski
12.50 „Instynkt tropiciela” – przewodnik 

po Polsce
13.20 „Duża przerwa” (13) – serial kom.
13.50 Formuła 1 - Grand Prix Włoch 

– wyścig 
16.00 „Mali bohaterowie” - USA 1991, 

reż. Craig Clyde
18.00 Historia Jacqueline Bouvier Kennedy 

- USA 1981, reż. Steven Gethers; wyk. 
Donald Moffat, James Franciscus

21.00 „Kolacja dla palantów” - Francja 
1998, reż. Francis Veber; wyk. Thierry 
Lhermitte, Jacques Villeret, Francis Huster, 
Alexandra Van Der Noot, Daniel Prévost 
Komedia pomyłek. Filmowa adaptacja 
sztuki Francisa Vebera, wyreżyserowa-
na przez samego autora. W środowe 
wieczory grupa przyjaciół organizuje 
specjalne kolacje, każdy z uczestników 
ma za zadanie zaprosić gościa. Zabawa 
polega na wyszukaniu osób łagodnie 
mówiąc głupich. Gościem wydawcy Pierra 
Brochanta (Lhermitte) jest Francois Pignon 
(Villeret). Splot nieszczęśliwych wypadków 
powoduje, że obaj panowie nie docierają 
na kolację, a potrzebujący pomocy Pierre 
liczyć może tylko na Francois.

22.50 Wydarzenia 
23.00 „Drogówka – Siedlce 3” - magazyn 

policyjny
23.30 „Tajna broń” - USA 1999, reż. Fred 

Olen Ray; wyk. Daniel Baldwin, Hannes 
Jaenicke, Chick Vennera

01.35 „Drogówka” - Magazyn policyjny 
02.00 „Komenda” - serial dokumentalny
02.25 Kinomaniak – odjazdowy magazyn 

filmowy
02.50 „Sztukateria” - Magazyn kulturalny
03.15 „KOT czyli Ktoś Ogromnie 

Tajemniczy” - program rozrywkowy 
04.05 Zakończenie programu

05:45 Złotopolscy - odc. 187
06:10 Dwójka Dzieciom - Globert 

przedstawia niezwykły świat natury 
- odc. 19 

06:35 Echa tygodnia
07:05 Dla niesłyszących - Spróbujmy 

razem
07:30 Alternatywy 4 - odc. 9 Upadek
08:50 Międzynarodowy Festiwal 

Chopinowski - Duszniki 2005
09:15 Morskie opowieści - Na tropie 

ośmiornicy- odc.10; serial dokumentalny 
kraj prod.USA

09:45 Kobiety i wojna; film dok.
10:50 Niania na telefon - odc. 8; cykl do-

kumentalny kraj prod.Wielka Brytania
11:35 Podróże kulinarne Roberta 

Makłowicza - Smak grzybów
12:05 Kino bez rodziców - Spacer pod 

psem; film TVP
12:35 Kino bez rodziców - Kochanie 

zmniejszyłem dzieciaki - odc 28 kraj 
prod.USA (1998)

13:25 30 ton - lista, lista, lista przebojów 
- (31/05)

14:00 Familiada
14:30 Złotopolscy - odcinek 693 Rodzinne 

zjazdy; telenowela TVP
15:05 Festiwal Piosenki Zaczarowanej 

- Finał,  część 1
16:05 Na dobre i na złe - odcinek 219 

Oskarżony; serial TVP
17:00 Na dobre i na złe - odcinek 220
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:00 M jak miłość - odcinek 339; serial 

obyczajowy
19:50 Panorama flesz
19:55 Eliminacje MŚ w piłce nożnej 

- Polska - Austria
22:45 Słowo na niedzielę
22:55 Panorama
23:15 Sport Telegram
23:20 Pogoda
23:35 Obietnica 117’; film kryminalny kraj 

prod.USA (2001); reż.:Sean Penn; wyk.:
Jack Nicholson, Benicio del Toro, Patricia 
Clarkson, Vanessa Redgrave

01:40 Eliminacje MŚ w piłce nożnej
03:40 Zakończenie programu
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OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA NASIELSKA

Z DNIA 19 SIERPNIA 2005 ROKU
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.) oraz 
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst 
jednolity – Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 z późn. zm.) podaję do wiadomości publicznej informację 
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych 
w wyborach Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. oraz w wyborach 
na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

Nr obwodu 
głosowania

Granice obwodu głosowania
Siedziba Obwodowej Komisji 

Wyborczej (adres)

1

Miasto Nasielsk – ulice: Brzozowa, Dolna, Działkowa, 
Jesionowa, Kwiatowa, Młynarska, Nowa, Pniewska 
Górka, Rynek, Składowa, Starzyńskiego, Świerkowa, 
Topolowa, Tylna, Warszawska (bloki), Wąska, 
Wierzbowa.

Liceum Ogólnokształcące 
w Nasielsku, 

ul. Starzyńskiego 10

2

Miasto Nasielsk – ulice: Armii Krajowej, Cisowa, 
Czereśniowa, Elektronowa, Gajowa, Garbarska, Generała 
Józefa Bema, Grabowa, Henryka Dąbrowskiego, 
Jadwigi Rostkowskiej, Jagodowa, Jaworowa, Jodłowa, 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kilińskiego, Księcia 
Józefa Poniatowskiego, Leśna, Ludwika Waryńskiego, 
Malinowa, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Ogrodowa, 
Polna, Sadowa, Sosnowa, Staszica, Stefana Batorego, 
Szkolna, Traugutta, Warszawska (bez bloków), 
Wiśniowa, Władysława Broniewskiego, 11 Listopada.

Zespół Szkół Nr 1 
w Nasielsku, 
ul. Staszica 1

3

Miasto Nasielsk – ulice: Adama Mickiewicza, Anny 
Jagiellonki, Błękitna, Bolesława Chrobrego, Broninek, 
Cicha, Cmentarna, Dąbrówki, Dębowa, Długa, Folwark, 
Gen. Aleksandra Osińskiego, Graniczna, Gwiaździsta, 
Jasna, Jaśminowa, Kasztanowa, Kazimierza Wielkiego, 
Klonowa, Kolejowa, Kościelna, Kozia, Krańcowa, Kręta, 
Królowej Jadwigi, Krótka, Krupki, Lazurowa, Lipowa, 
Łączna, Łąkowa, Mała, Mieszka I, Nowa Wieś, Piaskowa, 
Płońska, Podmiejska, Polskiej Organizacji Wojskowej, 
Prosta, Przechodnia, Przemysłowa, Słoneczna, 
Spokojna, Sportowa, Ślepa, Świętego Wojciecha, 
Tadeusza Kościuszki, Tęczowa, Wiejska, Władysława 
Jagiełły, Władysława Łokietka, Władysława Stanisława 
Reymonta, Wspólna, Żwirki i Wigury. 

Szkoła Podstawowa 
im. St. Starzyńskiego 

w Nasielsku, ul. Kościuszki 23
(lokal dostosowany do potrzeb 

osób niepełnosprawnych)

4
Chlebiotki, Kątne, Konary, Kosewo, Mokrzyce 
Włościańskie, Nowe Pieścirogi, Stare Pieścirogi.

Zespół Szkół Nr 2 w Starych 
Pieścirogach, ul. Kolejowa 65

5

Jackowo Dworskie, Jackowo Włościańskie, 
Kędzierzawice, Lubomin, Mazewo Dworskie A, Mazewo 
Dworskie B, Mazewo Włościańskie, Pianowo Bargły, 
Pianowo Daczki, Słustowo, Winniki.

Zespół Szkół Zawodowych 
w Nasielsku, 
ul. Lipowa 10

6
Chrcynno, Dąbrowa, Głodowo, Jaskółowo, Krzyczki 
Pieniążki, Krzyczki Szumne, Krzyczki Żabiczki, Pniewo, 
Popowo Borowe, Popowo Północ.

Biblioteka w Chrcynnie

7
Budy Siennickie, Cegielnia Psucka, Chechnówka, 
Krogule, Lorcin, Miękoszynek, Młodzianowo, Nuna, 
Paulinowo, Psucin, Studzianki, Wągrodno, Żabiczyn.

Szkoła Podstawowa 
w Budach Siennickich

8 Mogowo, Morgi, Ruszkowo, Siennica.
Ośrodek Zdrowia w Starych 

Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1

9
Czajki, Dębinki, Lelewo, Malczyn, Miękoszyn, Mokrzyce 
Dworskie, Toruń Dworski, Toruń Włościański, Zaborze.

Szkoła Podstawowa w Dębinkach

10
Andzin, Borkowo, Cieksyn, Dobra Wola, Nowa Wrona, 
Nowiny, Wiktorowo.

Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie

11 Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku.
Dom Pomocy Społecznej 

w Nasielsku, 
ul. Tadeusza Kościuszki 25

UWAGA: Wyborca niepełnosprawny na swój wniosek złożony w Urzędzie Miejskim w Nasielsku naj-UWAGA: Wyborca niepełnosprawny na swój wniosek złożony w Urzędzie Miejskim w Nasielsku naj-UWAGA:
później w dniu 15 września 2005 r. roku jest dopisywany do spisu wyborców w obwodzie głosowania 
nr 3 dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (tylko w wyborach do Sejmu RP 
i Senatu RP).

Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniach głosowania, czyli w dniu 25 września 2005 roku 
oraz w dniu 9 października 2005 roku, będą otwarte w godz. 600 – 2000

Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji 
wyborczych jest opublikowana również na łamach „Życia Nasielska”, a także udostępniona w Biu-
letynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku: umnasielsk.bip.org.pl oraz na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku: www.um.nasielsk.pl

Burmistrz Nasielska
/-/ mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

ZARZĄDZENIE NR 312/05
BURMISTRZA NASIELSKA

Z DNIA 18 SIERPNIA 2005 ROKU
w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu w Nasielsku, ustalenia za-
sad powoływania jej członków oraz ustalenia regulaminu jej działania.

Na podstawie art. 18a i art. 18c ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst 
jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
Na podstawie art. 18a i art. 18c ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst 
jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
Na podstawie art. 18a i art. 18c ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst 

§ 1.
Powołuje się Gminną Radę Sportu w Nasielsku, zwaną dalej „Radą Sportu”, jako 
zespół o charakterze opiniodawczym i konsultacyjnym.

§ 2.
Do zadań Rady Sportu należy:
1. opiniowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, a w szczególności:
a) strategii rozwoju Gminy Nasielsk w zakresie kultury fizycznej i sportu,
b) projektu budżetu Gminy Nasielsk w części dotyczącej kultury fizycznej i sportu,
c) projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej i sportu,
d) programów bazy sportowej na terenie Gminy Nasielsk,
e) planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje 
i instytucje na terenie Gminy Nasielsk, dofinansowywanych przez budżet Gminy Na-
sielsk,
f) dotacji udzielanych organizacjom pozarządowym z budżetu Gminy Nasielsk 
w zakresie kultury fizycznej i sportu,
2. diagnozowanie potrzeb z zakresu kultury fizycznej i sportu w społeczności 
lokalnej oraz prowadzenie działań w celu ich zaspokajania,
3. współtworzenie krótkofalowych i długofalowych programów upowszechniania 
kultury fizycznej w Gminie Nasielsk,
4. współtworzenie gminnego kalendarza imprez,
5. współorganizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy 
Nasielsk,
6. współpraca ze szkołami na terenie Gminy Nasielsk w zakresie kultury fizycznej 
i sportu.

§ 3.
1. W Radzie Sportu uczestniczą przedstawiciele organizacji i instytucji realizujących 
zadania w zakresie kultury fizycznej.
2. Rada Sportu składa się z:
a) członków powołanych spośród osób zgłoszonych przez statutowe organy 
klubów sportowych działających na terenie Gminy Nasielsk, nie więcej niż 2 
kandydatów z jednego klubu,
b)
kandydatów z jednego klubu,
b)
kandydatów z jednego klubu,

4 nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół współpracujących z klubami 
sportowymi, zgłoszonych przez Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administra-
cyjnego Szkół i Przedszkoli w Nasielsku w porozumieniu z dyrektorami szkół,
c)
cyjnego Szkół i Przedszkoli w Nasielsku w porozumieniu z dyrektorami szkół,
c)
cyjnego Szkół i Przedszkoli w Nasielsku w porozumieniu z dyrektorami szkół,

1 członka wskazanego przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej 
w Nasielsku spośród składu Komisji,
d)
w Nasielsku spośród składu Komisji,
d)
w Nasielsku spośród składu Komisji,

Pełnomocnika Burmistrza ds. Sportu Szkolnego,
e) Kierownika Hali Sportowej w Nasielsku,
f) 1 członka wskazanego przez Burmistrza Nasielska spośród pracowników Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku.
3. Imienny skład Rady Sportu ustali Burmistrz Nasielska w drodze zarządzenia 
stosownie do postanowień ust. 1 i 2.

§ 4.
1. Członkowie Rady Sportu powoływani są na okres 2-letniej kadencji.
2. W ciągu kadencji Burmistrz Nasielska może dokonywać zmian w składzie Rady 
Sportu.
3. Podmiot delegujący przedstawiciela do Rady Sportu może w uzasadnionych 
przypadkach zgłaszać konieczność dokonania zmiany przedstawiciela. W takiej 
sytuacji podmiot delegujący winien niezwłocznie zawiadomić pisemnie Burmistrza 
Nasielska o zaistniałym fakcie.
4. Zmiany w składzie Rady Sportu lub odwołania Rady dokonuje się w tym samym 
trybie, co powołanie. 

§ 5.
1. Pierwsze posiedzenie Rady Sportu zwołuje Burmistrz Nasielska niezwłocznie 
po ustaleniu składu Rady.
2. Na pierwszym posiedzeniu Rada Sportu wybiera ze swojego składu:
a) Przewodniczącego,
b) Zastępcę Przewodniczącego,
c) Sekretarza.
3. Wybór osób na funkcje określone w ust. 2 następuje zwykłą większością głosów 
w obecności co najmniej połowy składu Rady Sportu w głosowaniu jawnym.
4. Na pierwszym posiedzeniu Rada Sportu ustala terminarz i roczny plan pracy.

§ 6.
Członkowie Rady Sportu swoje funkcje sprawują społecznie. Za udział w posiedze-
niach nie przysługuje wynagrodzenie ani też rekompensata za utracone zarobki.

§ 7.
Ustala się „Regulamin działania Gminnej Rady Sportu w Nasielsku”, w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 8.
Za wykonanie niniejszego zarządzenia czyni się odpowiedzialnym Kierownika 
Wydziału Administracji, Kontroli i Nadzoru.

§ 9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Nasielska
/-/ mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
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Uroczyste obchody
15 sierpnia w Nasielsku 
uroczystość rozpoczęła 
się zbiórką na miejsco-
wym cmentarzu. O go-
dzinie 11.30 nastąpiło 
złożenie kwiatów na 
Grobie Nieznanego Żoł-
nierza. W ten sposób 
uczczono pamięć tych, 
którzy polegli w obronie 
wolnej Polski. 
Później nastąpił przemarsz do 
kościoła pod wezwaniem Św. Woj-
ciecha. Tam o godzinie 12 odpra-
wiona została Msza Św. w intencji 
Ojczyzny. 

Po mszy mieszkańcy Nasielska 
i okolic wzięli udział w plenerowym 
festynie rodzinnym. Świetnie bawio-
no się przy muzyce wykonawców: 
Męski, Belfast, Roan, Norbi, Big Cyc. 
Można też było wziąć udział w zaba-
wach i konkursach organizowanych 
przez sponsorów – Browary Kró-
lewskie i Radio dla Ciebie.

