
PROGRAM TV NA DWA TYGODNIE

więcej na str. 8

W NUMERZE:

str. 2

str. 4

str. 3

str. 9

fot. M. Stamirowski

Park Michaela Jacksona  
w Chrcynnie
Już wkrótce, z inicjatywy słynnego gwiaz-
dora muzyki pop, rozpocznie się budowa 
parku rozrywki  na terenie Chrcynna. 
Ustalono już z władzami Nasielska miej-
sce, w którym powstanie park Jacksona. 
Choć trudno dokładnie określić, kiedy 
zacznie funkcjonować, pewne jest, że już 
niebawem mieszkańcy naszej gminy będą 
mogli wypoczywać i bawić się całymi ro-
dzinami w polskim Disneylandzie. 

Umowa w tej sprawie zostnie podpisana 
1 kwietnia br. Na terenie parku powstanie 
ogromne wesołe miasteczko, mały ogród 
zoologiczny, hotel, restauracje i kawiarnie, 
kompleks basenów oraz galeria handlowa 
z salami kinowymi. Nasielsk zyska w ten 
sposób prawdziwe centrum rodzinnej 
rozrywki. 

Redakcja

Pod takim hasłem odbyło się 
w Nasielsku Jare Święto. 

Wielka Parada Wiosenna prze-
szła ulicami miasta aż na Rynek, 
wzbudzając zainteresowanie 
nasielszczan. Na czele wesołe-
go korowodu kroczyły dwie bo-
haterki Święta – Zima i Wiosna, 
towarzyszyli im m.in. Skrzat, Bie-
dronka, Pszczółka, Pasikonik 
i  o c z y w i ś c i e 
– dzieci ze szkół 
i  p r zedszko l i 
gminy Nasielsk. 
U c z e s t n i c y  Ś w i ę t a 
postanowili obudzić 
spóźniającą się w tym 
roku wiosnę. Poma-
gały w tym muzyka 
i wiosenne piosenki, 
ra d o s ne  o k r z y k i 
i dźwięki gwizdków 
i trąbek. Przebierań-
cy nieśli Marzanny, 
ko l o rowe  b a l ony 
i wiosenne kwiaty. 

Na rynku oficjalną 
część obchodów Ja-
rego Święta zainaugu-
rowało odczytanie listu od Burmistrza Nasielska 
Bernarda Muchy, który przekazał uczestnikom 
spotkania wiosenne pozdrowienia. Następnie 
na scenie zaprezentowali się laureaci eliminacji 
(przeprowadzanych wcześniej w Nasielskim 

Ośrodku Kultury) w kategoriach: wiersz, pio-
senka i etiuda. Wystąpili: Kasia z kl. 5a (wiersz 
Prot i Filip); Mateusz i Kajetan z przedszkola 
w Pieściorogach (piosenka o wiośnie); Igor i eki-
pa z przedszkola w Pieściorogach (wiersz Przyj-
ście wiosny); klasa 5a ze szkoły nr 2 w Nasielsku 
(piosenka Tibu-tabu); Magda z szkoły w Cieksy-
nie (wiersz Przyjście wiosny); kl. 1 gimnazjum 
w Nasielsku (etiuda Czarownice z północy); 
grupa z przedszkola w Pieściorogach (pokaz 
m o d y wiosennej); Monika z kl. 4 ze 

szkoły nr 2 w Nasielsku 
( w i e r s z  W i o s n a ) ; 
dziewczęta z kl. 4b 
ze szkoły nr 2 w Na-

sielsku (piosenka 
Chodź, pomaluj 
mój świat); grupa 
z  przedszkola 
w P ieśc ioro-
gach (et iuda 
S u k i e n k a 
dla Wiosny); 
cheerleaderki 
z klasy 2 gim-
nazjum w Na-
s i e l s k u  o ra z 

klasa 5 ze szkoły 
w Cieksynie (pio-

senki Najpiękniejsza w klasie oraz 
Wszystko kwitnie wkoło). Przyznano też wy-
różnienia klasie 2 ze szkoły w Cieksynie (etiuda 
Wiosenko, wiosenko), Beni z klasy 5f ze szkoły 
nr 2 w Nasielsku oraz Ewelinie z Cieksyna. 

Żegnaj Zimo 
   – witaj Wiosno! 

Obradowała 
Rada
Po książkach 
– buty!
Taka droga 
to skarb
Kwiaty 
– piękno i biznes
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Anielka Szymańska
2 lata

Anielka Szymańska w wieku 7 miesięcy zachoro-
wała na zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych 
i mózgu. Stwierdzono posocznicę spowodowaną 
paciorkowcem z grupy pneumokok. Choroba jest 
śmiertelna. Pediatrzy z Oddziału Dziecięcego w puł-
tuskim szpitalu rozpoznali chorobę i rozpoczęli 
trafne leczenie. Później przewieziono Anielkę do 
warszawskiego Szpitala Dziecięcego przy ul. Niekłań-
skiej. Zespół lekarzy z Intensywnej Terapii przez 2 tygodnie walczył o jej życie. Wykonano i podano wszyst-
ko, co było w mocy medycyny. Przetoczono krew, podano antybiotyki, a nawet tworzono komponenty.  
Stan ogólny i neurologiczny dziecka był ciężki, nawet krytyczny. W wyniku leczenia wykonano 5 punkcji kręgosłu-
pa, 2 narkozy, ponad 60 wkłuć, podłączono do respiratora. Wybudzona ze śpiączki zadziwiała swoją siłą życiową 
najlepszych neurochirurgów i neurologów. Po leczeniu szpitalnym została wypisana do domu z wodogłowiem, 
przeczulicą, niesłysząca, niewidząca, z obrzękiem narządów wewnętrznych. Przez półtora roku walczyliśmy 
razem z nią o każdą godzinę, o każdy dzień.