20 sierpnia br. główne uroczystości 
rozpoczęły się po południu zbiórką 
przed Urzędem Miejskim w Nasiel-
sku przy ul. Elektronowej 3. Tam Do-
wódca Szwadronu 11 Pułku Ułanów 
Legionowych złożył Burmistrzowi 
Nasielska meldunek o gotowości 

do rozpoczęcia uroczystości. Roz-
kaz wymarszu do Borkowa wydał 
Burmistrz Nasielska Bernard Dariusz 
Mucha. W przemarszu przez cen-
trum miasta udział wzięły: Orkiestra 
Garnizonowa z Siedlec pod batutą 
kapelmistrza kapitana Mirosława 
Rytla, Kompania Reprezentacyjna 
Wojsk Lądowych pod dowództwem 
kapitana Jarosława Losa, poczty sztan-
darowe, władze Gminy Nasielsk, za-
proszeni goście, mieszkańcy Nasiel-
ska oraz Szwadron 11 Pułku Ułanów 
Legionowych. Eskortę przemarszu 
zabezpieczali funkcjonariusze Ko-
misariatu Policji w Nasielsku.

Około godz. 16.10, po trwającym 
blisko godzinę przemarszu przez 
miasto, nastąpił wyjazd autobusami 
do Borkowa nad Wkrą. 

Po przybyciu na miejsce gości ho-
norowych wprowadzono posterunek 
honorowy. Potem nastąpiło wpro-
wadzenie pocztów sztandarowych 

oraz wojskowej asysty honorowej. 
Meldunek o gotowości do rozpo-
częcia uroczystości złożył generałowi 
Stanisławowi Woźniakowi dowódca 
Kompanii Reprezentacyjnej Wojsk 
Lądowych kpt. Jarosław Los. Nastą-
pił przegląd Kompanii i powitanie 

z żołnierzami. Wszyscy 
zebrani wysłuchali 
Hymnu Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Honorowych 
gości powitał gospodarz 
uroczystości – Burmistrz 
Nasielska Bernard Da-
riusz Mucha. Następnie, 
o godz. 17.10, została 
odprawiona Msza św. 
polowa, w której udział 
wzięli wszyscy zebrani. 
Koncelebrowali ją: de-
legat Biskupa Płockiego 
– ksiądz prałat Józef 
Kraszewski, profesor 
Wyższego Seminarium 
Duchownego w Płocku, 
ksiądz dziekan Kazimierz 
Śniegocki, proboszcz 
parafii św. Wojciecha 
w Nasielsku oraz ksiądz prałat Antoni 
Majkowski. Czytania mszalne i śpiewy 
zapewnił zespół z parafii św. Doroty 
w Cieksynie pod kierunkiem Marka 
Jurkiewicza. Wezwania modlitwy 
wiernych odczytał Sekretarz Nasiel-
ska – Zbigniew Rutkowski. O oprawę 
muzyczną mszy św. zadbała Orkiestra 
Garnizonowa z Siedlec. Homilię wygło-
sił ksiądz prałat Józef Kraszewski. 

Po mszy przyszedł czas na wystąpienia 
– najpierw głos zabrał przedstawiciel 
Prezydenta RP – Generał Stanisław 
Woźniak, Dyrektor Departamentu 
Zwierzchnictwa Prezydenta RP nad 
Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpie-
czeństwa Narodowego, który od-
czytał list Prezydenta RP, Aleksandra 
Kwaśniewskiego, skierowany do 
uczestników uroczystości w Borko-
wie. Później przemówienie wygłosił 
Burmistrz Nasielska Bernard Dariusz 
Mucha. Następnie list od ministra 
obrony narodowej Jerzego Szmaj-
dzińskiego odczytał zebranym major 
Jacek Dzięgielewski, Przedstawiciel 
Pionu Wiceministra ds. Społecznych 
w Ministerstwie Obrony Narodowej. 
Dalej głos zabrali: Artur Zawisza – Poseł 
na Sejm RP, Krzysztof Oksiuta – Poseł 

na Sejm RP, Janusz Piechociński 
– Poseł na Sejm RP oraz Wacław 
Bodzak – Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Nowodworskiego.

Około 18.30 odbył się Apel 
Poległych, odczytany przez 
kaprala Rogalskiego z Kompanii 
Reprezentacyjnej Wojsk Lądo-
wych. W Apelu wzięła udział 
Orkiestra Garnizonowa z Siedlec 
pod batutą kapelmistrza kapita-
na Mirosława Rytla oraz Kom-
pania Reprezentacyjna Wojsk 
Lądowych. Na koniec Apelu 

Kompania Reprezentacyjna od-
dała salwę honorową. Złożono 
również wieńce i wiązanki pod 
pomnikiem ku czci poległych.

Po godz.  19 miała miejsce 
defi lada wojskowa Kompanii 
Reprezentacyjnej Wojsk Lądo-
wych. Defiladę przyjął generał 
Stanisław Woźniak, Dyrektor 
Departamentu Zwierzchnictwa 

Prezydenta RP nad Siłami Zbroj-
nymi w Biurze Bezpieczeństwa 
Narodowego. Później rozpoczął 
się pokaz sprawności kawaleryj-
skiej i tzw. „dżigitówki” w wyko-
naniu jeźdźców ze Stowarzysze-
nia Miłośników Barwy i Tradycji 
11 Pułku Ułanów Legionowych. 
Można było podziwiać m.in. po-
kaz władania lancą, cięcia szablą 
i musztry kawaleryjskiej, chowanie 
za koniem, zeskok i wskok, „pocz-
tę węgierską”, jazdę „na stojąco”, 
podnoszenie z ziemi i  kładze-

nie koni. Uroczystość uświetnił 
koncert Orkiestry Garnizonowej 
z Siedlec.  Obchody rocznicy 
Bitwy nad Wkrą zakończyły się 
około godz. 20.

Organizatorami obu imprez były Urząd 
Miejski i Nasielski Ośrodek Kultury, przy 
współudziale ZGKiM, Policji, firmy Ple-
ban i Ochotniczej Straży Pożarnej. 

LAN

fot. M. Stamirowski

fot. M. Stamirowski
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Podziękowanie za plony 
W ostatnią niedzielę, 

21 sierpnia, miesz-
kańcy Cieksyna, Nasiel-
ska i okolic mieli możność 
wzięcia udziału w Dożyn-
kach Dekanalnych. Tra-
dycyjnie przełom sierpnia 
i września to czas Święta 
dycyjnie przełom sierpnia 
i września to czas Święta 
dycyjnie przełom sierpnia 

Plonów – podziękowania 
za dar udanych zbiorów.
Tegoroczne dożynki miały miejsce 
w Cieksynie. Patronowała im tam-
tejsza parafia. Delegacje z pięknymi 
wieńcami dożynkowymi i darami 
gromadziły się już od godz. 11. W po-
łudnie w kościele parafialnym została 
odprawiona Msza św. Koncelebrowali 
ją ksiądz prałat dr Kazimierz Ziół-
kowski, Kanclerz Kurii Płockiej, oraz 
ksiądz dziekan Kazimierz Śniegocki, 
proboszcz parafii św. Wojciecha 
w Nasielsku, i ksiądz prałat Antoni 
Majkowski. Homilię wygłosił ksiądz 

prałat dr Kazimierz Ziółkowski. Opra-
wę muzyczną mszy św. zapewnił ze-
spół muzyczny z Cieksyna pod kie-
runkiem organisty Marka Jurkiewicza 
oraz zespół wokalny Zespołu Tańca 
Ludowego „Masovia” z Płocka. 

Po mszy odbyło się poświęcenie 
wieńców. Później do rolników i do 
wszystkich uczestników uroczysto-
ści przemówił Burmistrz Nasielska 
Bernard Dariusz Mucha, współorga-
nizator Dożynek. Zaś list skierowany 
do uczestników od Adama Struzika, 
Marszałka Województwa Mazowiec-
kiego, odczytał jego przedstawiciel 
– Romuald Woźniak, Zastępca Dy-
rektora Departamentu Rolnictwa 
i Modernizacji Terenów Wiejskich 
Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Mazowieckiego. 

Następnie rolnicy przekazali chleby 
dożynkowe upieczone z mąki po-

chodzącej z tego-
rocznych zbiorów 
różnym stanom 
i grupom zawodo-
wym. 

Później zebrani 
mogli wysłuchać 
piosenek religij-
nych w wykonaniu 
zespołu parafial-
nego z Cieksyna. 
Potem można było 
podziwiać występ 
zespołu „Masovia” 
z Płocka. Zapre-
zentował on tańce: 
poloneza, tańce 
lubelskie, kujawiaka 
z oberkiem i krako-
wiaka, a także zna-
ne pieśni ludowe. W występie wziął 
udział wspaniały gość – Stanisław 

Jopek, solista Państwowego 
Zespołu Ludowego Pieśni 
i Tańca „Mazowsze”, zwany 
„Pierwszym Furmanem Rze-
czypospolitej”. Kolorowe 
stroje, pogodna muzyka i we-
sołe tańce bardzo podobały się 
uczestnikom dożynek. 

Następnie wysłuchano kon-
certu muzyki chrześcijańskiej 
w wykonaniu skrzypka i wo-
kalisty Tomka Kamińskiego 
z zespołem. Zaprezentował 
on piosenki ze swoich trzech 
płyt: „Małe miłości”, „Anioły 
do mnie wysyłaj” i „Jaśmin”, 
w tym najbardziej znaną 
piosenkę pt. „Ty tylko mnie 
poprowadź”. 

Goście dożynkowi 
w trakcie uroczystości 
raczyli się gorącym bi-
gosem przygotowanym 
przez strażaków z OSP 
w Nasielsku, kawą zbo-
żową, wiejskim chlebem 
ze smalcem, kiszonymi 
ogórkami, ciastem. 
Zwiedzali również wy-
stawy przygotowane 
przez firmę mleczarską 
oraz piekarnię „Dołek” 
z Nasielska. 

Ale nie tylko się ba-
wiono. Około 20 osób 
odwiedziło czynny 
podczas dożynek punkt 
krwiodawstwa i oddało 
prawie 7 litrów bezcen-
nego daru – krwi.

LAN

Zmiany na stacji PKP
gi strzeżone dla samochodów, których 
właściciele będą mogli zostawić pojazd 
i w dalszą drogę udać się pociągiem. 
Projekt jest już opracowany i wkrótce 
będzie realizowany. Jeszcze w tym roku 
parkingi powstaną w 1–2 miejscowo-
ściach, w pozostałych zaś – do końca 
czerwca przy-
szłego roku. 

W Nasielsku ma 
powstać parking 
na około 50 
miejsc. Koszt 
pozostawienia 
samochodu bę-
dzie niewysoki, 
przewiduje się, że 
w granicach ok. 
50 gr za dzień. 
Zatrudnienie 
na parkingu (na 
każdym z nich) 
na parkingu (na 
każdym z nich) 
na parkingu (na 

znajdą dwie oso-
by. Projekt będzie 
re a l i z owa n y 
we współpracy 
z urzędami pra-
cy, a także przy 
wykorzystaniu 
środków unij-

nego Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego SPOR. Budowa parkingu 
wiąże się również z renowacją kas 
biletowych na stacji. Już niedługo na-
sielskie kasy biletowe będą wyglądały 
jak (już odnowione) punkty sprzedaży 
sielskie kasy biletowe będą wyglądały 
jak (już odnowione) punkty sprzedaży 
sielskie kasy biletowe będą wyglądały 

biletów na dworcach warszawskich. 

„Bilet słoneczny”, waka-
cyjny przebój wśród kolejo-
wych ofert, już wkrótce bę-
dzie przeszłością. Ostatni 
raz za przystępną cenę do 
Trójmiasta będzie można 
pojechać (lub wrócić) 31 
sierpnia. Zatem studenci, 
których wypoczynek trwa 
dłużej niż wakacje szkolne, 
od września będą jeździć 
bez „Słonecznego”.
Specjalne przejazdy na Wybrzeże to 
wakacyjna propozycja spółki Koleje 
Mazowieckie. Została ona powoła-
na przez samorząd województwa 
mazowieckiego (51 %) oraz PKP 
na przez samorząd województwa 
mazowieckiego (51 %) oraz PKP 
na przez samorząd województwa 

Przewozy Regionalne (49%). 
mazowieckiego (51 %) oraz PKP 
Przewozy Regionalne (49%). 
mazowieckiego (51 %) oraz PKP 

Koleje Mazowieckie mają jednak dobrą 
wiadomość dla mieszkańców Nasiel-
ska oraz innych miast leżących wzdłuż 
kolejowej linii gdańskiej. Otóż, jak 
powiedział „Życiu Nasielska” Dariusz 
Grajda, Główny Specjalista ds. Strategii 
Kolei Mazowieckich, 5 miejscowości 
zostało objętych programem Park 
& Ride. Przy dworcach kolejowych 
Legionowa, Nowego Dworu Mazo-
wieckiego, Nasielska, Ciechanowa 
i Mławy zostaną wybudowane parkin-

Terminarz meczy
o mistrzostwo 

A-klasy Gr. III Seniorów
w rundzie jesiennej 2005 r. 
rozgrywanych na stadionie 
w Cieksynie ul. Sportowa:

1. „Wkra” Andzin – „Wkra” Po-
miechówek 17.08.2005 r. (środa) 
godz. 17.30
2. „Wkra” Andzin – „Mazur II” 
Karczew 28.08.2005 r. (niedziela) 
godz. 16.00
3. „Wkra” Andzin – „FC Stars” W-
wa 03.09.2005 r. (sobota) godz. 
16.30
4. „Wkra” Andzin –„Dąb” Wie-
liszew 11.09.2005 r. (niedziela) 

„Wkra” Andzin –„Dąb” Wie-
liszew 11.09.2005 r. (niedziela) 

„Wkra” Andzin –„Dąb” Wie-

godz. 16.30
5. „Wkra” Andzin – „Spójnia-
Wasbruk” Warszawa 25.09.2005 r. 
(niedziela) godz. 15.30
6. „Wkra” Andzin – „Junak” 
W-wa 09.10.2005 r. (niedziela) 
godz. 15.00
7. „Wkra” Andzin – KS Ło-
mianki 23.10.2005 r. (niedziela) 
godz.14.00
8. „Wkra” Andzin – Nadnarwian-
ka II 06.10.2005 r. (niedziela) 
godz.13.30

A co w zamian za „Słoneczny”? 
Wkrótce zacznie się rok szkolny, 
a potem – ferie zimowe. Można 
mieć nadzieję, że i wówczas Koleje 
Mazowieckie przygotują jakąś atrak-
cyjną ofertę… 

LAN

fot. M. Stamirowski

fot. M. Stamirowski
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Dopłaty bezpośrednie

W tym roku wcześniej?
Niewykluczone, że w tym 

roku prawdopodobnie 
już w październiku na kon-
ta bankowe rolników zosta-
ną przekazane pierwsze 
pieniądze z dopłat bezpo-
średnich. 
Z wnioskiem o przyśpieszenie ter-
minu wypłat wystąpiło do Komisji 
Europejskiej polskie ministerstwo 
rolnictwa. Według przedstawicieli re-
sortu, wcześniejszy dopływ gotówki 
ma częściowo poprawić ciężką sytu-
acje finansową gospodarstw rolnych 
spowodowaną długotrwałą suszą.

Gdyby Bruksela nie przychyliła się 
do prośby polskiego rządu, wówczas 
przelewy będą dokonywane w okre-
sie od 1 grudnia tego roku do końca 
czerwca 2006 r. Termin ten jest 
ujednolicony dla wszystkich państw 
członkowskich Unii Europejskiej. 

Do Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa wpłynęło 1 487 405 
wniosków o płatności bezpośrednie 
za 2005 r. – jest to o blisko 90 tysię-
cy wniosków więcej niż w ubiegłym 
roku. Największy wzrost liczby 
złożonych wniosków odnotowano 
w województwach: podkarpackim, 
małopolskim, śląskim, mazowieckim 
i lubelskim. 

Rolnicy gospodarujący na obsza-
rach o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania mogli wystąpić 

również o przyznanie dodatkowych 
płatności.