Anielka teraz ma 2 latka. Odzyskała słuch, częściowo wzrok, robi postępy fizycznie i umysłowo. Stało się tak 
w przypadku tej historii, że spotkaliśmy ludzi, którzy ofiarowali swoją pomoc. Ta pomoc zaowocowała. Anielka 
jest leczona homeopatycznie, ma zabiegi laseropunktury w Centrum Leczenia Bólu i Akupunktury w Warszawie. 
Ma ćwiczenia rehabilitacyjne, które przynoszą wyraźną poprawę zdrowia dziecka.

Dlatego też zwracamy się z prośbą o wsparcie fundacji, która jest nam bardzo pomocna, wykonując rehabilitację. 
Anielka zadziwia swoją kondycją i siłą życiową każdego, kto ją zobaczy. Przywrócona do życia jakąś wielką 
tajemnicą, jakimś cichym cudem, walczy o normalne życie. Na nowo odkrywa piękno tego świata!

Pomóżmy jej! 
Rodzice

Wpłaty można kierować na konto:
Fundacja EFFATA – by lepiej widzieć i słyszeć 

Bank Spółdzielczy w Nasielsku 
Nr konta 62 8226 0008 0010 6513 2000 0001 

tytułem „Anielka Szymańska”

Obradowała Rada
13 marca br. odbyła się 
w nasielskim urzędzie 
miejskim LVII sesja Rady 
Miejskiej. Obrady pro-
wadził przewodniczący 
Rady Dariusz Leszczyński. 
Po stwierdzeniu kworum 
radni przyjęli porządek 
posiedzenia, a następnie 
– protokół z poprzedniej, 
LVI sesji Rady. 
Po informacji przewodniczącego 
o działaniach między sesjami, sprawoz-
danie ze swojej działalności przedstawił 
burmistrz Nasielska Bernard Dariusz 
Mucha. Poinformował, że zostało uru-
chomione konto, na które mieszkańcy 
mogą wpłacać środki na budowę po-
mnika Jana Pawła II. Powiedział też, że 
gmina otrzymała pozytywną opinię 
Kuratora Oświaty w sprawie zamiaru 
likwidacji szkół w Pianowie i Żabiczy-
nie. Na zakończenie oznajmił, że 15 
marca odbędzie się odbiór zadania 
inwestycyjnego p.n. Modernizacja 
pomieszczeń SP ZOZ w Nasielsku ul. 
Sportowa 2. 

Po interpelacjach i zapytaniach rad-
nych zebrani zajęli się projektami 
uchwał. Pierwsza z nich dotyczyła 
zmian w budżecie 2006 roku. 
Skarbnik Ludwina Turek poinfor-
mowała, że wprowadzane poprawki 
dotyczą zmiany w prognozie długu. 
Przy pozytywnej opinii Komisji Bu-
dżetów i Finansów uchwałę podjęto 
jednogłośnie.

Kolejny projekt to uchwała w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długotermino-
wego na realizację zadania p.n. Budo-
wa sieci wodociągowej z przyłączami 
w Dąbrowie. Skarbnik wyjaśniła, że 
zmienia się źródło finansowania 
wcześniej przyjętego do realizacji 
zadania: kredyt będzie zaciągnięty 
ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Wsi Polskiej (podobnie 
jak w dwóch kolejnych zadaniach). 
Wobec pozytywnej opinii Komisji 
Budżetu i Finansów uchwałę podjęto 
jednogłośnie. Również jednogłośnie 
i po pozytywnej opinii Komisji pod-
jęto uchwałę w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego na 
realizację zadania p.n. Budowa sieci 
wodociągowej z przyłączami w Bor-
kowie. Podjęto też uchwałę, przy 
pozytywnej opinii Komisji Budżetu 
i Finansów, w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego na re-
alizację zadania p.n. Modernizacja 
SP ZOZ w Nasielsku ul. Sportowa 2. 

Kolejny projekt dotyczył uchwały 
w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego, w wysokości 
620 726,70 zł, ze środków Euro-
pejskiego Banku Inwestycyjnego, 
na sfinansowanie wydatków w za-
kresie budowy dróg gminnych, 
modernizacji i remontów gminnych 
obiektów szkolnych oraz budowy 
wodociągów. Przy pozytywnej 
opinii Komisji Budżetu i Finansów 
uchwałę podjęto jednogłośnie. 

Kolejna uchwała, dotycząca za-
ciągnięcia kredytu długotermino-
wego, w wysokości 6 247 009,56 
zł, wynikała ze zmian w zapisach 
ustawy o finansach publicznych. 
Kredyt zostanie zaciągnięty w ban-
ku wybranym w trybie ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, a jego spłata 
odbędzie się w latach 2007–2011. 
Przy pozytywnej opinii Komisji Bu-
dżetu i Finansów uchwałę podjęto. 

Następną uchwałę podjęto w sprawie 
nieodpłatnego nabycia nieruchomości 
położonej we wsi Pianowo Daczki, przy 
pozytywnej opinii Komisji Gospodar-
ki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 
Kolejna – dotyczyła sprzedaży lokalu 
mieszkalnego oraz ustalenia bonifika-
ty. Wobec pozytywnej opinii Komisji 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska uchwałę podjęto jedno-
głośnie. Tak samo podjęto uchwałę 
w sprawie nadania statutu Nasielskiemu 
Ośrodkowi Kultury w Nasielsku. 

Kolejna uchwała, w sprawie uchwa-
lenia Gminnego Programu Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2006 rok rów-
nież została podjęta jednogłośnie. 
Wcześniej do uchwały w tej sprawie 
wojewoda mazowiecki wystosował 
rozstrzygnięcie nadzorcze. Obecna 
uchwała uchyla wcześniej podjętą 
i uwzględnia wskazania wojewody.

Następnie przewodniczący Rady 
przedstawił pismo dotyczące na-

sielskiej kolejki wąskotorowej, które 
skierowano do Komisji Oświaty Kul-
tury i Sportu. W wolnych wnioskach 
i zapytaniach głos zabrał prezes Miej-
sko-Gminnego Zarządu OSP Kazi-
mierz Drabik. Podkreślił m.in. starania 
Tadeusza Bieleckiego, prezesa OSP 
w Nasielsku, w sprawie pozyskania 
środków (15 tys. zł – darowizna 
od PZU i środki wypracowane) na 
samochód strażacki TATRA. 

Burmistrz Nasielska przedstawił artykuł 
z „Tygodnika Pułtuskiego” pt. Lekarze 
na straży prawa, dotyczący działalno-
ści SP ZOZ w Nasielsku. Tekst ukazywał 
działalność placówki w nie najlepszym 
świetle, szczególnie sprawy ratownic-
twa medycznego w gminie Świercze. 

Następnie zabrał głos mieszkaniec 
budynku komunalnego przy ul. 
Elektronowej pan Mateusz Olszewski, 
który odniósł się do pisma złożonego 

do Dyrektora ZGKiM w Nasielsku 
dotyczącego prac remontowych 
w budynku komunalnym przy ul. 
Elektronowej 8. Wskazał, że admini-
strator nie wywiązuje się należycie ze 
swoich obowiązków, w związku z tym 
dochodzi do niszczenia budynku, a na 
pisma nie odpowiada. Odpowiedzieli 
mu Burmistrz B. D. Mucha oraz Se-
kretarz Nasielska Zbigniew Rutkowski. 
Budynek ten jest w 90% własnością 
prywatną, a jeśli ZGKiM nie wywią-
zuje się z obowiązków administratora 
budynku, istnieje możliwość zmiany. 
Najwłaściwszym rozwiązaniem było-
by powołanie wspólnoty i wówczas 
wybranie zarządcy budynku. Radny 
Michał Wójciak zaznaczył, że w myśl 
prawa administrator budynku winien 
się bezwzględnie wywiązywać ze 
swoich obowiązków. Na tym obrady 
zamknięto. 

LAN

W sprawie kolejki 
Pod koniec lutego odbyło się w Domu 
Polonii w Pułtusku spotkanie, na któ-
rym omawiano przyszłość Nasielskiej 
Kolei Wąskotorowej. Wzięli w nim 
udział: Andrzej Buźniak – Wójt Gminy 
Winnica; Wojciech Dębski – Burmistrz 
Pułtuska, Wicestarosta Powiatu Pułtusk 
Witold Saracyn oraz Alicja Walczyk 
– Dyrektor tamtejszego Domu Polo-
nii, Maria Kowalska – Starosta Powiatu 
Nowy Dwór Mazowiecki, Henryk 
Wojdat z Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków, Delegatura w Cie-
chanowie, Bernard Mucha – Burmistrz 
Nasielska i nasielski radny Andrzej 
Zawadzki, Józef Zawadzki – były kie-
rownik Nasielskiej Kolei Wąskotorowej, 
Marek Barszcz z Krajowego Ośrodka 
Badań i Dokumentacji Zabytków 
w Warszawie, Szymon Błaszczyk, 
Łukasz Wilkowski, Piotr Wilkowski 
i Alina Windyga z Towarzystwa Przy-
jaciół Nasielskiej Kolei Wąskotorowej, 
Tomasz Jankowski, Robert Matczak 
i Karol Waszak ze Stowarzyszenia 
Kolejowych Przewozów Lokalnych, 
Andrzej Goltz z Polish-British Herita-
ge Railway Association, a także Jerzy 
Jasiuk – Dyrektor Muzeum Techniki 
NOT w Warszawie oraz Artur Set-
niewski z tegoż muzeum. 

Zapoznano się z przebiegiem nielegal-

nej rozbiórki nawierzchni Nasielskiej 
Kolei Wąskotorowej w dniach 19–
25.01.2006 r. Podkreślano znaczenie 
kolejki dla historii i rozwoju regionu, jej 
wartości kulturowe i zabytkowe. Zwra-
cano też jednak uwagę na problemy 
z własnością gruntów. Przedstawiciel 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków zadeklarował, że linia 
Nasielsk–Pułtusk zostanie wpisana 
do rejestru zabytków w ustawowym 
terminie, tj. do 20 marca br. Zdaniem 
Józefa Zawadzkiego, byłego kierownika 
Nasielskiej Kolei Dojazdowej, stan linii 
kolejowej (pomijając kradzieże) jest 
dobry i po dokonaniu uzupełnień 
umożliwia dalszą eksploatację linii. 
Przypomniał, że linia wąskotorówki 
była oknem na świat regionu.

Zebranie zakończyło się bez jedno-
znacznych deklaracji. Ustalono, że 
przyszłość kolei zależy od przekonania 
społeczności lokalnej do idei zachowa-
nia i ponownego uruchomienia linii, 
przy uwzględnieniu faktu, że jedyną 
drogą prawną jest przejęcie majątku 
kolei wąskotorowej od PKP przez 
samorząd lokalny. Celem spotkania 
było zaprezentowanie stanowisk pod-
miotów zainteresowanych sprawą, co 
osiągnięto.

Marek Barszcz
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Kasia Kruszewska 
ur. 25.11.1992 r.  