Wnioski były przyjmowane od 15 
marca do 25 czerwca tego roku. 
Jednak za złożenie dokumentów po 
31 maja – w tym okresie złożono 
około 6 tys. wniosków – za każdy 
dzień roboczy zwłoki należna rol-
nikowi płatność będzie obniżona 
o 1 procent.

Wnioski o przyznanie płatności 
bezpośrednich do gruntów rolnych 
są dokładnie sprawdzane i podlegają 
trzem kontrolom:
– kontroli kompletności – 100% 
wniosków;
– kontroli administracyjnej – również 
wszystkie wnioski;
– kontroli na miejscu – 6,4% wnio-
sków.
W wypadku złożenia niekompletnej 
dokumentacji, rolnicy byli wzywani 
do jej uzupełnienia.
Podczas kontroli administracyjnej 
sprawdzano między innymi:
– czy wniosek został złożony w ter-
minie;
– czy dane osobowe wnioskodaw-
cy oraz numer identyfikacyjny są 
zgodne z danymi w bazie danych 
IACS ARiMR;
– czy dane dotyczące wniosko-
wanych działek ewidencyjnych są 
zgodne z rejestrem ewidencji grun-

tów i budynków;
– czy nie zło-
żono dwóch lub 
więcej wniosków 
o przyznanie płat-
ności do gruntów 
na te same działki 
rolne – ma to na 
celu uniknięcie 
nienależnego 
wielokrotnego 
przyznania płat-
ności bezpośred-
nich na tę samą 
działkę.

Jeżeli kontrola 
administracyjna 
wykazała błędy, 
wówczas wnio-
skodawcy byli 
wzywani do złożenia wyjaśnień. 

Wybrane losowo wnioski są też 
kontrolowane „na miejscu”. Rolnicy 
mogą spodziewać się kontroli na 
swoich polach. Trwa ona od poło-
wy lipca do końca września. „Wy-
słannicy” Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa sprawdzają 
zgodność danych podanych we 
wniosku ze stanem faktycznym, za-
stanym w gospodarstwie. Szczególną 
uwagę zwracają na przestrzeganie za-
sad dobrej kultury rolnej. 

Po przeprowadzeniu wszystkich 
kontroli wnioskodawca otrzyma de-

cyzję w sprawie przyznania płatności. 
Pierwsze pieniądze będą wpływać na 
konta rolników być może już w paź-
dzierniku lub dopiero po 1 grudnia 
– okaże się to w ciągu najbliższych 
kilku tygodni.

Zgodnie z Traktatem Akcesyjnym, 
w tym roku jednolita płatność ob-
szarowa nie może przekroczyć 30 
procent dopłat unijnych. Płatności 
uzupełniające mogą podwyższyć 
płatność obszarową maksymalnie 
do 60% poziomu dopłat unijnych.

Kwota płatności bezpośrednich 
w danym roku kalendarzowym jest 
ustalana jako iloczyn (deklarowanej 
w danym roku kalendarzowym jest 
ustalana jako iloczyn (deklarowanej 
w danym roku kalendarzowym jest 

przez producenta i pozytywnie 
zweryfikowanej przez Agencję) 
przez producenta i pozytywnie 
zweryfikowanej przez Agencję) 
przez producenta i pozytywnie 

powierzchni gruntów rolnych oraz 
stawek płatności na jeden hektar. 
Wysokość płatności uzupełniających 
dla poszczególnych upraw każdego 
roku określa Rada Ministrów.

W powiecie nowodworskim jest 
zarejestrowanych 3951 producen-
tów – w 2004 roku było ich 3427. 
Wnioski o płatności bezpośrednie 
w Biurze Powiatowym ARiMR w Po-
miechówku złożyło 3358 rolników 
– o 3 procent więcej niż w ubiegłym 
roku.

WA 

Koń z paszportem

Kto ma konia, Kto ma konia, Kto
ten ma problem

przestrzeganie przepisów 
„paszportowych” ich wła-
ściciele będą karani.
Czas mija, nic więc dziwnego w tym, 
że zainteresowanie paszportami jest 
coraz większe. 

Zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami konie nie są znakowane, 
jak większość zwierząt gospo-
darskich – np. krowy. Są jedynie 
dokładnie opisywane. Dokonują 

tego inspektorzy regionalnych 
związków hodowców koni. 
Szczegółowy opis zwierzęcia 
– zdaniem fachowców niepo-
wtarzalny niczym linie papilarne 
u człowieka – jest umieszczany 
w paszporcie. 

Rolnicy i hodowcy maja nadzieję, 
że dzięki paszportom zmniejszy 
się liczba kradzieży koni. Często 
bowiem zdarza się tak, że zwierzęta 
kradzione w jednym wojewódz-
twie, są rejestrowane i sprzedawane 
w innym regionie kraju. 

Koszt opisania konia i wydania 
paszportu wynosi 50 złotych. 

WA

Właściciele tych zwie-
rząt do końca roku 

mają czas na wyrobie-
nie swoim „pociechom” 
paszportów. Jeżeli tego 
nie zrobią, nie będą mo-
gli wyprowadzać zwie-
rząt poza teren swojego 
gospodarstwa. Również 
tylko do końca tego roku 
jest możliwy handel końmi 
bez paszportów. Za nie-

ZAPROSZENIE NA
VII Dni Kukurydzy

województw mazowieckiego i łódzkiego, 
które odbędą się 2 października 2005 r. w godz. 900–1600

we wsi Skrzelew, gm. Teresin, pow. Sochaczew
W tym roku będziemy obchodzili siódmą edycję tej największej branżowej wystawy na terenie województwa 
mazowieckiego i łódzkiego. Organizacja Dni Kukurydzy ma swoją tradycję, jak też ukształtowany wizerunek. 
A szybko rosnąca liczba wystawców i zwiedzających najlepiej świadczy o celowości organizowania tej imprezy. 
Tym bardziej że początki uprawy kukurydzy na tym terenie sięgają lat 80.

W programie przewidziane jest między innymi:
– zbiór z poletek demonstracyjnych odmian kukurydzy na ziarno i kiszonkę;
– zwiedzanie poletek herbicydowych i nawozowych;
– prezentacja firm branżowych z zakresu produkcji rolniczej;
– wystawa sprzętu rolniczego;
– pokaz użytkowania maszyn rolniczych;
– kiermasz drzewek owocowych i roślin ozdobnych.

Dodatkową atrakcją będą konkursy z ciekawymi nagrodami, występy zespołów folklorystycznych i młodzieżo-
wych.

Prezentowane są poletka demonstracyjne, obok pól produkcyjnych, oraz maszyny do zbioru i uprawy kukurydzy. 
Dla wielu zainteresowanych rolników, jest to wyjątkowa okazja do porównania upraw różnych odmian, jakości 
pracy poszczególnych maszyn czy różnych procesów technologicznych. 

Patronat nad VII Dniami Kukurydzy objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Józef Jerzy Pilarczyk, Wojewoda Wo-
jewództwa Mazowieckiego Leszek Mizieliński, Wojewoda Województwa Łódzkiego Stefan Krajewski, Marszałek 
Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Marszałek Województwa Łódzkiego Stanisław Witaszczyk, Starosta 
Powiatu Sochaczewskiego Józef Gołębiowski. 
W skład komitetu organizacyjnego wchodzi 11 znaczących instytucji pracujących na rzecz rolnictwa w naszym 
regionie.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Tadeusz Szymańczak
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06:25 Telesklep;
07:05 Kobra: Oddział specjalny - serial 

sensacyjny (2/18), Niemcy, 2001 , 
08:00 Gorzka zemsta - telenowela oby-

czajowy (102/188), Kolumbia, 2003, reż. 
Rodrigo Triana;

09:00 Wykręć numer - teleturniej
10:10 Graj o raj - teleturniej
11:05 Zielone drzwi
11:35 Usterka - serial fabularno-doku-

mentalny, 2003;
12:05 Rozmowy w toku - talk show
13:10 W-11 Wydział Śledczy - serial fa-

bularno-dokumentalny, 2005, reż. Jacek 
Januszyk , wyst. Joanna Czechowska, 
Sebastian Wątroba, Joanna Czechowska, 
Sebastian Wątroba, ;

13:45 Kobra: Oddział specjalny - serial 
sensacyjny (3/18), Niemcy, 2001 , 

14:45 Przystanek Alaska - serial obycza-
jowy (92/110), USA, 1990 , wyst. Rob 
Morrow, Barry Corbin, Janine Turner, 
John Corbett, John Cullum, Darren E. 
Burrows, Cynthia Geary, Elaine Miles

15:45 Gorzka zemsta - telenowela oby-
czajowy (103/188), Kolumbia, 2003, reż. 
Rodrigo Triana;

16:45 Fakty
17:02 Uwaga! - magazyn
17:15 Rozmowy w toku - talk show
18:25 W-11 Wydział Śledczy - serial 

fabularno-dokumentalny
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:10 Najsłabsze ogniwo - teleturniej
21:00 Na Wspólnej - serial obyczajo-

wy (507), Polska, 2005, reż. Marcin 
Figurski;

21:30 Anioł Stróż - serial komedia (1/13)
22:05 Szymon Majewski Show - program 

rozrywkowy
23:05 Kasia i Tomek - serial komedia (99), 

Polska, 2004, reż. Jerzy Bogajewicz;
23:35 Fakty, ludzie, pieniądze - maga-

zyn
00:05 Wydanie drugie poprawione 

- magazyn
00:35 Multikino - magazyn
01:00 Uwaga! - magazyn
01:20 Telesklep;

PONIEDZIAŁEK 5 WRZEŚNIA 2005 r. (Dorota, Justyna, Laurencjusz, Wawrzyniec)

TVP 2
06:00 Kawa czy herbata?
08:00 Wiadomości
08:12 Pogoda
08:15 Moda na sukces - odc.2586
08:40 Listonosz Pat i jego kot; kraj 

prod.Wielka Brytania
09:00 Budzik
09:30 Wyspy piratów - odc. 19
10:05 Nieustraszony  - odc. 19; kraj 

prod.USA (1985)
10:50 Telezakupy
11:20 Rolnictwo na świecie
11:35 Zielony biznes
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Intryga rodzinna; komedia kraj 

prod.USA (1976)
14:10 Z Gdańska do Europy
15:00 Wiadomości
15:10 Dom Pirków; film TVP
15:55 Śmiechu warte - odc.550; program 

rozrywkowy
16:25 Moda na sukces - odc.2586
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 publicystyka; reportaż
17:30 Klan - odc. 965; telenowela TVP
18:00 Jaka to melodia? - odc.1159
18:25 Plebania - odc. 567; telenowela TVP
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 Pogoda
20:15 Tom Horn; film fabularny kraj 

prod.USA (1980); reż.:William Wiard; 
wyk.:Steve McQueen, Linda Evans, 
Richard Farnsworth

21:55 Zawsze po 21 - (wydanie wrze-
śniowe)

22:35 Wiadomości
22:45 Prosto w oczy; program Moniki 

Olejnik
23:05 Historie miłosne; dramat kraj 

prod.Polska (1997); reż.:Jerzy Stuhr; 
wyk.:Jerzy Stuhr, Katarzyna Figura, 
Dominika Ostałowska, Irina Ałfiorowa, 
Karolina Ostrożna, Teresa Sawicka

00:30 W poszukiwaniu Szekspira - 
Czasy przemian cz.I  (1/8) (In Search 
of Shakespeare. A Time of Rewolution.) 
Czasy przemian cz.I  (1/8) (In Search 
of Shakespeare. A Time of Rewolution.) 
Czasy przemian cz.I  (1/8) (In Search 

kraj prod.Wielka Brytania (2003); reż.:
David Wallace

01:30 Zakończenie dnia

06:10 Złotopolscy - odc. 189 Hańba
06:35 10 minut tylko dla siebie
06:45 Dwójka Dzieciom - Dwa światy 

- odc. 25; serial przygodowy
07:15 Od przedszkola do Opola
07:40 Dwójka Dzieciom Teletubisie
08:10 Czterdziestolatek - odc. 1; serial TVP
09:00 Pytanie na śniadanie
09:10 Pogoda
09:12 Pytanie na śniadanie
09:30 Panorama
09:35 Pytanie na śniadanie
09:55 M jak miłość - odc. 164
10:40 Pytanie na śniadanie
11:15 Panorama
11:15 Pogoda
11:25 Pytanie na śniadanie
12:00 Podróże kulinarne R. Makłowicza 
12:30 10 minut tylko dla siebie
12:40 Telezakupy
13:00 Panorama
13:10 Pogoda
13:15 Miss Polonia 2005 - Gala Finałowa 

(1); transmisja
14:15 Humor Ojców Pustyni; reportaż
14:35 Kochaj mnie - odc. 114; telenowela 

dokumentalna TVP
15:00 Miss Polonia 2005 (2); transmisja
16:00 Panorama
16:10 Miss Polonia 2005 (3); transmisja
17:05 M jak miłość - odcinek 340; serial
17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:50 Pogoda
19:05 Jeden z dziesięciu ; teleturniej
19:35 Młode rekiny; telenowela dok.
20:00 Panorama flesz
20:05 M jak miłość - odc. 341
21:00 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:05 Kochaj mnie; telenowela dok. TVP
21:30 Magazyn kryminalny 997
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport Telegram
22:30 Pogoda
22:40 Już w środę mecz - Polska - Walia
22:50 Warto rozmawiać
00:05 Z archiwum X - odc. 21; seria
00:50 Samotni strzelcy - odc. 11; serial 

komediowy kraj prod.USA
01:35 Wieczór artystyczny - Gary Hill w 

Polsce; reportaż
02:00 Zakończenie programu

05:40 Pożegnanie
06:00 Piosenka na życzenie
06:55 TV MARKET
07:10 Interwencja, odc.488
07:30 MTV - Zza sceny, odc.1
08:00 Zbuntowany Anioł , odc.175
08:55 Gra w ciemno, odc.26 Polska
09:55 Bogus, mój przyjaciel na niby; USA, 

1996; r. Norman Jewison; w. Goldberg 
Whoopi, Depardieu Gerard

12:05 Zbuntowany Anioł, odc.176
13:00 Ja się zastrzelę 5, odc.61
13:25 13 Posterunek, odc.19 Polska
14:00 Pierwsza miłość, odc.126 Polska
14:45 Reportaż
15:00 Tango z aniołem, odc.1 
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda 
16:10 Interwencja, odc.489
16:30 Świat według Bundych, odc.109
17:00 JAG Wojskowe Biuro Śledcze, 

odc.58
18:00 Pierwsza miłość, odc.127 Polska
18:45 Wydarzenia
19:20 Samo życie, odc.568 Polska
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 Interwencja, odc.490
20:45 Bad Company; USA / Czechy, 

2002; r. Schumacher Joel; w. Anthony 
Hopkins, Rock Chris, Stormare Peter 
Komedia sensacyjna. W tajnej akcji CIA 
ginie jedyny agent, który może zapobiec 
nuklearnemu atakowi terrorystycznemu. 
Agencja znajduje zastępstwo - miejsce 
zabitego Michaela zajmuje jego brat 
bliźniak (Rock). Przeszkolenia niesfor-
nego cwaniaczka podejmuje się Oakes 
(Hopkins).