List kierujemy do wszystkich ludzi dobrej woli
Jestem mamą 14-letniej Kasi. Kiedy w lutym 2006 r. dowiedziałam się 
o chorobie córki, całe moje życie zmieniło się. Lekarze wykryli u córki 
chorobę nowotworową – bardzo zaawansowaną postać ziarnicy złośli-
wej. Kasia rozpoczęła leczenie intensywną chemioterapią na oddziale 
onkologii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego 
w Warszawie.

Postanowiłyśmy walczyć z chorobą za wszelką cenę. Niestety, kosz-
ty związane z leczeniem i dojazdami do szpitala przerastają nasze 
możliwości finansowe. Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich 
ludzi dobrej woli  chcących wesprzeć nasze działania oraz pomóc  
w czasie leczenia i rehabilitacji Kasi. 

Za okazane serce i hojność w imieniu swoim i córki
    składam serdeczne Bóg zapłać,
       Urszula Kruszewska 

Wpłaty można  kierować na konto:
Fundacja Spełnionych Marzeń
ING Bank Śląski  o/Warszawa

52 1050 1025 1000 0022 6844 0571
tytułem:  „Dla Kasi Kruszewskiej”

Po książkach – buty!
W ostatnich tygodniach toczyły 
się rozmowy wspólnej komisji 
Ministerstwa Edukacj i  i  Nauki 
oraz wydawców podręczników 
szkolnych o możliwościach obni-
żenia cen książek. Podczas zakoń-
czonych niedawno w Warszawie 
20. Targów Książki Edukacyjnej 
podpisano porozumienie w tej 
sprawie. Wydawało się, że mimo 
wcześniejszych kontrowersji udało 
się osiągnąć kompromis. Jednak 
wkrótce okazało się, że minister-
stwo do projektu ustawy o syste-
mie oświaty dodało nieuzgodniony 
z wydawcami zapis zobowiązujący 
rady pedagogiczne do wyboru naj-
tańszych podręczników. Informacja 
na ten temat, podana następnego 
dnia przez „Rzeczpospolitą”, sta-
wia porozumienie pod znakiem 
zapytania. 

Obniżenie cen podręczników 
szkolnych PiS deklarował jeszcze 
podczas kampanii wyborczej. Po 
wyborach mówiono, że książki te 
powinny stanieć o połowę. Pracu-
jąca od stycznia specjalna komisja 
ministerstwa i wydawców przy-
jęła jeszcze w lutym kilka ustaleń: 
w ciągu roku szkolnego nie będzie 
można zmienić podręcznika; 
dyrektor szkoły będzie zgłaszał 
księgarniom, ile i jakich nowych 
podręczników potrzeba uczniom, 
księgarze zamówią podręczniki 
u wydawców, a ci wydrukują tyle, 
ile potrzeba (wydawcy unikną w ten 
sposób zwrotów, zaś szkoły dzięki 
większym zamówieniom dostaną 
rabaty). Poza tym same szkoły będą 
organizować kiermasze książek uży-
wanych. Jednak w ostatniej chwili 
MEN zaproponował dopisanie do 
ustaleń zdania: „Przyjęte przez nas 
zmiany stwarzają możliwość obniżki 
cen podręczników nowych i uży-
wanych o ok. 25 proc.”. Wysokość 
obniżki miała wynikać z obliczeń 
przedstawicieli  resortu, którzy 
jednak nie podali żadnych szcze-
gółów tychże obliczeń. Wydawcy 
nie zgodzili się na ten punkt, bo ich 
zdaniem tak dokładnie spadku cen 
nie da się na razie określić. Obawiali 
się, że taki zapis zachęci dyrektorów 
szkół do żądania z góry od księ-
garni obniżek cen o jedną czwartą.  
A przecież o wysokości obniżki 
zadecyduje rynek i negocjacje po-
między poszczególnymi szkołami 
i księgarniami – przyznają zgodnie 
WSiP, Nowa Era, Pearson Education 
Polska i inne wydawnictwa. W od-
powiedzi wiceminister Jarosław 
Zieliński oświadczył, że nie wy-
klucza wprowadzenia od nowego 
roku szkolnego cen regulowanych. 
Słowa te oburzyły wydawców.  
Takie działania ministerstwa spo-
wodują, że przestaniemy drukować 
podręczniki – oświadczyli. Jeśli nie 
będzie możliwości drukowania 
podręczników po cenie gwaran-
tującej opłacalność, nikt nie będzie 
tego robił – powiedział „Gazecie 
Wyborczej” Piotr Marciszuk, szef 
Sekcji Wydawców Edukacyjnych 

Polskiej Izby Książki. W odpo-
wiedzi na informację o zerwaniu 
rozmów w Internecie pojawiły się 
natychmiast ironiczne komentarze: 
I co rząd zrobi, jeśli wydawcy nie 
zechcą drukować podręczników? 
Dorn weźmie ich w kamasze?

Nie tyle ze strachu przed militaryza-
cją, co z poczucia odpowiedzialno-
ści, jak mówią sami wydawcy, Walne 
Zgromadzenie Sekcji Wydawców 
Edukacyjnych Polskiej Izby Książ-
ki zaakceptowało porozumienie 
z Ministerstwem Edukacji w spra-
wie sposobów obniżenia cen pod-
ręczników, dzięki przeredagowaniu 
podczas ponownego spotkania kon-
trowersyjnego zapisu przez zespół 
negocjacyjny. Obniżenie kosztów 
zakupu podręczników szkolnych 
średnio o około 25 proc. ma na-
stąpić dzięki lepszej organizacji 
zakupu podręczników. W nowym 
brzmieniu zaznaczono, że obniżka 
taka będzie możliwa wskutek wdro-
żenia kompleksowych rozwiązań 
dotyczących organizacji zakupu 
podręczników i używanych. Dla 
dobra sprawy jesteśmy jednak 
gotowi podpisać porozumienie, 
choć nadal nie mamy dokładnych 
wyliczeń – powiedział na konferen-
cji prasowej 15 marca br. Piotr Marci-
szuk. Według wstępnych wyliczeń, 
w wyniku proponowanych rozwią-
zań nowe podręczniki będą tańsze 
o kilka do kilkunastu procent niż 
obecnie. Wraz z wtórnym rynkiem, 
który z pewnością się poszerzy, jest 
więc szansa, że średnio koszty za-
kupu podręczników mogą spaść 
o około 25 proc. – dodał. Przyznał 
też, że do przyjęcia porozumienia 
skłoniła wydawców odpowiedzial-
ność nie tylko za los wydawnictw, 
ale i za jakość edukacji w Polsce. 
Zdaniem Marciszuka, ceny zapo-
rowe mogłyby doprowadzić wręcz 
do zapaści edukacyjnej w naszym 
kraju. Jednocześnie wydawcy za-
znaczyli, że jeśli podrożeje papier 
albo inne produkty potrzebne do 
wydania podręczników, nie będą 
mogli wywiązać się z deklaracji. 

Jednak wygląda na to, że wicemi-
nister Jarosław Zieliński okazał się 
sprytniejszy. Owszem, porozumie-
nie w sprawie podręczników pod-
pisał, ale za plecami wydawców do 
projektu ustawy o systemie oświa-
ty wpisał ważny nieuzgodniony 
z wydawcami pomysł dotyczący 
szkolnych książek. Zapis ten zobo-
wiązuje rady pedagogiczne do wy-
boru najtańszych podręczników: „W 
przypadku gdy kilka książek spełnia 
warunki (...), rada pedagogiczna do 
szkolnego zestawu podręczników 
wybiera podręcznik, który ma naj-
niższą cenę”. Zaskoczeni wydawcy 
nie kryli oburzenia. Piotr Marciszuk 
powiedział: Moim zdaniem [zapis] 
jest niebezpieczny, obawiam się, 
że nauczyciele będą wybierać 
tańsze książki, nie biorąc pod uwagę 
względów merytorycznych. „Speł-
nianie warunków”, o którym mowa 
w projekcie ustawy, jest pustym 

sformułowaniem; 
wszystkie książki, 
które znajdują się 
ministerialnej liście 
dopuszczonych 
p o d r ę c z n i k ó w, 
„spełniają warun-
ki”. Są tam jednak 
ks iążki  bardziej 
odpowiednie np. 
dla przeciętnych 
klas w skromnie 
w y p o s a ż ony ch 
s z ko ł a c h ,  a l b o 
p r z e c i w n i e 
– lepsze dla klas 
w szkołach wiel-
komiejskich. Poza 
tym w szkołach 
p o d s t awow y ch 
c z ę s t o  h i s t o r i i 
uczy polonista, 
lub przyrody – geograf, a istnieją 
przecież podręczniki wychodzące 
naprzeciw takim sytuacjom. Zapis 
w projekcie ustawy uniemożliwi 
jednak stosowanie jakichkolwiek 
kryteriów poza jednym – ceną.

– Wydawcy będą mogli wypo-
wiedzieć się w tej sprawie w cza-
sie konsultacji społecznych, do 
których teraz skierujemy projekt 
ustawy – powiedział później wice-
minister Jarosław Zieliński. Okazało 
się też, że zapis o 25-procentowej 
obniżce cen MEN rozumie inaczej: 
– Książki raz kupione nie są już 
własnością wydawców, więc nie 
jest możliwe, byśmy w porozu-
mieniu wpisywali rynek wtórny 
– wyjaśniał minister Zieliński. Na-
tomiast według wydawców ceny 
nowych książek mogą spaść naj-
wyżej o kilkanaście procent. 

Co nas zatem czeka we wrześniu? 
Tego nie wiadomo, można jednak 
wyobrazić sobie, do czego może 
doprowadzić dalsza wojna o książki. 
Dziś zysk z wydawania podręczników 
to jakieś kilkanaście procent; obniżka 
cen (na które składają się przecież 

nie tylko koszty wydawnictw, ale 
i dystrybucji) ma wynieść 25%. Mało 
prawdopodobne jest, by ich wydaw-
cy zechcieli kupować papier, energię, 
płacić autorom, agencjom lub drukar-
niom według zasad wolnorynkowych, 
a sprzedawać swoje produkty według 
cen regulowanych. W końcu, uprasz-
czając sprawę, część wydawców prze-
rzuci się na książki kucharskie, a część 
zlikwiduje firmy. Na rynku książek 
edukacyjnych zostaną wydawnictwa, 
które przystaną na warunki minister-
stwa: ich wyroby będą smętne, szare 
i drukowane na papierze złej jakości, co 
nie będzie miało specjalnego znacze-
nia, bo w książkach nie będzie ilustracji 
(dziś wydawnictwa edukacyjne za pra-
wo wykorzystania np. zdjęć słynnych 
budowli czy fragmentów dzieł płacą 
taką samą cenę jak inne podmioty na 
rynku). Merytorycznie podręczniki 
będą byle jakie, bo o żadnych coraz 
lepszych sposobach przekazywania 
wiedzy nie będzie mowy (takie poszu-
kiwania kosztują); zapomnieć też trzeba 
będzie o dodawanych coraz częściej 
do książek płytach CD. Będzie to wy-
równanie szans edukacyjnych, tyle że 
według wzorca „równaj w dół”.