21:30 Studio Lotto
23:20 V.I.P., odc.7 „V.I.P.”; USA
00:20 Biznes Wydarzenia
00:40 Pogoda  
00:45 Kuba Wojewódzki - talk show   
01:45 i-TV, odc.2
02:45 Zdrada „Devil’s Own”; USA, 1997; 

r. Alan J. Pakula; w. Ford Harrison, Pitt 
Brad, Colin Margaret, Heam George, 
Blades Ruben 

04:35 Aquaz Music Zone 
05:30 Pożegnanie

    WTOREK 6 WRZEŚNIA 2005 r. (Albin, Beata, Eugenia, Eugeniusz, Kornelia, Michał)

TVP 1 POLSAT TVN TV 4

TVP 2
06:00 Kawa czy herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Moda na sukces - odc.2587
08:40 Smocze opowieści; serial anim.
09:10 Jedyneczka
09:40 Wyspy piratów - odc. 20
10:10 Tucker - odc.11; serial kom. 
10:30 Tak,kochanie - odc. 1; serial kom.
10:50 TELEZAKUPY
11:25 Tak jak w Unii
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Wojenna narzeczona - odc. 1; serial 

kraj prod.Polska, Wielka Brytania
13:05 Jaka to melodia? - odc.1159
13:30 Pan Fasola; serial animowany kraj 

prod.Wielka Brytania (2005)
13:55 Ktokolwiek widział, ktokolwiek 

wie...
14:20 ZUS radzi 
14:30 Niezwykłe badania odc. 1
15:00 Wiadomości
15:10 Baśń o Pączkowej; film fabularny
15:55 Śmiechu warte - odc.551; program 

Baśń o Pączkowej; film fabularny
Śmiechu warte - odc.551; program 
Baśń o Pączkowej; film fabularny

rozrywkowy
16:25 Moda na sukces - odc.2587
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 publicystyka; reportaż
17:30 Klan - odc. 966; telenowela TVP
18:00 Jaka to melodia?
18:25 Plebania - odc. 568; telenowela TVP
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 Pogoda
20:15 W krainie dreszczowców - Fałszerze; 

film krym. kraj prod.Kanada; reż.:Marc 
Sobel; wyk.:Steve Borden, Gary Chalk

21:50 Sprawa dla reportera
22:25 Wiadomości
22:40 Prosto w oczy; program Moniki 

Olejnik
22:55 Teraz dokument - Film dok.
23:20 Plus minus
23:50 Prawo i bezprawie; odc. 1 kraj 

prod.USA
00:35 Prawo i bezprawie; odc.  2 kraj 

prod.USA (2001)
01:15 Nowe gwiazdy Europy - Żywność 

i trunki. odc.5. kraj prod.Litwa, Polska, 
CZECHY, Dania, Słowenia

01:50 Zakończenie dnia

06:10 Złotopolscy - odc. 190 
06:35 10 minut tylko dla siebie
06:45 Dwójka Dzieciom - Dwa światy 

- odc. 26; serial przygodowy
07:10 Od przedszkola do Opola
07:45 Dwójka Dzieciom - Teletubisie
08:10 Czterdziestolatek - odc. 2; serial TVP
09:00 Pytanie na śniadanie
09:10 Pogoda
09:12 Pytanie na śniadanie
09:30 Panorama
09:35 Pytanie na śniadanie
09:55 M jak miłość - odc. 165
10:45 Pytanie na śniadanie
11:15 Panorama
11:15 Pogoda
11:25 Pytanie na śniadanie
12:00 Podróże kulinarne Roberta 

Makłowicza
12:30 10 minut tylko dla siebie
12:40 Telezakupy
13:00 Panorama
13:10 Pogoda
13:15 Śpiewające fortepiany

Pogoda
Śpiewające fortepiany
Pogoda

14:05 Lokatorzy - odc. 1
14:35 Znaki czasu ; magazyn
15:00 Wydarzenia, wydarzenia
15:05 Doktor z alpejskiej wioski - odc. 44
16:00 Panorama
16:15 Dla niesłyszących - M jak miłość 

- odc. 341
17:05 Dla niesłyszących - Kulisy serialu 

„M jak miłość”
17:15 Eliminacje Młodzieżowych ME w 

piłce nożnej - Polska-Walia
19:35 Telewizyjne Wiadomości 

Literackie
20:00 Panorama flesz
20:05 M jak miłość - odc. 342
21:00 Kulisy serialu „M jak miłość” - od-

cinek 100
21:05 Magazyn Ekspresu Reporterów
21:50 Już w środę mecz - Polska - Walia
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport Telegram
22:30 Pogoda
22:40 Wieczór filmowy Kocham Kino - 

Miasteczko Pleasantville; film obyczajowy 
kraj prod.USA (1998)

00:55 Wieczór filmowy Kocham Kino 
- Córka Kapitana; film fabularny kraj 
prod.Francja, ROSJA

02:50 Zakończenie programu

06:05 Uwaga! - magazyn
06:25 Telesklep;
07:05 Kobra: Oddział specjalny - serial 

sensacyjny (3/18), Niemcy, 2001
08:00 Gorzka zemsta - telenowela 

obyczajowy (103), Kolumbia, 2003, 
reż. Rodrigo Triana;

09:00 Wykręć numer - teleturniej, 
2005

10:10 Graj o raj - teleturniej
11:05 Usterka - serial fabularno-doku-

mentalny, 2003;
11:35 Na Wspólnej - serial obyczajowy 

(507/0), Polska, 2005, reż. Marcin 
Figurski;

12:05 Rozmowy w toku - talk show
13:10 W-11 Wydział Śledczy - serial 

fabularno-dokumentalny
13:45 Kobra: Oddział specjalny - serial 

sensacyjny (4/18), Niemcy, 2001
14:45 Przystanek Alaska - serial obycza-

jowy (93/110), USA, 1990
15:45 Gorzka zemsta - telenowela oby-

czajowy (104/188), Kolumbia, 2003, reż. 
Rodrigo Triana;

16:45 Fakty
17:02 Uwaga! - magazyn
17:15 Rozmowy w toku - talk show
18:25 W-11 Wydział Śledczy - serial 

fabularno-dokumentalny
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:10 Najsłabsze ogniwo - teleturniej
21:00 Na Wspólnej - serial obyczajo-

wy (508), Polska, 2005, reż. Marcin 
Figurski

21:30 Magda M - serial obyczajowy 
(1/15), Polska

22:30 Detektyw Monk - serial sensa-
cyjny (11/12), USA, 2002, reż. Robert C. 
Thompson , wyst. Tony Shalhoub, Bitty 
Schram, Ted Levine, Jason Gray-Stanford, 
Tony Shalhoub, Bitty Schram, Ted Levine, 
Jason Gray-Stanford, ;

23:30 Agenci NCIS - serial sensacyjny 
(9/23), USA

00:30 Co za tydzień - magazyn
00:55 Uwaga! - magazyn
01:15 Telesklep

TVP 1 POLSAT TVN TV 4
05.30 „VIP” - Wydarzenia i plotki 
05.55 „Kinomaniak” - Odjazdowy ma-

gazyn filmowy
06.20 „Sztukateria” - magazyn kulturalny
06.45 „INFORmator prawny” - Magazyn 

„Gazety Prawnej”
07.00 „Muzyczne listy” – magazyn 
08.00 TV market
08.15 „Pokemon” (60) – serial animowany 

dla dzieci, USA/Japonia
08.45 „Zwariowany świat Malcolma” (51) 

– serial komediowy, USA
09.15 „Pasadena” (2)
10.15 „MacGyver” (97) – przygodowy 

serial akcji, USA/Kanada
11.15 „Ja tylko pytam” - talk-show 
12.15 „INFORmator prawny” - Magazyn 

„Gazety Prawnej”
12.30 „Sztukateria” - Magazyn kulturalny
13.00 „VIP” - Wydarzenia i plotki 
13.30 „Daję słowo” – teleturniej
14.15 „Muzyczne listy” – magazyn 
15.15 „Pokemon” (61) – serial animowany 

dla dzieci, USA/Japonia
15.45 „Joan z Arkadii” (25)– serial oby-

czajowy, USA 2003
16.45 „Ja tylko pytam” - talk-show 
17.45 „Jak Pan może, Panie doktorze?”  

(67) – serial komediowy, USA
18.15 „Daję słowo” – teleturniej
19.00 „MacGyver” (98) – przygodowy 

serial akcji, USA/Kanada 1985-1992, reż. 
Lee David Zlotoff, wyk. Richard Dean 
Anderson, Dana Elcar, Bruce McGill

20.00 „Buffy, postrach wampirów” (21) 
– przygodowy serial akcji, USA 

21.00 „Przybysz” (The Visitor”) (12) – serial 
fantastyczno-przygodowy, USA

22.00 WYDARZENIA 
22.10 „Duża przerwa” (14) – serial 

komediowy, Polska
22.40 Magazyn reporterski 
23.10 „Jak we mgle” - USA 2000, reż. 

Robert Mandel; wyk. Joe Mantegna, 
Marcia Gay Harden, Yancy Butler
Dramat kryminalny. 

01.10 Muzyczne listy – magazyn 
02.00 „VIP” - Wydarzenia i plotki 
02.25 „Joker” – talk-show 
03.15 Zakończenie programu

06:00
08:00
08:12
08:15
08:40

09:00
09:30
10:05

10:50
11:20
11:35
11:45
12:00
12:10

14:10
15:00
15:10
15:55

16:25
16:50
17:00
17:20
17:30
18:00
18:25
19:00
19:30
19:55
20:00
20:15

21:55

22:35
22:45

23:05

00:30

01:30

Tom Horn
20.15 TVP 1

Western, 94 min, USA 1980; 
Reżyseria: William Wiard; Scenariusz 
na motywach autobiografii „Life of 
Tom Horn, Government Scout and 
Interpreter”: Thomas McGuane, Bud 
Shrake; Występują: Steve McQueen, 
Linda Evans, Richard Farnsworth, Billy 
Green Bush, Slim Pickens, Peter Canon, 
Elisha Cook, Roy Jenson, James Kline 
i inni

Tom Horn jest postacią auten-
tyczną, należącą do legendy 
Dzikiego Zachodu: kowboj, agent 
Pinkertona, ochotnik z oddziałów 
Teddy’ego Roosevelta, kawa-
leryjski zwiadowca wsławiony 
pojmaniem ostatniego z wielkich 
wodzów indiańskich – Geronimo. 
Jego życie, spisane w autobiogra-
fii „Życie Toma Horna, rządowego 
zwiadowcy i tłumacza”, od daw-
na fascynowało filmowców. 
O przeniesieniu go na ekran 
marzył Robert Redford, przez 
kilkanaście lat przymierzał się 
do tego Steve McQueen. Ubiegł 
go David Carradine, występując 
w telewizyjnym filmie „Mr. Horn”, 
lecz mimo to McQueen nie zre-
zygnował ze swojego zamiaru. 
Z bogatej biografii Horna wybrał 
ostatni okres – intrygujące oko-
liczności jego śmierci. Znakomitą 
rolą tytułową powrócił na ekran 
po paroletniej przerwie. Niestety, 
na bardzo krótko. „Tom Horn” był 
przedostatnim filmem w jego 
karierze. W kilka miesięcy po 
premierze, 7 listopada 1980 r., 
gwiazdor zmarł.

HIT NA DZIŚ

06:00
08:00
08:10
08:15
08:40
09:10
09:40
10:10
10:30
10:50
11:25
11:45
12:00
12:10

13:05
13:30

13:55

14:20
14:30
15:00
15:10
15:55

16:25
16:50
17:00
17:20
17:30
18:00
18:25
19:00
19:30
19:55
20:00
20:15

21:50
22:25
22:40

22:55
23:20
23:50

00:35

01:15

01:50

ZDRADA
20.45POLSAT

Reżyseria: Alan J. Pakula; W rolach 
głównych:Harrison Ford, Brad Pitt, 
Margaret Colin, Ruben Blades, George 
Hearn; thriller; Kraj produkcji: USA; Rok 
produkcji: 1997; 110 min.

Frankie pomimo bardzo młodego 
wieku i twarzy „anioła” jest odpo-
wiedzialny za zabójstwo trzynastu 
żołnierzy i jedenastu angielskich 
policjantów. W Stanach agent 
IRA, ksiądz Fitzsimmons (George 
Hearn) znajduje mu kwaterę 
w domu amerykańskiego policjan-
ta, z pochodzenia Irlandczyka, Toma 
O’Meara (Harrison Ford), który na-
wet przez chwilę nie podejrzewa, jaki 
śmiertelny sekret skrywa jego młody 
gość. Frankie przybywa do Nowego 
Jorku i pod fałszywym nazwiskiem, 
jako Rory Devaney, zamierza kupić 
i przewieźć do Irlandii Północnej 
broń. W tym celu nawiązuje kon-
takt z bossem świata przestępcze-
go, Billym Burke (Treat Williams). Ale 
policja wpada na trop nielegalnych 
handlarzy bronią. Uczciwy stróż po-
rządku publicznego, Tom O’Meara 
staje przed bardzo dramatycznymi 
dylematami. Na jego postępowanie 
dodatkowy wpływ mają niedawne 
tragiczne wydarzenia. Jego najbliż-
szy przyjaciel i partner, Edwin Diaz 
(Ruben Blades) zastrzelił człowieka, 
chociaż wiedział, że ten był nieuzbro-
jony. Tom zawsze kierował się w życiu 
żelaznymi zasadami moralnymi i nie 
uznaje żadnego usprawiedliwienia 
dla zabijania...

HIT NA DZIŚ
06:00 Piosenka na życzenie
06:55 TV MARKET
07:10 Interwencja, odc.489
07:30 Ja się zastrzelę 5, odc.61
08:00 Zbuntowany Anioł, odc.176
09:00 JAG Wojskowe Biuro Śledcze, 

Zbuntowany Anioł, odc.176
JAG Wojskowe Biuro Śledcze, 
Zbuntowany Anioł, odc.176

odc.58
10:00 Daleko od noszy, odc.61
10:30 Czułość i kłamstwa, odc.103
11:00 Samo życie, odc.568
11:45 TV MARKET
12:00 Zbuntowany Anioł , odc.177
13:00 Ja się zastrzelę 5, odc.62
13:30 Świat według Bandych, odc.109

Ja się zastrzelę 5, odc.62
Świat według Bandych, odc.109
Ja się zastrzelę 5, odc.62

14:00 Pierwsza miłość, odc.127
14:45 Pensjonat pod Różą, odc.40; r. Bork 

Mirosław, Wojtyszko Maciej; 
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda 
16:10 Interwencja, odc.491
16:30 Świat według Bundych, odc.110

Interwencja, odc.491
Świat według Bundych, odc.110
Interwencja, odc.491

17:00 V.I.P., odc.7; USA
18:00 Pierwsza miłość, odc.128
18:45 Wydarzenia
19:20 Samo życie, odc.569
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 Szpital Księcia Alberta, odc.2
20:45 Zdrada; USA, 1997; r. Alan J. 

Pakula; w. Ford Harrison, Pitt Brad, Colin 
Margaret, Heam George, Blades Ruben 
Thriller polityczny. Jeden z najbardziej 
znienawidzonych, irlandzki terrorysta 
Frankie McGuire lub, jak kto woli, Rory 
Devaney (Pitt), ucieka do Nowego Jorku, 
gdzie agent IRA, ksiądz Fitzsimmons 
(Hearn), znajduje mu kwaterę 
w domu policjanta-Irlandczyka Toma 
O’Meara (Ford). Policja wpada na trop 
nielegalnych handlarzy bronią, z którymi 
Rory nawiązuje kontakt. Nietrudno się 
domyśleć. przed jak bardzo drama-
tycznymi dylematami staje uczciwy 
stróż porządku publicznego.   

21:30 Studio Lotto
23:15 Strażnik Teksasu, odc.2; USA
00:15 Biznes Wydarzenia
00:35 Pogoda 
00:40 Bumerang, odc.350 Polska
01:10 i-TV, odc.7
02:05 Światło w mroku; USA, 1992; 

r. Seltzer David; w. Douglas Michael, 
Gielgud John, Griffith Melanie

04:15 Magazyn sportowy
05:40 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” (44) – program 
08.45 „Jak Pan może, Panie doktorze?” 