Te same (lub też i inne) firmy będą 
jednak wydawały książki w stylu 
obecnych podręczników. Z nich 
będą mogły uczyć się, nazwijmy 
to – prywatnie uczniowie, których 
rodzice chcą dla swych dzieci 
czegoś więcej niż ukończenia rejo-
nowego gimnazjum i którzy będą 
skłonni wydać na ten cel pieniądze. 
Pozostanie oczywiście cała masa 
uczniów, których rodzice nie będą 
mogli tego zrobić (albo nie będą 
chcieli). W ten sposób, w zgodzie 
z prawem, będzie mogło dojść do 
znacznych, głębszych niż dzisiaj, 
podziałów w faktycznym dostępie 
do edukacji. 

– Nie pozwolę, by kosztem rodziców 
bogaciły się wydawnictwa – powie-
dział niedawno wiceminister Jarosław 
Zieliński. Ale dlaczego tylko wydaw-
nictwa? Komplet książek szkolnych 
kosztuje rocznie kilkaset złotych. 
Podobnie jak komplet butów dla 
dziecka na cały rok (a dziecku w wie-
ku szkolnym noga szybko rośnie!). 
Weźmy się zatem teraz za produ-
centów obuwia. 

A. I. Wojtko
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KRONIKA 
POLICYJNA

fot. D. Panasiuk

R E K L A M A

Komitet Organizacyjny Obchodów 60-lecia
Liceum Ogólnokształcącego w Nasielsku

zaprasza na

III Zjazd Absolwentów
w dniu 24 czerwca 2006 r.

Koszt spotkania 80 zł – bez balu; z balem 180 zł
Wpłaty chętnych prosimy dokonywać na konto:

BS Nasielsk 
nr 90 8226 0008 0000 6392 2000 0001

do końca maja 2006 r.

Taka droga to skarb
Po artykule „Powiat nowodworski 
– żywe muzeum socjalizmu” („Życie 
Nasielska” nr 4) zawrzało. Tym, co 
najbardziej bulwersuje naszych czytel-
ników, jest fatalny stan nawierzchni drogi 
z Nowego Dworu Mazowieckiego do 
Pomiechówka. Okazuje się, że przejeż-
dżają po niej dziennie dziesiątki, a może 
setki kierowców z Nasielska. Ich opinia 
jest krótka i zgodna – to skandal!

Co się zmieniło na naszej „autostradzie 
słońca”? Dużo, naprawdę dużo zmian. 

Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy 
zaraz po wjeździe na „naszą” drogę 
w Modlinie, to znak drogowy ogra-
niczający prędkość pojazdów do 30 
kilometrów na godzinę. Kierowcy to 
uwielbiają, zwłaszcza ci, którzy spieszą 
się do pracy, do szkoły. Cóż więc robią? 
Przyśpieszają chociaż do prędkości do-
zwolonej w terenie zabudowanym. A tu 
niespodzianka – zza winkla wychylają 
się panowie z urządzeniami przypomi-
nającymi suszarki do włosów. 

I co? Ano, mandat 
i punkty karne. Na 
pocieszenie moż-
na sobie w duchu 
zakląć. 

Co jakiś czas na 
środku drogi poja-
wiają się panowie 
z jedną taczką i z ło-
patami. To tak zwani 
łatacze dziur. Nie 
przeszkadzają im 
przejeżdżające tuż 
obok samochody. 
To profesjonaliści. 
Są spokojni, opa-
nowani. Niczym 
automaty wrzucają 
szuflami w dziury 
czarną masę przy-
pominającą asfalt 
i dalej, i do przodu. 
Muszą się spieszyć, 
bo zawsze gdy dochodzą do końca 
drogi, muszą natychmiast wracać do 

jej początku łatać to, co już niedawno 
załatali, i tak w koło Macieju!

Lokalnym decydentom należą się słowa 
uznania. Naprawdę, to nie jest żart. Czy 
można było bowiem lepiej rozwiązać 
problem sypiącej się drogi. Otóż nie! To, 
co zrobili, niesie za sobą same korzyści 
finansowe. Zarabia policja, a właściwie 
to budżet państwa. Mandaty za prze-
kroczenie prędkości są słone. A sądząc 
po liczbie samochodów, które ustawiają 
się koło każdego radiowozu w kolejce 
po karę – to są to na pewno olbrzymie 
kwoty. Brawo!

Jakie to proste – wystarczyło tylko po-
stawić znak ograniczający prędkość.

Zarabia też i firma naprawiająca drogę. 
Wiele osób, które łatają dziury, ma tu 
zapewnione stałe zatrudnienie. Prędzej 

Wielki Jubileusz
Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach zawiadamia, 
że w dniu 12 maja 2006 r. odbędą się obchody 80-lecia szkoły 
oraz 10-lecia nadania imienia ks. Józefa Poniatowskiego Szkole 
Podstawowej.

Absolwentów i byłych pracowników zainteresowanych uroczystością 
prosimy o kontakt: tel. 023 69 12 767, e-mail: zs2piescirogi@vp.pl  
do dnia 31.03.2006 r.

Zapraszamy
Teresa Skrzynecka

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2
w Starych Pieścirogach

25 marca 2006 r. – ,,dzień otwarty ”  
w Urzędzie Skarbowym

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim in-
formuje, iż w odpowiedzi na oczekiwania podatników, którzy chcieliby 
wcześniej rozliczyć podatek, a z różnych przyczyn (np. zawodowych) nie 
mają możliwości udania się do urzędu skarbowego w tygodniu, w dniu 25 
marca 2006 r. w godzinach 10.00 – 13.00 odbędzie się ,,dzień otwarty”, 
podczas którego podatnicy będą mogli:
• uzyskać wszelkie informacje na temat zasad rozliczenia podatku  
 dochodowego – pok.212 tel. 765–90–62,  pok.214 tel.765–90–63, 
 pok.215, tel. 765–90–64, pok.218, tel.765–90–67
• pobrać druki i broszury informacyjne – w holu na parterze urzędu 
  skarbowego
• złożyć zeznanie podatkowe – w sali operacyjnej pok.12.

zabraknie ludzi do roboty niż dziur. 
Brawo!