(66) – serial komediowy, USA 1998
09.15 „Psie serce - Falko ” (10) – serial 

obyczajowy, Polska
10.15 „Przybysz” (The Visitor”) (11) – serial 

fantastyczno-przygodowy, USA
11.15 „KOT czyli Ktoś Ogromnie 

Tajemniczy” - program rozrywkowy 
12.15 TV Market 
12.30  „Strefa P” - Magazyn muzyczny 
13.00 „Dekoratornia” – magazyn wnę-

trzarski
13.30 „Daję słowo” – teleturniej
14.15 „Muzyczne listy” – magazyn 
15.15 „Pokemon” (60) – serial animowany 

dla dzieci, USA/Japonia
15.45 „Pasadena” (2) – serial 
16.45 „Ja tylko pytam” - talk-show 
17.45 „Zwariowany świat Malcolma” (51) 

– serial komediowy, USA
18.15 „Daję słowo” – teleturniej
19.00 „MacGyver” (97) – przygodowy 

serial akcji, USA/Kanada
20.00 „Odlot”
20.45 „Anioł ciemności” (53) – serial 

dramatyczno-sensacyjny, USA
21.45 „INFORmator prawny” - Magazyn 

„Gazety Prawnej”
22.00 Wydarzenia 
22.10 Formuła 1 – Grand Prix Włoch 

- skrót
22.40 „Sex Pistols - wściekłość i brud” 

- Wielka Brytania-USA 2000, reż. Julien 
Temple; wyk. Glen Matlock, Malcolm 
McLaren, Sid Vicious, Paul Cook, Steve 
Jones, John (Johnny Rotten) Lydon 
Dokument muzyczny.

01.00 Muzyczne Listy – magazyn
01.50 „INFORmator prawny” - Magazyn 

„Gazety Prawnej”
02.05 „Strefa P” - Magazyn muzyczny 
02.30 „Joker” – talk-show 
03.20 „KOT czyli Ktoś Ogromnie 

Tajemniczy” - program rozrywkowy 
04.10 Zakończenie programu
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ŚRODA 7 WRZEŚNIA 2005 r. (Marek, Melchior, Regina, Rena, Ryszard)

TVP 2

06:00 Kawa czy herbata?
06:30 Pogoda
06:30 Wiadomości-skrót
06:35 Kawa czy herbata?
07:00 Pogoda
07:00 Wiadomości-skrót
07:05 Okienko historii
07:05 Kawa czy herbata?
07:30 Pogoda
07:35 Wiadomości-skrót
07:40 Kawa czy herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Pan Fasola; serial animowany
08:40 Kopciuszek; odc. 24; serial anim.
09:10 Budzik
09:40 Wyspy piratów - odc. 22; kraj 

prod.Australia
10:05 JAG VIII - Stan krytyczny 1; serial 

kraj prod.USA
10:55 Telezakupy
11:25 Europa bez miedzy
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Wojenna narzeczona - odc. 3; serial 

kraj prod.Polska, Wielka Brytania
13:30 serial komediowy
14:00 My Wy Oni ; magazyn
14:25 Laboratorium - wydanie specjalne
15:00 Wiadomości
15:10 Mistrzostwa Europy w siatkówce 

mężczyzn - Polska-Portugalia; kraj 
prod.Włochy (2005)

17:20 Teleexpress
17:45 Program publicystyczny
18:00 Klan - odc. 968; telenowela TVP
18:30 Plebania - odc. 570; telenowela TVP
19:00 Lippy and Messy
19:05 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 Pogoda
20:05 Pogoda dla kierowców
20:20 Nigdy nie pozwolę ci odejść (cz. 2); 

dramat kraj prod.USA (2001); reż.:Peter 
Levin; wyk.:Mark Harmon, Rachel Ward

21:50 Publicystyka
22:50 Wiadomości
23:05 Prosto w oczy
23:20 Teraz dokument - Film dok.
00:20 La Strada
02:00 Film dokumentalny
02:30 Okienko historii
02:40 Zakończenie dnia

06:05 Złotopolscy - odc. 192
06:30 10 minut tylko dla siebie
06:45 Dwójka Dzieciom - W krainie władcy 

smoków - odc 2; serial przygodowy
07:10 Od przedszkola do Opola
07:40 Dwójka Dzieciom; Teletubisie; (21)
08:10 Czterdziestolatek - odc. 4; serial TVP
09:00 Pytanie na śniadanie
09:10 Pogoda
09:10 Pytanie na śniadanie
09:30 Panorama
09:35 Pytanie na śniadanie
09:55 M jak miłość - odc. 167
10:45 Pytanie na śniadanie
11:15 Panorama
11:15 Pogoda
11:20 Pytanie na śniadanie
12:00 Podróże kulinarne Roberta 

Makłowicza - Perth ze smakiem
12:25 10 minut tylko dla siebie
12:40 TELEZAKUPY
13:00 Panorama
13:10 Pogoda
13:15 Europa da się lubić
14:05 Lokatorzy - odc. 3
14:40 Rozkaz - rozejść się; film dok.
15:10 Doktor z alpejskiej wioski - odc. 46
16:00 Panorama
16:15 Dla niesłyszących - Egzamin z życia 

- odcinek 15; serial
17:10 Dla niesłyszących - Zapowiedź 

serialu „Egzamin z życia”
17:10 Allo, Allo - odc. 2 kraj prod.Wielka 

Brytania (1982)
17:40 Pogotowie Ekspresu Reporterów
17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:05 Hotel Zacisze - Goście z Kalifornii; 

serial komediowy
19:45 Włamywacze; thriller kraj prod.USA 
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport Telegram
22:30 Pogoda
22:45 Oficer - odc.1; serial TVP
23:40 Czy świat oszalał? - Uciec do Legii 

- odc.1; serial dok.
00:35 W obronie prawa - VII - odc. 17 kraj 

prod.USA (1996)
01:20 Zakończenie programu

06:05 Uwaga! - magazyn
06:25 Telesklep;
07:05 Kobra: Oddział specjalny - serial 

sensacyjny (4/18), Niemcy, 2001
08:00 Gorzka zemsta - telenowela oby-

czajowy (104/188), Kolumbia, 2003, reż. 
Rodrigo Triana;

09:00 Wykręć numer - teleturniej
10:10 Graj o raj - teleturniej
11:05 Usterka - serial fabularno-doku-

mentalny, 2004;
11:35 Na Wspólnej - serial obyczajowy 

(508/0), Polska, 2005, reż. Marcin 
Figurski;

12:05 Rozmowy w toku - talk show, 
2005

13:10 W-11 Wydział Śledczy - serial 
fabularno-dokumentalny

13:45 Kobra: Oddział specjalny - serial 
sensacyjny (5/18), Niemcy, 2001

14:45 Przystanek Alaska - serial obycza-
jowy (94/110), USA, 1990 , wyst. Rob 
Morrow, Barry Corbin, Janine Turner, 
John Corbett, John Cullum, Darren E. 
Burrows

15:45 Gorzka zemsta - telenowela oby-
czajowy (105/188), Kolumbia, 2003, reż. 
Rodrigo Triana;

16:45 Fakty
17:02 Uwaga! - magazyn
17:15 Rozmowy w toku - talk show
18:25 W-11 Wydział Śledczy - serial 

fabularno-dokumentalny
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:10 Najsłabsze ogniwo - teleturniej
21:00 Na Wspólnej - serial obyczajowy 

(509/0), Polska, 2005, reż. Marcin 
Figurski;

21:30 Szukając sprawiedliwości - film 
sensacyjny, USA, 1991, reż. Steven 
Seagal , wyst. Steven Seagal, William 
Forsythe, Jerry Orbach, Jo Champa, 
Shareen Mitchell, Gina Gershon, ;

23:30 Rosyjska ruletka - gra o życie - 
dokument, Wielka Brytania, reż. Stefan 
Stuckert;

00:35 Uwaga! - magazyn
00:55 Telesklep

   CZWARTEK 8 WRZEŚNIA 2005 r.  (Adrian, Klementyna, Maria, Radosław, Radosława)

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” (61) – serial animowany 

dla dzieci, USA/Japonia
08.45 „Jak Pan może, Panie doktorze?”  

(67) – serial komediowy, USA
09.15 „KOT czyli Ktoś Ogromnie 

Tajemniczy” - program rozrywkowy 
10.15 „MacGyver” (98) – przygodowy 

serial akcji, USA/Kanada
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” (62) – serial animowany 

dla dzieci, USA/Japonia
15.45 „Adam i Ewa” (182,183) – melo-

dramat prod. polskiej
16.45 „Ja tylko pytam” – talk-show 
17.45 „Jak Pan może, Panie doktorze?” 

(68) – serial komediowy, USA
18.15 „Daję słowo” – teleturniej
19.00 „Diagnoza morderstwo” (59) 

– serial kryminalny, USA
20.00 „Zostać miss” (26) – serial obycza-

jowy, Polska
21.00 „Milion Macintyere’a” (2) - serial
22.00 Wydarzenia
22.10 „CHCĘ BYĆ PIĘKNA” - program 

Wydarzenia
„CHCĘ BYĆ PIĘKNA” - program 
Wydarzenia

23.10 „Jak rozpętałem II wojnę świato-
wą; cz. 2: Za bronią” („Jak rozpętałem 
II wojnę światową; cz. 2: Za bronią”) - 
Polska 1970, reż. Tadeusz Chmielewski; 
wyk. Marian Kociniak, Wojciech 
Brodowicz, Stanisław Mikulski, Emil 
Karewicz, Elżbieta Starostecka, 
Janina Borońska, Wirgiliusz Gryń
Komedia wojenna. Część druga hero-
ikomicznego tryptyku o szeregowcu 
Franku Dolasie (Kociniak), którego 
przypadkowy wystrzał nad ranem 
1 września 1939 faktycznie rozpętał 
wojnę polsko-niemiecką. Brawurowa 
kreacja Mariana Kociniaka.

00.55 „Muzyczne listy” – magazyn 
01.45 „Kinomaniak” - Odjazdowy ma-

gazyn filmowy
02.10 „Joker” – talk-show 
03.00 Zakończenie programu

TVP 2

06:00 Kawa czy herbata?
06:30 Pogoda
06:30 Wiadomości-skrót
06:35 Kawa czy herbata?
07:00 Pogoda
07:00 Wiadomości-skrót
07:05 Okienko historii
07:05 Kawa czy herbata?
07:30 Pogoda
07:35 Wiadomości-skrót
07:40 Kawa czy herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Pan Fasola; serial animowany
08:45 Czerwony traktorek; serial anim.
09:05 Domisie; program dla dzieci
09:35 Wyspy piratów - odc. 21
10:05 JAG VIII; serial kraj prod.USA
10:50 TELEZAKUPY
11:20 Wpisani w krajobraz
11:35 To trzeba wiedzieć
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Wojenna narzeczona - odc. 2; serial 

kraj prod.Polska, Wielka Brytania
13:05 Jaka to melodia?
13:30 Sąsiedzi
14:00 Raj ; magazyn
14:25 Maria 
15:00 Wiadomości
15:10 Mistrzostwa Europy w siatkówce 

mężczyzn - Polska-Ukraina
17:20 Teleexpress
17:45 Program publicystyczny
18:00 Klan - odc. 967; telenowela TVP
18:30 Plebania - odc. 569; telenowela TVP
19:00 Lippy and Messy
19:05 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 Pogoda
20:15 Okruchy życia - Miłosna obsesja; 

dramat kraj prod.USA; reż.:John Badham; 
wyk.:Jenna Elfman, Sam Robards

21:55 Publicystyka
22:55 Wiadomości
23:05 Prosto w oczy
23:20 Misja specjalna
23:45 Ostatnia seksbomba; film obyczajo-

wy kraj prod.USA; reż.:Gillies MacKinnon; 
wyk.:Judi Dench, Ian Holm

01:10 Film dokumentalny
01:35 Okienko historii
01:40 Zakończenie dnia

06:05 Złotopolscy - odc. 191 
06:30 10 minut tylko dla siebie
06:45 Dwójka Dzieciom - W krainie władcy 

smoków - odc 1; serial przygodowy
07:05 Od przedszkola do Opola
07:35 Dwójka Dzieciom - Teletubisie
08:05 Czterdziestolatek - odc. 3; serial TVP
09:00 Pytanie na śniadanie
09:10 Pogoda
09:12 Pytanie na śniadanie
09:30 Panorama
09:35 Pytanie na śniadanie
09:55 M jak miłość - odc. 166
10:40 Pytanie na śniadanie
11:15 Panorama
11:15 Pogoda
11:20 Pytanie na śniadanie
12:00 Podróże kulinarne R. Makłowicza
12:30 10 minut tylko dla siebie
12:40 Telezakupy
13:00 Panorama
13:10 Pogoda
13:15 Koncert Caritas - Wakacyjne 

marzenia
14:00 Lokatorzy - odc. 2 Wszyscy to robią
14:30 Wydarzenia, wydarzenia
14:40 Po tsunami
15:05 Doktor z alpejskiej wioski - odc. 45 

kraj prod.Austria, Niemcy, Włochy 
16:00 Panorama
16:15 Dla niesłyszących - M jak miłość 

- odc. 342
17:05 Dla niesłyszących - Kulisy serialu 

„M jak miłość”
17:10 Allo, Allo - odc.1; serial kom.
17:50 Pogotowie Ekspresu Reporterów
17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:05 Jeden z dziesięciu ; teleturniej
19:35 Sportowe fascynacje; magazyn
20:00 Panorama flesz
20:05 Eliminacje MŚ w piłce nożnej 

- Polska - Walia
23:00 Panorama
23:20 Biznes
23:25 Sport Telegram
23:30 Pogoda
23:45 Alibi na środę - Płatny zabójca; film 

sensacyjny kraj prod.USA; reż.:Aaron 
Norris; wyk.:Chuck Norris, Michael Parks

01:15 Eliminacje MŚ w piłce nożnej
Norris; wyk.:Chuck Norris, Michael Parks

Eliminacje MŚ w piłce nożnej
Norris; wyk.:Chuck Norris, Michael Parks

03:20 Zakończenie programu

06:00 Piosenka na życzenie
06:55 TV MARKET
07:10 Interwencja, odc.492
07:30 Ja się zastrzelę 5, odc.63
08:00 Zbuntowany Anioł , odc.178
09:00 Gra w ciemno, odc.27
10:00 Czego się boją faceci czyli Seks w 

mniejszym mieście, odc.38 Polska
10:30 Czułość i kłamstwa, odc.105Polska, 

2001; r. Koryncka-Gruz Natalia   
11:00 Samo życie, odc.570
11:45 TV MARKET
12:00 Zbuntowany Anioł , odc.179
13:00 Ja się zastrzelę 5, odc.64
13:30 Świat według Bundych, odc.111

Ja się zastrzelę 5, odc.64
Świat według Bundych, odc.111
Ja się zastrzelę 5, odc.64

14:00 Pierwsza miłość, odc.129
14:45 Rodzina zastępcza, odc.185
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda 
16:10 Interwencja, odc.493 Polska
16:30 Daleko od noszy, odc.61 Polska, 

2004; r. Jaroszyński Krzysztof   
17:00 Gra w ciemno, odc.28 Polska
18:00 Pierwsza miłość, odc.130 Polska
18:45 Wydarzenia
19:20 Samo życie, odc.571 Polska, 2005   
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 Człowiek kontra bestia cz.2
21:15 Gotowe na wszystko, odc.1
21:30 Studio Lotto
22:20 Co z tą Polską?, odc.2 Polska, 2005 

Program Tomasza Lisa   

23:20 Zakręcone, odc.1; Polska, 2004   
23:50 Biznes Wydarzenia
00:10 Pogoda 
00:15 Raport specjalny (Legalizować 

narkotyki), odc.68 Polska, 2005; r. 
Górny Grzegorz   

00:45 Playboy special – Przyjaciółki 
02:00 Magazyn sportowy
05:30 Pożegnanie

06:05 Uwaga! - magazyn
06:25 Telesklep;
07:05 Kobra: Oddział specjalny - serial 

sensacyjny (5/18), Niemcy, 2001
08:00 Gorzka zemsta - telenowela oby-

czajowy (105/188), Kolumbia, 2003, reż. 
Rodrigo Triana;

09:00 Wykręć numer - teleturniej, 
10:10 Graj o raj - teleturniej
11:05 Usterka - serial fabularno-doku-

mentalny, 2004;
11:35 Na Wspólnej - serial obyczajowy 

(509/0), Polska, 2005, reż. Marcin 
Figurski;

12:05 Rozmowy w toku - talk show
13:10 W-11 Wydział Śledczy - serial 

Rozmowy w toku - talk show
W-11 Wydział Śledczy - serial 
Rozmowy w toku - talk show

fabularno-dokumentalny
13:45 Kobra: Oddział specjalny - serial 

sensacyjny (6/18), Niemcy, 2001
14:45 Przystanek Alaska - serial obycza-

jowy (95/110), USA, 1990
15:45 Gorzka zemsta - telenowela oby-

czajowy (106/188), Kolumbia, 2003, reż. 
Rodrigo Triana;

16:45 Fakty
17:02 Uwaga! - magazyn
17:15 Rozmowy w toku - talk show
18:25 W-11 Wydział Śledczy - serial 

Rozmowy w toku - talk show
W-11 Wydział Śledczy - serial 
Rozmowy w toku - talk show

fabularno-dokumentalny
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:10 Najsłabsze ogniwo - teleturniej
21:00 Na Wspólnej - serial obyczajowy 

(510), Polska, 2005
21:30 Dla dobra dziecka - film obyczajo-

wy, USA, 1990, reż. David Greene , wyst. 
Meg Tilly, Ed Begley Jr., Michael O’Keefe, 
Michele Greene, Marta Woodward, 
Angela Bassett

23:30 Anioł Stróż - serial komedia (1)
00:00 Siłacze - program rozrywkowy
01:05 Uwaga! - magazyn
01:25 Telesklep

TVP 1 POLSAT TVN TV 4
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 „Pokemon” (62) – serial anim.
08.45 „Jak Pan może, Panie doktorze?” 