Zarabiają też warsztaty samochodowe. 
Naprawa elementów podwozia jest 
kosztowna. Brawo!

I, co najważniejsze, nie trzeba kłaść 
nowej, bardzo kosztownej nawierzch-
ni. Brawo!

Zwracamy się do przedstawiciela 
tamtejszych władz, który wpadł na ten 
świetny pomysł rozwiązania bolesne-
go dla kierowców problemu. Niech 
się ujawni. Chcemy specjalnie dla nie-
go ufundować nagrodę – symbolicz-
ny worek kamieni. Będzie miał czym 
łatać. Ponadto ta nagroda będzie mu 
stale przypominać o ciążących na 
nim obowiązkach wobec kierowców, 
mieszkańców i wyborców. 

Dariusz Panasiuk

Klęska i kasa 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa znów kusi kredytami 
– tym razem na likwidacje szkód wyrządzonych przez naturę.

Rolnicy, których gospodarstwa zostały dotknięte klęskami żywiołowymi w dru-
giej połowie 2005 r., już mogą ubiegać się o kredyty z dopłatami Agencji. 

Decyzję o akceptacji uruchomienia limitów dla banków współpracujących 
z Agencją podjął minister finansów.

Jak nas poinformowano w ARiMR, limit dopłat do oprocentowania kredytów 
przeznaczonych na likwidację skutków klęsk żywiołowych wynosi 69,6 
mln zł, w tym na dopłaty do oprocentowania kredytów planowanych do 
udzielenia w 2006 r. – 16,5 mln zł. Środki te w pełni wystarczą na potrze-
by banków: aktualnie wystąpiły one o przyznanie limitów na dopłaty do 
oprocentowania kredytów planowanych do udzielenia w tym roku na 
kwotę 8,6 mln zł.

O kredyty klęskowe mogą ubiegać się rolnicy poszkodowani w drugiej po-
łowie 2005 r. w wyniku suszy, nadmiernych opadów atmosferycznych, 
gradobicia, wymarznięcia, huraganu, powodzi oraz pożaru.

W zależności od rodzaju strat poszkodowani mogą skorzystać z kredytów 
obrotowych bądź inwestycyjnych. Kredyty obrotowe mogą być przezna-
czone na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej, m.in. nawozów 
mineralnych, środków ochrony roślin, pasz oraz paliwa na cele rolnicze. 
Kredyty inwestycyjne mogą być przeznaczone na przywrócenie funkcji 
użytkowych środków trwałych – na przykład budynków zniszczonych 
wskutek klęski.

Kredyty klęskowe dostępne są w następujących bankach: Bank Gospodarki 
Żywnościowej S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Bank Zachodni WBK 
S.A., Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A., Mazowiecki Bank Regionalny 
S.A., BISE S.A., PEKAO S.A., Bank Millennium S.A.
Termin udzielania rolnikom kredytów klęskowych mija 30 czerwca tego roku.

WA 

10–25.02. w Słustowie nieznani sprawcy 
skradli 4 szt. drzewa olszowego o warto-
ści 150 zł. na szkodę Janusza G. W wyniku 
prac interwencyjnych policji sprawca zo-
stał ujęty (Tomasz Z. z Legionowa).

W okresie od stycznia do marca 2006 
na ul. Krańcowej nieznany sprawca skradł 
4 szyny kolejowe o dł. 4 m. Straty wyno-
szą 260 zł na szkodę PKP.

3–4.03. w Popowie nieznani sprawcy 
skradli 600 m przewodu linii napowietrz-
nej na szkodę Zakładu Energetycznego 
w Płocku.

5.03. na ul. Staszica policjanci KP Nasielsk 
podczas wykonywania czynności służ-
bowych ujawnili broń u Janusza K.

20.02–5.03. w Borkowie nieznani 
sprawcy włamali się do domku letni-
skowego i skradli baterie łazienkowe 
i kuchenne. Straty wynoszą 300 zł. na 
szkodę Krystyny K.

12.03. na ul. Płońskiej Jerzy Ł. kierował 
samochodem w stanie nietrzeźwym 
(0,63 mg/l).

28.02–12.03. w Wiktorowie nieznani 
sprawcy włamali się do niezamiesz-
kałego budynku i skradli akumulatory 
i silnik elektryczny 7,5 kilowata. Straty 
wynoszą 3300 zł.

15.01.–20.02. na ul. Warszawskiej z nie-
zamkniętego garażu nieznani sprawcy 
skradli elektronarzędzia. Straty wynoszą 
1250 zł na szkodę Włodzimierza B.

W okresie od grudnia 2005 do marca 
2006 w Dobrej Woli nieznani spraw-
cy skradli 24 szt. drzewa brzozowego. 
Straty wynoszą 10 000 zł na szkodę 
Pawła Sz.

16.03. w Cegielni Psuckiej Bogdan C. 
kierował rowerem w stanie nietrzeźwym 
(0,85 i 0,91 mg/l).