(68) – serial komediowy, USA
09.15 „Adam i Ewa” (182,183) - melo-

dramat prod. polskiej
10.15 „Diagnoza morderstwo” (59) 

– serial kryminalny, USA
11.15 „Ja tylko pytam” – talk-show 
12.15 TV Market 
12.30 „Kinomaniak” - Odjazdowy ma-

gazyn filmowy
13.00 „Instynkt tropiciela” – przewodnik 

po Polsce
13.30 „Daję słowo” – teleturniej
14.15 „Muzyczne listy” – magazyn 
15.15 „Pokemon” (63) – serial anim.
15.45 „W imieniu prawa” (11) - show 

sądowy, reż. Witold Rumel
16.45 „Ja tylko pytam” - talk-show 
17.45 „Jak Pan może, Panie doktorze?” 

(69) – serial komediowy, USA
18.15 Cash Cab - program
19.00 „Diagnoza morderstwo”  (60) 

– serial kryminalny, USA
20.00 „Jak rozpętałem II wojnę światową; 

cz. 2: Za bronią” - Polska 1970, reż. Tadeusz 
Chmielewski; wyk. Marian Kociniak, 
Wojciech Brodowicz, Stanisław Mikulski, 
Emil Karewicz, Elżbieta Starostecka, 
Janina Borońska, Wirgiliusz Gryń
Komedia wojenna. Część druga hero-
ikomicznego tryptyku o szeregowcu 
Franku Dolasie (Kociniak), którego 
przypadkowy wystrzał nad ranem 
1 września 1939 faktycznie rozpętał 
wojnę polsko-niemiecką. Brawurowa 
kreacja Mariana Kociniaka.

22.00 WYDARZENIA 
22.10 „Moje pięć żon” - USA 2000, reż. 

Sidney J. Furie; wyk. Rodney Dangerfield, 
Andrew Dice Clay, John Byner, Molly 
Shannon, Jerry Stiller

00.20 „Komenda” - serial dokumentalny 
00.45 Muzyczne listy – magazyn 
01.35 „Strefa P” - Magazyn muzyczny 
02.00 „Joker” – talk-show 
02.50 „KOT czyli Ktoś Ogromnie 

Tajemniczy” - program rozrywkowy 
03.40 Zakończenie programu 

06:00
06:30
06:30
06:35
07:00
07:00
07:05
07:05
07:30
07:35
07:40
08:00
08:10
08:15
08:45
09:05
09:35
10:05
10:50
11:20
11:35
11:45
12:00
12:10

13:05
13:30
14:00
14:25
15:00
15:10

17:20
17:45
18:00
18:30
19:00
19:05
19:30
19:55
20:00
20:15

21:55
22:55
23:05
23:20
23:45

01:10
01:35
01:40

Światło w mrokuŚwiatło w mroku
21.00 POLSAT

Reżyseria: David Seltzer; W rolach 
głównych:Michael Douglas, Melanie 
Griffith, Liam Neeson, Joely Richardson, 
John Gielgud; dramat (sensacyjny); Kraj 
produkcji: USA; Rok produkcji: 1992; 
127 min. 

Rok 1940, wojska hitlerowskie 
kontynuują swój marsz przez 
Europę. W tym czasie za Oceanem 
skromna dziewczyna, Linda Voss 
(Melanie Griffith) – pół-Żydówka, 
pół-Irlandka z Queensu, w Nowym 
Jorku – szuka pracy. Nie ma zbyt 
wielkiego wykształcenia, ale jest 
inteligentna, wygadana i pewna 
swej urody, a także ma jeszcze je-
den wyjątkowy atut: dzięki rodzicom 
zna perfekcyjnie język niemiecki, 
a z racji swojego pochodzenia bez 
wątpienia nie jest nazistowskim 
szpiegiem. Zostaje sekretarką 
u pewnego znanego nowojorskie-
go prawnika, Eda Lelanda (Michael 
Douglas), który tak naprawdę jest 
tajnym agentem amerykańskiego 
wywiadu wojskowego OSS. Wkrótce 
połączy ich wspólne zamiłowanie do 
przygody i namiętny romans, który 
jednak zostaje gwałtownie przerwa-
ny przez atak Japończyków na Pearl 
Harbour i przystąpienie Stanów 
Zjednoczonych Ameryki do wojny.
Ed zakłada mundur komandora 
US Navy, natomiast Linda wyru-
sza z szalenie dramatyczną misją 
szpiegowską do Berlina pod rządami 
hitlerowców. 

HIT NA DZIŚ

06:00
06:30
06:30
06:35
07:00
07:00
07:05
07:05
07:30
07:35
07:40
08:00
08:10
08:15
08:40
09:10
09:40

10:05

10:55
11:25
11:45
12:00
12:10

13:30
14:00
14:25
15:00
15:10

17:20
17:45
18:00
18:30
19:00
19:05
19:30
19:55
20:00
20:05
20:20

21:50
22:50
23:05
23:20
00:20
02:00
02:30
02:40

Dla dobra dziecka
21.30 TVN

Film obyczajowy, USA 1990; Reżyseria: 
David Greene; Obsada: Meg Tilly, Ed 
Begley Jr., Michael O’Keefe, Michele 
Greene

Jak ma postąpić matka, kiedy dowie 
się, że jej córka jest molestowana 
seksualnie, w dodatku przez wła-
snego ojca? Do kogo zwrócić się 
o pomoc, gdy zawodzi prawo? 
Pozostaje tylko jedno wyjście – wziąć 
sprawy w swoje ręce. 
Młoda kobieta, Jennifer Colton (Meg 
Tilly), musi stawić czoła straszliwej 
prawdzie – były mąż wykorzystuje 
seksualnie ich córeczkę, a sąd 
nie zajmuje w tej sprawie właściwe-
go stanowiska. Jennifer postanawia 
działać na własną rękę – dla dobra 
dziecka podejmuje działania, które 
mogą ją zaprowadzić nawet do… 
więzienia.

HIT NA DZIŚ

06:00 Piosenka na życzenie
06:55 TV MARKET
07:10 Interwencja, odc.491
07:30 Ja się zastrzelę 5, odc.62
08:00 Zbuntowany Anioł , odc.177
09:00 Strażnik Teksasu, odc.2
10:00 13 Posterunek, odc.19
10:35 Czułość i kłamstwa, odc.104
11:05 Samo życie, odc.569
11:50 TV MARKET
12:05 Zbuntowany Anioł , odc.178
13:00 Ja się zastrzelę 5, odc.63
13:30 Świat według Bundych, odc.110
14:00 Pierwsza miłość, odc.128
14:45 Pensjonat pod Różą, odc.41
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda 
16:10 Interwencja, odc.492
16:30 Świat według Bundych, odc.111
17:00 Gra w ciemno, odc.27
18:00 Pierwsza miłość, odc.129
18:45 Wydarzenia
19:20 Samo życie, odc.570
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 Tango z aniołem, odc.2 w. Anna 

Dereszowska, Anna Grycewicz, Borys 
Szyc, Ewa Telega Domalik, Izabela 
Kuna, Joanna Gleń

21:00 Światło w mroku “Shinning 
Through”; USA, 1992; r. Seltzer David; w. 
Douglas Michael, Gielgud John, Griffith 
Melanie, Neeson Liam, Richardson Joely 
Dramat sensacyjny, rozgrywajacy się 
bezpośrednio przed przystąpieniem USA 
do II wojny światowej. Znany prawnik 
nowojorski Ed Leland (Douglas), tajny 
agent OSS, angażuje praktykantkę Eve 
Voss (Griffith), chcąc wykorzystać jej 
doskonałą znajomość niemieckiego. 
Łączy ich wspólne zamiłowanie do 
przygody.   

21:30 Studio Lotto
23:50 Nasze dzieci, odc.42 Polska, 2005 

Program pod patronatem Fundacji 
Polsat   

00:45 Biznes Wydarzenia
01:05 Pogoda 
01:10 Czego się boją faceci, czyli Seks 

w mniejszym mieście, odc.38 Polska, 
2005; r. Żak Maciej   
w mniejszym mieście, odc.38
2005; r. Żak Maciej   
w mniejszym mieście, odc.38

01:40 Aquaz Music Zone
05:30 Pożegnanie
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OBJAŚNIENIA SYMBOLI GRAFICZNCH 
POZIOME LINIE CIĄGŁE – wyznaczają dni niestosowne do siewów, 
zbiorów i sadzenia. 

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

RYSUNKI pszczoły – wskazują kwadry najkorzystniejsze do prac pie-
lęgnacyjnych w pasiekach.

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

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

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

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

Kwadra korzenia (rysunek korzenia) – najlepszy czas do siania zbio-
rów roślin korzeniowych, w drugiej kolejności korzystna jest kwadra liścia, 
w trzeciej owocu. 

Kwadra uprawy (rysunek motyczki) – najbardziej niestosowny czas 
do siewów, sadzenia, zbiorów z wyjątkiem roślin korzeniowych, dla nich 
jest to czas korzystny. Wtedy wykonujemy prace pielęgnacyjne, uprawowe, 
tniemy drzewa, niszczymy chwasty i szkodniki. 

Pionowa linia ciągła – czas przybywania Księżyca (od nowiu do pełni). 
Jest to najkorzystniejszy okres do siania, sadzenia, zbiorów roślin plonujących 
nad ziemią. 

Linia przerywana – czas niestosowny do siewów, zbiorów (poza korze-
niami). Warto wtedy uprawiać glebę, niszczyć szkodniki i chwasty.
Linia przerywana
niami). Warto wtedy uprawiać glebę, niszczyć szkodniki i chwasty.
Linia przerywana czas niestosowny do siewów, zbiorów (poza korze-
niami). Warto wtedy uprawiać glebę, niszczyć szkodniki i chwasty.

czas niestosowny do siewów, zbiorów (poza korze-

EKOLOGICZNY PORADNIK KSIĘŻYCOWY – WRZESIEŃ
Wrzesień to bardzo często miesiąc 
jeszcze dosyć słoneczny, początek 
uroczej polskiej złotej jesieni. W lu-
dowej tradycji początkiem tej pory 
roku było zawsze święto Narodze-
nia Najświętszej Marii Panny (8.09). 
roku było zawsze święto Narodze-
nia Najświętszej Marii Panny (8.09). 
roku było zawsze święto Narodze-

Określano je popularnie świętem 
Matki Bożej Siewnej, dlatego że 
zbiegało się z okresem najintensyw-
niejszych jesiennych siewów zbóż. 
Rolnicy święcąc ziarna siewne, 
prosili Maryję, dawczynię wszel-
kiego życia na ziemi, by błogosła-
wiła zasiewom. W tym roku święto 
przypadnie w okresie przybywania 
Księżyca w kwadrze liścia, a więc 
w okresie korzystnym do siewów. 
Jeszcze bardziej pomyślny czas do 
siewów będzie w kwadrze owocu. 
Później – po pełni 18.09. korzyst-
na będzie jeszcze kwadra korzenia 
od 20 do 23. Na koniec miesiąca 
warto zaplanować inne prace je-
sienne i zbiory roślin korzeniowych.
Zbiory ziemniaków, warzyw 
korzeniowych najlepiej przepro-
wadzać w bardzo korzystnym 
terminie na początku lub końcu 
miesiąca, w kwadrze uprawy (linia 
terminie na początku lub końcu 
miesiąca, w kwadrze uprawy (linia 
terminie na początku lub końcu 

przerywana), w dniach oznaczo-
miesiąca, w kwadrze uprawy (linia 
przerywana), w dniach oznaczo-
miesiąca, w kwadrze uprawy (linia 

nych rysunkami małych korzeni, 
zwłaszcza jeżeli chcemy je dłużej 
przechowywać. Pozyskiwane plony 
będą wtedy najbardziej wartościo-
we. Dosyć dobry termin jest też 
w kwadrze liścia i po pełni w kwa-
drze korzenia.

Kwadra korzenia jest najlepsza do 
wyjmowania cebuli kwiatów na 
przechowanie, wykopywania karp 
dalii (dopiero jednak po zwarzeniu 
przechowanie, wykopywania karp 
dalii (dopiero jednak po zwarzeniu 
przechowanie, wykopywania karp 

liści). 
dalii (dopiero jednak po zwarzeniu 
liści). 
dalii (dopiero jednak po zwarzeniu 

Zbierać nasiona warzyw, kwiatów, 
ziół, drzew, owoce z drzew, roślin 
owocowych, pomidorów, kukury-
dzy, fasoli, orzechów, winogron naj-
lepiej w kwadrze owocu. Wcześniej 
w miarę dobry termin to kwadra liścia, 
później też kwadra korzenia. Wtedy 
też wykonywać przetwory– będą 
najbardziej wartościowe. 

Do zbioru roślin włóknistych, np. 
lnu, korzystna będzie kwadra liścia, 
w dalszej kolejności owocu i ko-
rzenia. Podobne terminy najlepsze 
są też do siewów poplonów na 
zielony nawóz, pokrycie grządek. 
Zbiory roślin liściowych i przetwory 
z nich wykonywać w kwadrze liścia 
i owocu.

Rozdzielać i  przesadzać zioła 
i kwiaty wieloletnie, sadzić cebule 
kwiatów, czosnek najlepiej w kwa-
drze korzenia. Można też te prace 
wykonać w nieco mniej korzyst-
nym czasie w kwadrze liścia. W tych 
terminach warto się też zdecydo-
wać na wczesne jesienne siewy 
roślin korzeniowych i ukorzeniać 
sadzonki fuksji, pelargonii.

Siewy roślin owocujących nad ziemią, 
a także kwiatów, ziół najlepiej przepro-
wadzić przed pełnią. Wtedy też będzie 
najlepszy czas do przesadzania roślin 
zimozielonych, m.in. iglaków, wrzo-
sów. Dobry czas 
występuje też 
w kwadrze liścia 
i korzenia.

Obficie pod-
lewać rośliny 
zimozielone, np. 
bukszpan, oraz 
krzewy i drzewa 
iglaste w środku 
miesiąca po no-
wiu w kwadrze 
liścia. Ułatwi to 
im przetrwanie 
zimy.

Cięcie trawni-
ków najlepiej 
przeprowadzać 
w kwadrze liścia, 
jeżeli pragniemy 
trawę wzmocnić; 
ścinana w kwa-
drze korzenia 
i uprawy będzie 
z kolei wolniej 
odrastać. 

Nawozić pola, ogrody ( ale nie rośliny) 
najlepiej w okresie oznaczonym linią 
przerywaną, szczególnie w dniach 
25,26,27. 

Kwadra uprawy to również najko-
rzystniejszy okres dla prac upra-
wowych, orek, kopania, wzruszania 
gleby, także niszczenia chwastów, 
tępienia szkodników na polach, 
w ogrodach, obejściach, wykonywa-
nia zabiegów higienicznych w piw-
nicach, zagrodach. Na tego rodzaju 
prace najlepiej wybierać jednak dni 
oznaczone motyczką. Wtedy też 
zakładać opaski lepne szerokości 
10–15 cm i opaski z mchu m.in. 
przeciw kwieciakom. 

Ostatnie prace pielęgnacyjne przy 
ulach wykonywać najlepiej do 3 i po 
18, a zwłaszcza po 25.

Dokarmiać intensywniej ryby od 
3 do 18. 

ZBIGNIEW PRZYBYLAK

PROGNOZA POGODY

WEDŁUG DAWNYCH REGUŁ
Wrzesień tego 

roku powi-
nien być jeszcze 
stosunkowo po-
godny, będzie 
sporo dni w miarę 
ciepłych, słonecz-
nych. Opady i dni 
pochmurne będą 
zdarzać się nie-
zbyt często. Dosyć liczne 
mają być poranne mgły. 
Wcześniej niż zazwyczaj 
pojawią się nocne przy-
mrozki. 
Na początku września dosyć sucho 
i pogodnie. Noce chłodne. Potem 
okres bardziej zmiennej, wietrz-
nej, pochmurnej aury z opadami, 
a lokalnie też jeszcze z burzami. 
Po kilku dniach powinna pogoda 
się poprawić. Będzie bardziej sło-

necznie. Jeżeli napłynie powietrze 
z północy, w drugiej dekadzie po-
jawią się przygruntowe przymroz-
ki. Na przełomie drugiej i trzeciej 
dekady okresowo więcej dni po-
chmurnych, zmiennych, możliwe 
deszcze, a nawet jeszcze lokalnie 
burze. Potem zmiennie, dosyć 
wietrznie, opady zazwyczaj prze-
lotne. Noce chłodne, rankami mgły.
Prognoza dodatkowa. Mroźna zima 
nadchodzi, jeżeli na sosnach, także 
świerkach i jodłach pojawia się dużo 

DOMOWE KURACJE NATURALNE

MIAŻDŻYCA
Utłuc dwie małe główki czosnku. 
Zalać szklanką oliwy lub oleju 
zimno tłoczonego (olej zwykły ma 
Zalać szklanką oliwy lub oleju 
zimno tłoczonego (olej zwykły ma 
Zalać szklanką oliwy lub oleju 

słabsze działanie). Odstawić na dwa 
zimno tłoczonego (olej zwykły ma 
słabsze działanie). Odstawić na dwa 
zimno tłoczonego (olej zwykły ma 

dni do lodówki. Pić trzy razy dzien-
nie przed jedzeniem łyżeczkę oleju 
czosnkowego wymieszanego z jed-
ną łyżeczką soku z cytryny. Kuracja 
trwa 1-3 miesiące. Korzystnie działa 
na naczynia krwionośne, również w 
mózgu. 

ZBIGNIEW PRZYBYLAK

szyszek. Początek będzie zimniejszy, 
jeżeli większa ilość szyszek jest na 
dole korony jodły i świerka. Odwrot-
ne ułożenie zapowiada mroźniejszy 
koniec zimy.

ZBIGNIEW PRZYBYLAK
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Baran 21.03.–20.04.
Nadchodzi zła passa. 
Postaraj się przeczekać 
ją w spokoju. Wyjaśnij 
to, co jeszcze można naprawić. Pod 
żadnym pozorem nie rozpoczynaj 
nowych przedsięwzięć. Zajmij się życiem 
uczuciowym. Ktoś powierzy Ci sekret.

Byk 21.04.–21.05.
Przed Tobą nowe możliwości. 
Umiesz prowadzić rozmowy 
biznesowe i zawierać 
kontrakty. Wykorzystuj każdą 
okazję do podwyższania umiejętności 
zawodowych. W przyszłości będą Ci 
przydatne. Poznasz fascynującą osobę, 
która przyciągnie Twoją uwagę i wzbudzi 
zainteresowanie.

Bliźnięta 22.05.–20.06.
Przypadkowo zdobędziesz informacje 
na temat osób 
nieprzychylnie do 
Ciebie nastawionych. 
Rozważnie i mądrze 
zrób z nich użytek. Dokładnie przemyśl 
podjętą decyzję, abyś nie żałował. Samotne 
Bliźnięta mają szansę na romantyczny 
wyjazd i ciekawą znajomość.

Rak 21.06.–22.07.
Jeśli myślisz o lepszej 
pracy, to zabierz się za 
poszukiwania. Sprzyja 
Ci teraz szczęście i być 
może zrealizujesz swoje zamierzenia. 
W życiu osobistym nie bądź taki 
wymagający czy wręcz zazdrosny. Daj 
partnerowi więcej swobody, a na pewno 
na tym skorzystasz.

Lew 23.07.–22.08.
Czeka Cię spotkanie z 
kimś, kto może pomóc 
Ci w karierze zawodowej. 
Nie odrzucaj nowej 
propozycji zbyt pochopnie. Zastanów 
się nad plusami i minusami nowej pracy. 
W najbliższych dniach będziesz mieć 
więcej czasu na zabawę i podróże oraz 
zawieranie nowych znajomości.

Panna 23.08.–22.09.
Jak zwykle nie boisz się 
nowych wyzwań i jesteś 
gotowy zaryzykować i 
spróbować zrobić coś 
zupełnie innego. Śmiało działaj. Osiągniesz 
sukces, a Twoi współpracownicy obdarzą 
Cię całkowitym zaufaniem. Pomyśl o 
rodzinie, zaplanuj wakacyjny jeszcze 
wyjazd.

Waga 23.09.–22.10.
Nie przejmuj się opiniami 
niektórych ludzi i rób swoje. 
Oni zazdroszczą Ci po prostu 
talentu do interesów. Twoja praca zostanie 
wkrótce doceniona i możesz liczyć na 
nagrodę. W życiu uczuciowym trochę 
zamieszania. Porozmawiaj z partnerem i 
powiedz mu, za czym tęsknisz.

Skorpion 23.10.–21.11.
W najbliższych dniach 
będziesz bardzo zajęty. 
Rywalizacja i ryzyko 
będą Ci towarzyszyć 
i motywować do lepszego 
działania. Odkryjesz w sobie nowe 
możliwości i zainteresowania. W miłości 
nie bądź pesymistą. Wszystko się wyjaśni 
i znów będziesz szczęśliwy.

Strzelec 22.11.–21.12.
Dzięki uczciwej pracy 
zyskasz opinię człowieka 
o d p o w i e d z i a l n e g o 
i gospodarnego. Nie zmarnuj 
tego i dalej postępuj rozważnie. 
Możesz liczyć na sukces finansowy, który 
odmieni Twoje życie. W miłości zaskocz 
partnera upominkiem lub uroczystą 
kolacją.

Koziorożec 22.12.–19.01.
Jeśli jesteś zdolnym 
menedżerem, możesz liczyć 
na sukces zawodowy. Będziesz 
mieć dużo propozycji 
współpracy. Zapowiada się czas 
intensywnego wysiłku i nowych sojuszy, 
których celem będzie zysk. Nie zapominaj 
jednak o obowiązkach rodzinnych i 
porozmawiaj z domownikami o ich 
problemach.

Wodnik 20.01.–18.02.
Pomożesz komuś, kto 
nie radzi sobie z własnymi 
sprawami. Za to Twoje będą 
w najlepszym porządku. 
Powiodą się także interesy, 
które wymagają negocjacji i pośrednictwa. 
W życiu uczuciowym korzystny czas. 
Samotne Wodniki przeżyją niezwykły flirt.

Ryby 19.02.–20.03. 
Czekają Cię intensywne przeżycia. 
Będziesz dyskutować, podejmować ważne 
decyzje i pracować ponad 
miarę. Te zmiany będą Ci 
odpowiadać. W miłości 
niespodzianka. Pojawi się ktoś niepozorny, 
ale wart uwagi, i być może okaże się 
przyjacielem na całe życie. 

H O R O S K O P

ZAADOPTUJ 
PIESKA ZE 
SCHRONISKA
POMÓŻCIE!!! Pilnie szukamy 
dobrego domu dla przemiłej, 
młodej (ok. roku) suczki i jej 
trojga uroczych 2-miesięcz-
nych maluchów (czarna 
suczka i dwa czarno-białe 
pieski). Sunia jest ładnym 
pieskiem średniej wielkości. 
Jest bardzo czujna i będzie 
oddanym przyjacielem. Psią 
rodzinką (bezdomna suczka 
oszczeniła się w polu) za-
opiekowała się sympatycz-
na,wrażliwa na cierpienie 
legionowska rodzina. Pań-
stwo Stępińscy przygarnęli 
(choć sami mają dwa psy) 
potrzebujące pomocy psiaki 
do czasu osiągnięcia przez 
maluchy wieku odpowied-
niego do adopcji. Dzięki 
nim ominął ich okrutny los 
wielu porzuconych przez 
ludzi zwierząt. Teraz wszystko 
w rękach innych wrażliwych 
ludzi (wierzymy, że tacy 
się znajdą, potrzeba tylko 
4 chętnych), którzy uratują 
te pełne wdzięku psy, ofiaro-
wując im własny dom.

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

Kino NIWA 
ZAPRASZA
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„MADAGASKAR”
Madagascar (USA, 2005); Animo-
wany; czas 93 min.; Reżyseria:  Eric 
Darnell; Scenariusz:  Mark Burton, 
Billy Frolick; Obsada:Artur Żmi-
jewski – Lew Alex (głos w wersji 
Billy Frolick; Obsada:Artur Żmi-

Lew Alex (głos w wersji 
Billy Frolick; Obsada:Artur Żmi-

polskiej); Małgorzata Kożuchow-
jewski 
polskiej); Małgorzata Kożuchow-
jewski Lew Alex (głos w wersji 
polskiej); Małgorzata Kożuchow-

Lew Alex (głos w wersji 

ska – Hipopotamica Gloria (głos 
polskiej); Małgorzata Kożuchow-

Hipopotamica Gloria (głos 
polskiej); Małgorzata Kożuchow-

w wersji polskiej); Klaudiusz Kauf-
Hipopotamica Gloria (głos 

w wersji polskiej); Klaudiusz Kauf-
Hipopotamica Gloria (głos 

mann – Zebra Marty (głos w wersji 
w wersji polskiej); Klaudiusz Kauf-

Zebra Marty (głos w wersji 
w wersji polskiej); Klaudiusz Kauf-

polskiej); Piotr Adamczyk 
Zebra Marty (głos w wersji 

polskiej); Piotr Adamczyk 
Zebra Marty (głos w wersji 

– Żyrafa 
Zebra Marty (głos w wersji 

Żyrafa 
Zebra Marty (głos w wersji 

Melman (głos w wersji polskiej)
polskiej); Piotr Adamczyk 
Melman (głos w wersji polskiej)
polskiej); Piotr Adamczyk Żyrafa 
Melman (głos w wersji polskiej)

Żyrafa 

Lew Alex, Zebra Marty, Żyrafa Melman 
oraz Hipopotamica Gloria prowadzą 
wygodne życie w nowojorskim zoo w 
Central Parku. Pewnego dnia Marty przy 
pomocy pingwinów ucieka z ogrodu zoolo-
gicznego, aby poznać nieznany dotąd świat 
wolności. Przyjaciele zauważają jednak jego 
ucieczkę i postanawiają sprowadzić go z 
powrotem. Jednak nawet w Nowym Jorku 
lew, żyrafa i hipopotamica spacerujący 
po ulicach wywołują sensację. Wkrótce 
wszyscy zostają schwytani i wysłani 
statkiem do Afryki. Pingwinom udaje się 
jednak dokonać sabotażu statku, a  Alex, 
Melman i Gloria docierają na egzotyczną 
wyspę Madagaskar. Dopiero teraz uro-
dzeni nowojorczycy muszą nauczyć się 
przetrwania w dżungli.
2–4 WRZEŚNIA godz.19.002–4 WRZEŚNIA godz.19.002–4 WRZEŚNIA g

„Mr. and Mrs. Smith”
(USA, 2004); Thriller/Romans; 
czas 120 min.; Reżyseria:  Doug 
Liman; Scenariusz:  Simon Kinberg; 
Obsada: Brad Pitt, Angelina Jolie

Pisząc ten tekst, jadę pociągiem, tak, 
pociągiem z Woodstocku. Siedzę na 
podłodze, na śpiworze. Obok mnie 
mnóstwo ludzi, niektórzy mieli szczę-
ście i siedzą na miejscach do tego 
przeznaczonych, ale zdecydowana 
większość „zdobyła” miejsca na opar-
ciach, podłodze, w przejściach. O, idzie 
konduktor – aby sprawdzić bilety, musi 
przechodzić po poręczach, wygląda to 
dość zabawnie, ale w „woodstockowym 
pociągu” nikogo to nie dziwi... 

Na czym polega ten fenomen, że 
tysiące młodych ludzi co roku pakują 
plecaki, zabierają namioty i ruszają 
na Przystanek Woodstock? Często 
przemierzają oni setki kilometrów 
– pociągiem, autostopem lub niektó-
rzy nawet rowerem. Co sprawia, że 
pomimo trudności związanych z po-
dróżą, później życiem przez kilka dni 
w warunkach polowych – dosłownie 
polowych, nadal chcą tam jeździć, 
chcą tam być? Nawet największy 
przeciwnik Przystanku musi przyznać, 
że jest to impreza jedyna w swoim 
rodzaju, drugiej takiej w Polsce nie ma, 
mało tego, Przystanek Woodstock jest 
największym festiwalem muzycznym 
na wolnym powietrzu w całej Europie. 

Po raz pierwszy na Woodstocku byłam 
pięć lat temu, jeszcze w Żarach. Od tam-
tej pory jeździłam co roku, zawsze stara-
łam się namówić kogoś z Nasielska. Na 
początku było ciężko, każdy chciał, ale 
jak dochodziło do konkretów, to chęt-
nych było niewielu. W końcu w trochę 
bezczelny sposób „wjechałam ludziom 
na ambicję”, mówiąc tu i ówdzie: „eee, 
ja przestałam już wierzyć w to ,że kiedyś 
ktoś stąd pojedzie...”. Efekt jest taki, że od 
dwóch lat z Nasielska wyjeżdża grupka 
ludzi, czasem mniejsza, czasem więk-
sza, ale zawsze możemy powiedzieć: 
„Nasielsk tu był!”. Tegoroczne wakacje 
miały być jednak nieco inne, po raz 
pierwszy od kilku lat miałam być gdzie 
indziej, nie na Woodstocku. Zdąży-
łam już się z tą myślą pogodzić (choć 
indziej, nie na Woodstocku. Zdąży-
łam już się z tą myślą pogodzić (choć 
indziej, nie na Woodstocku. Zdąży-

łatwo nie było) 
łam już się z tą myślą pogodzić (choć 
łatwo nie było) 
łam już się z tą myślą pogodzić (choć 

– los jednak chciał 
inaczej i piątego sierpnia wyruszyłam 
autostopem do Kostrzyna nad Odrą. 
Po ośmiu godzinach (przyznam nie-
autostopem do Kostrzyna nad Odrą. 
Po ośmiu godzinach (przyznam nie-
autostopem do Kostrzyna nad Odrą. 

skromnie – niezły czas na pokonanie 
pięciuset kilometrów) znalazłam się 
skromnie – niezły czas na pokonanie 
pięciuset kilometrów) znalazłam się 
skromnie – niezły czas na pokonanie 

w Kostrzynie. Pora była późna, można 
powiedzieć, bardzo późna. Wchodząc 
na teren Woodstocku, zobaczyłam las, 
oświetlony las namiotów. Po mojej 
prawej stronie była ogromna scena 
z nową dekoracją, pod nią mnóstwo 
ludzi (koncerty trwały już od dobrych 
z nową dekoracją, pod nią mnóstwo 
ludzi (koncerty trwały już od dobrych 
z nową dekoracją, pod nią mnóstwo 

kilku godzin). Może komuś wyda się 
ludzi (koncerty trwały już od dobrych 
kilku godzin). Może komuś wyda się 
ludzi (koncerty trwały już od dobrych 

to śmieszne, ale widząc ten cały „po-
zytywny bałagan” pomyślałam: Jak to? 
Miało mnie tu nie być? Teraz? Nieeee. 
I nie chodzi mi o same koncerty. 

Moim zdaniem Jurek Owsiak trochę 
„przedobrzył”, zapraszając tyle nie-
mieckich zespołów, wiele osób znie-
chęciło to do przybycia na Wood-
stock. Zresztą Die Toten Hosen poka-
zało swą gorszą stronę, wyłączając na 
czas swojego koncertu transmisję . Dla 
kontrastu podam przykład ukraińskiej 
kapeli Haydamaky – zespół ten miał 
wystąpić tylko na scenie folkowej, ale 
tak zawojował „folkową publiczność”, 
że pozwolono zagrać mu minikoncert 
na dużej scenie. I wszystkich porwało! 
Będąc przy zespołach i muzyce granej 
na Woodstocku, wspomnę, że nasz 
Przystanek staje się imprezą coraz 
bardziej międzynarodową. Wystąpiły 
tu nie tylko zespoły niemieckie takie 
jak Die Toten Hosen , Knorkator czy 
Beatsteaks, ale także Dhira z Hiszpanii 
i Without End z USA. Oprócz tego 
oczywiście polskie zespoły, m. in: 
Hey – laureat tegorocznego Złotego 
bączka, Raz Dwa Trzy, Krzysztof 
Jaryczewski (ex Oddział Zamknięty), 

Raz Dwa Trzy
(ex Oddział Zamknięty), 

Raz Dwa Trzy Krzysztof 
(ex Oddział Zamknięty), 

Krzysztof 

Pogodno, a także legendy polskie-
go Punk Rocka: Moskwa i KSU . 
W pewnej odległości od dużej sceny 
stała wcześniej wspomniana scena 
folkowa, nad którą opiekę corocz-
nie sprawuje grupa Carrantuohill. 
Dobrym pomysłem organizatorów 
okazało się takie ustawienie scen, 
aby między nimi były drzewa, gdyż 
dzięki temu zespoły nie zagłuszały 
się nawzajem. W ogóle teren ko-
strzyńskiego Przystanku Woodstock 
bardzo się różni od tego z Żar. Jest 
bardziej urozmaicony – dużo drzew, 

lasków, są wzgórza i dolinki. Właśnie 
na jednym z takich wzgórz rozbiła 
swe namioty Pokojowa Wioska 
Kriszny. Przez jednych traktowani jak 
tzw. „sekta bombardująca miłością”, 
przez innych jako ciekawostka. Jedno 
jest pewne – Wioska Hare Kriszna nie 
łamie regulaminu ustalonego na czas 
imprezy, jej członkowie nie nagabują 
uczestników Woodstocku, kto chce, 
może sam ich odwiedzić. Są to spo-
kojni ludzie żyjącymi według swoich 
zasad i myślę, że te zasady należy 
uszanować. A swoją drogą, robią bar-
dzo ciekawe makijaże i serwują 
pyszne wegetariańskie potrawy za 
niewielkie pieniądze. Nie było roku, 
żebym choć raz nie poszła na jedzenie 
do Pokojowej Wioski. 
O Przystanku Woodstock można 
by jeszcze wiele napisać. O ludziach 
którzy tam przyjeżdżają, o muzyce, 
o kąpielach w błotku, o dziennika-
rzach, którzy szukają „dziury w cały-
m”(nie wszyscy!!!), o bezpieczeństwie, 
rzach, którzy szukają „dziury w cały-
m”(nie wszyscy!!!), o bezpieczeństwie, 
rzach, którzy szukają „dziury w cały-

o pokojowym patrolu, który pracuje 
na pełnych obrotach, o słonecznikach, 
o mieszkańcach Kostrzyna, o zaple-
czu medycznym i sanitarnym (już 
o mieszkańcach Kostrzyna, o zaple-
czu medycznym i sanitarnym (już 
o mieszkańcach Kostrzyna, o zaple-

zdążyliśmy przywyknąć do zimnej 
wody w kranach, w końcu jesteśmy 
z Nasielska!).
wody w kranach, w końcu jesteśmy 
z Nasielska!).
wody w kranach, w końcu jesteśmy 

Pociąg dodatkowy z Kostrzyna nad 
Odrą dotarł do Warszawy prawie 
planowo. Wagony całe, szyby też, 
ludzie uśmiechnięci. Do zobaczenia 
za rok.

Martyna Pielecka

WOODSTOCK – BYŁAM TAM
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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 
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
Sprzedam lub zamienię zawiesza-
ny rozsiewacz nawozów na ko-
siarkę listwową. Sprzedam blachę 
ocynkowaną 2x1000x2000 - 4szt., 
tel. 0600 078 610
Sprzedam M4, 50m2, 4 piętro 
z garażem, ul. Starzyńskiego 
w Nasielsku, tel. 0505 847 997
Kierowca B,C,E, rencista, poszu-
kuje pracy, tel. 0694 43 43 15
Sprzedam ziemię 10 ha, 
tel. 0888 726 796
Sprzedam Żuka rok prod. 1993, 
tel. (022) 782 74 03
Sprzedma keyboard Roland 
E-16. Stan b. dobry, pierwszy 
właściciel, tel. (023) 691 27 11
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
Kupię niedrogo dom w okolicy 
Nasielska, tel. 676 64 19
Sprzedam Poloneza Caro Plus rok 
prod. 1997 i pług dwuskibowy, 
tel. 0503 33 22 10
Sprzedam działkę 3100 m2

w Starych Pieścirogach, ul. Wrzo-

REKLAMA 
w Życiu Nasielska

tel. 023 691 23 43, 
www.zycie.nasielsk.pl

sowa. Dostępne podstawowe 
media, możliwość wykopania 
stawu, tel. 693 07 54
Kupię małe mieszkanie lub 
dom w Nasielsku lub okolicy do 
50000 zł, tel. 0607 687 306
Tanio sprzedam: krokwie i deski 
na wymiar, tel. 0889 003 112
Praca dodatkowa dla kobiety: 
sprzedaż bezpośrednia kosmety-

ków i bielizny, tel. 0604 337 414, 
e-mail: e-stokrotka@wp.pl
Nowopowstający obiekt w 
Krzyczkach Szumnych zatrudni 
na stanowiska: recepcjonistka, 
kelner - wymagana znaj. jęz. 
ang., pokojowa, pracownik dzia-
łu technicznego z uprawnieniami, 
pracownik ochrony. CV na adres 
mailowy: cisko@wp.pl 
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ŻBIK WICELIDEREM IV LIGI!
Drużyna Żbika Nasielsk po dobrej i skutecznej 
grze w 3 meczach z dorobkiem 7 punktów 
zajmuje 2 miejsce w IV lidze. Na pierwszym 
miejscu dość niespodziewanie z kompletem 
punktów znajduje się Korona Ostrołęka, tego-
roczny beniaminek. Zespoły stawiane w gronie 
faworytów do awansu do III ligi, tj. GLKS Nada-
rzyn, Narew Ostrołęka, kompletnie zawodzą, 
zajmując odpowiednio 14 i 7 miejsce.

Na inaugurację sezonu na swoim stadionie Żbik 
nie dał szans Okęciu Warszawa, wygrywając 
4:2. Bohaterem tego meczu został Eresaba, 
który strzelił hattricka. 

Żbik Nasielsk – Okęcie Warszawa 4:2

Eresaba 13, 61, 66, Koza 81 – Kopciński 38, 
Eibl 57

Już zaledwie 2 dni później Żbik musiał rozegrać 
spotkanie z Narwią Ostrołęka. Zdobyty punkt 
z wymagającym, choć bez formy, rywalem 
powinien cieszyć. Jednak, gdyby przerwa po-
między meczem z Okęciem, a Narwią była 
dłuższa niż 2 dni, to można było pokusić się 
o zwycięstwo. 

Narew Ostrołęka – Żbik Nasielsk 2:2

Wyrębek 22, Strzeżysz 68 – Eresaba 13, 
Sazonowicz 63

Trzeci mecz Żbik rozegrał 20 sierpnia na wła-
snym stadionie z Mazurem Karczew. Ostatni 
mecz rozegrany pomiędzy tymi drużynami 
w sezonie 2004/2005 zakończył się wy-
jazdową wygraną Żbika 3:1. Jak widać, historia 
lubi się powtarzać, tym razem Żbik ponownie 
wygrał 3:1. Jednak początek meczu wcale na 
to nie wskazywał. Ponieważ to goście w po-
czątkowych minutach przejęli inicjatywę i to 
oni już w 2 min. mogli strzelić bramkę. Próba 
przelobowania nasielskiego bramkarza przez 
napastnika Mazura na szczęście zakończyła 
się niepowodzeniem i piłka przeleciała tuż 
nad poprzeczką. Kilka kolejnych akcji gości to 
pokaz szybkiej i poukładanej gry. 

Pierwszą groźną akcję Żbik przeprowadzili 
dopiero w 7 min. Dośrodkowanie w pole karne 
przejmuje Załoga, który oddaje za lekki strzał 
i bramkarz gości bez najmniejszego problemu 
łapie piłkę. Na pierwszego gola nie trzeba 
było długo czekać. Dwie minuty po pierwszej 

składnej akcji Żbika kapitalny strzał oddaje 
M. Gumowski i Żbik prowadzi 1:0. Bramka ta 
dodała skrzydeł nasielskim piłkarzom, którzy 
zaczęli atakować i grać coraz bardziej kon-
sekwentnie. Doskonale spisująca się obrona 
rozbijała wszystkie ataki gości już w środkowej 
strefie boiska. Kolejne akcje przeprowadzane 
skrzydłami to popis gry zdobywcy pierwszej 
bramki M. Gumowskiego. 

W 31 min. goście po groźnym kontrataku 
goście mieli szansę na wyrównanie. Jednak 
wychodzący sam na sam zawodnik Mazura 
trafił w słupek. W odpowiedzi piłkarze Żbika 
przeprowadzają kilka groźnych akcji. W czasie 
jednej z szarż w polu karnym zostaje sfaulowa-
ny Erasaba. Egzekutorem i zdobywcą gola na 
2:0 był Sazonowicz. Ostatnie minuty należały 
do gości. Jednak nieporadne ataki nie mogły 
zagrozić bramce Żbika. 

Druga połowa przebiegła podobnie jak 
pierwsza. Doskonałe rajdy M.Gumowskiego, 
po których następowało dośrodkowanie do 
Erasaby lub Załogi. Goście nie poddali się tak 
łatwo i wyprowadzali groźne kontry, po których 
mogli strzelić bramki. 

W 68 min. z boiska schodzi Unierzyski, 
a w jego miejsce pojawia się Markiewicz.
120 sekund później, po pięknej kombinacyjnej 
grze pomiędzy M.Gumowskim, Erasabą a Mar-
kiewiczem, ten ostatni oddaje pewny strzał na 
bramkę i jest 3:0. Wydawałoby się, że kolejna 
bramka to kwestia czasu. Niestety, w 85’ mi-
nucie w polu karnym Żbika faulowany zostaje 
jeden z zawodników Mazura. Sędzia pokazał 
na jedenasty metr. Karny skutecznie wykonał 
Baca, zmniejszając rozmiar porażki na 3:1. Po 
strzelonej bramce goście rzucili się do odra-
biania strat, jednak bezskutecznie. 

Mecz zakończył się wygraną Żbika 3:1. Składne, 
dynamiczne i pomysłowe akcje, skuteczna gra 
piłkarzy na pewno podobała się zgromadzo-
nym na stadionie kibicom. Najlepszym zawod-
nikiem meczu był z pewnością M.Gumowski. 
Oby tak dalej.

Żbik Nasielsk – Mazur Karczew 3:1
M.Gumowski 9, Sazonowicz 38 (k), Markie-
wicz 70 – Baca 85 (k)

Przemysław i Jakub Olech

Banaszek Robert 16.06.1980
Pomocnik; grał w klubach: Agrykola 
Warszawa, Kavala (Grecja), Polonia II 
Warszawa, Wigry Suwałki, Kujawiak 
Włocławek, Grom Okunin

Bącik Artur 02.11.1980
Obrońca; Wychowanek

Eresaba Rowland 01.03.1980
Napastnik; grał w klubach: Legia 
Warszawa, Dolcan Ząbki, Legia II 
Warszawa

Gralewski Marcin 24.09.1977
Obrońca; grał w klubach: Polonia II 
Warszawa, Legionovia Legionowo, 
GKP Targówek Warszawa, Legionovia 
Legionowo

Gumowski Marcin 07.10.1984
Pomocnik; wychowanek

Gumowski Tomasz 21.12.1981
Obrońca; wychowanek

Koza Jarosław 02.05.1982
Pomocnik; grał w klubach: Olimpia 
Warszawa, KS Łomianki

Krzyczkowski Mariusz 09.08.1985
Pomocnik; wychowanek

Kordowski Dariusz 18.01.1979
Obrońca; grał w klubach: Żbik 
Nasielsk, Wkra Cieksyn

Markiewicz Rafał 16.08.1975
Obrońca; grał w klubach: Mławianka 
Mława, Nadnarwianka Pułtusk, MKS Mława, Nadnarwianka Pułtusk, MKS 
Mława

Prusinowski Krzysztof 22.07.1974
Bramkarz; wychowanek

Retkowski Piotr 28.03.1981
Bramkarz; grał w klubach: Wkra 
Żuromin, Start Działdowo, Boruta 
Kuczbork, Wkra Żuromin, TKP Kuczbork, Wkra Żuromin, TKP 
Toruń, Wkra Żuromin, MKS Mława, 
Wkra Żuromin

Paczkowski Paweł 19.03.1988
Bramkarz; Wychowanek

Sazonowicz Andrzej 22.08.1973
Pomocnik; grał w klubach: Gwardia 
Białystok, Polonia Warszawa, Hutnik 
Warszawa, Radomiak Radom, 
Hetman Białystok, Legia Warszawa, 
LKS Gomunice, MKS Myszków, ŁKS LKS Gomunice, MKS Myszków, ŁKS 
Łomża, Świt Nowy Dwór Maz.

Sobczyk Kamil 23.06.1987
Obrońca; grał w klubach: 
AgrykolaWarszawa, Polonia W-wa, 
Swit Nowy Dwór, KS Łomianki

Taras Marcin 25.08.1984
Obrońca; grał w klubach warszaw-
skich:  Agrykola, Olimpia, Gwardia, 
Delta

Taras Michał 12.03.1982
Napastnik; grał w klubach warszaw-
skich : Agrykola, Olimpia , Gwardia, 
Delta

Załoga Rafał 15.01.1986
Pomocnik; wychowanek

KADRA ŻBIKA

KADRA ŻBIKA

Unierzyski Jarosław 16.03.1976
Pomocnik; grał w klubach: Tęcza 
34 Płońsk, Żbik Nasielsk, Tęcza 34 
Płońsk

Wróbel Cezary 27.05.1986
Pomocnik;  grał w klubach: Legionovia 
Legionowo

Obi Goodwill Uche 31.10.1983
Obrońca; 
grał w klubach: KS ŁOMIANKI