16.03. Andrzej M. kierował samocho-
dem wbrew zakazowi Sądu Rejonowe-
go Warszawa – Praga.
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     PIĄTEK 31 MARCA 2005 r. (Balbina, Beniamin, Gwidon, Kornelia)

Spartakus
	 Dramat	historyczno-kostiumowy,	84	min,	USA	2004;	Reżyseria:	
Robert	Dornhelm;	Scenariusz	na	podstawie	powieści	Howarda	
Fasta:	Robert	Schenkkan;	Występują:	Goran	Visnjic,	Alan	Bates,	
Angus	Macfadyen,	Rhona	Mitra,	Ian	McNeice,	James	Frain,	Henry	
Simmons	i	inni

73 rok przed naszą erą. W sławnej szkole gladiatorów 
Lentulusa Batiutusa panuje wielkie poruszenie. Przybył 
Marek Krassus, wpływowy senator Rzymu słynący ze 
swego bogactwa i nienasyconych ambicji. Na życzenie 
Krassusa, za sowitą opłatą Batiutus organizuje specjalny 
pokaz walk gladiatorów. Walki mają toczyć się na śmierć 
i życie, bez możliwości poddania. Gladiatorzy są zaniepokojeni, ale jako niewolnicy nie mają wyboru. Na lepkim 
od krwi piasku areny, naprzeciwko siebie, stają czarnoskóry Draba i wywodzący się z Tracji Spartakus. Rozpoczyna 
się walka, żelazo ze świstem przecina powietrze. Mimo zręczności Traka Drabie udaje się zarzucić na niego 
sieć. Bezbronny Spartakus szykuje się na śmierć. Ale Draba porzuca nagle obalonego przeciwnika i pędem 
zaczyna wspinać się na galerię areny, aby zabić Krassusa. Zanim gladiatorowi uda się dopaść znienawidzo-
nego Rzymianina, jego ciało przeszywają groty oszczepów ciśniętych przez czujnych strażników. Śmierć Draby 
przechyla czarę goryczy. Gladiatorzy chwytają za broń. W konfrontacji ze świetnie wyszkolonymi w sztuce 
walki wręcz niewolnikami strażnicy nie mają żadnych szans. Do zbuntowanych gladiatorów przyłącza się 
italska biedota. Rebelianci szybko rosną w siłę, zdobywają słabo bronioną Kapuę i plądrując miasto. Na czele 
rebeliantów staje Spartakus. Nie jest wyłącznie wojownikiem. Dobrze wie, że Rzym dysponuje wielką potęgą, 
która prędzej czy później musi zdławić powstanie. Chce wyprowadzić swoich ludzi z półwyspu, uciec przed 
mieczami legionów i z dala od władzy Italii wieść życie wolnego człowieka. Myśli też o swojej kochance, pięk-
nej Varinii. Byłą niewolnicę Batiutusa i gladiatora łączy silne uczucie. Ale niektórzy z buntowników, zachęceni 
sukcesami, chcą pozostać w kraju, wiodąc życie rozbójników. (piątek, 20:15 TVP 1)

TVP 2
05:00 Moda	na	sukces	-	odc.2784
05:20 Moda	na	sukces	-	odc.2785
05:40 Wstaje	dzień;	magazyn
05:45 Wielkie	sprzątanie
06:00 Kawa	czy	herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Wyjście	na	zakupy
08:20 Prosto	w	oczy;	program	Moniki	
Olejnik

08:35 Uroczy	zakątek	-	Radio	Uroczy	
Zakątek	odc.12;	serial	animowany

09:00 Jedyneczka;	program	dla	dzieci
09:30 Mały	rycerz	El	Cid;	odc.26;	serial	ani-
mowany	kraj	prod.Hiszpania	(1980)

10:00 Don	Matteo	III	-	Skandal,	odc.	4;	
serial	kraj	prod.Włochy	(2002)

10:55 Szansa	na	życie
11:15 TELEZAKUPY
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Klan	-	odc.1073;	telenowela	TVP
12:35 Plebania	-	odc.	678;	telenowela	
13:00 Jaka	to	melodia?;	teleturniej	mu-
zyczny

13:25 Defekt	-	odc.	3/4;	serial	sens.
14:25 Na	celowniku;	magazyn
14:35 Zwierzowiec	-	Pies	czy	kot?	-	Kot	
norweski	leśny

14:50 Był	taki	dzień	-	31	marca;	felieton
15:00 Wiadomości
15:10 Był	wśród	nas...	;	magazyn
16:00 Moda	na	sukces	-	odc.2786
16:25 Moda	na	sukces	-	odc.2787
16:50 Sportowy	Express
17:00 Teleexpress
17:20 Warto	kochać	-	odc.	37;	serial	TVP
18:10 Kapelusz	pełen	słońca	-	wspomnie-
nie	o	Hance	Bielickiej	-	[	cz.2	];	program	
kabaretowy

18:25 Okazja	-	odc.	18	-	Urodziny	Wieśka;	
serial	TVP

19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 Pogoda
20:15 Filmowy	 wieczór	 specjalny	 -	
Spartakus	cz.1	84’;	film	fabularny	kraj	
prod.USA	(2004);	reż.:Robert	Dornhelm;	
wyk.:Goran	Visnjic,	Alan	Bates,	Rhona	
Mitra

21:50 Fi lmowy	 wieczór	 specja lny	
-	 Spartakus	cz.2	84’;	 film	 fabularny	
kraj	 prod.USA	 (2004);	 reż.:Robert	
Dornhelm

23:25 Był	taki	dzień	-	31	marca;	felieton
23:25 Po	godzinach
00:25 Pociąg	do	kultury
00:35 Tele-Nowela	-	o	książkach
00:50 Kino	nocnych	marków	-	Zamach	
na	Reagana	94’;	dramat	kraj	prod.USA	
(2001);	 reż.:Cyrus	Nowrasteh;	wyk.:
Richard	 Dreyfuss,	 Richard	 Crenna,	
Holland	Taylor

02:25 Był	taki	dzień	-	31	marca;	felieton
02:30 Zakończenie	dnia

06:00	 Piosenka	na	życzenie
06:45	 TV	MARKET
07:00	 Adam	i	Ewa,	odc.48 Polska,	2000
07:30	 B-Daman,	odc.26;	Japonia
07:55	 Miodowe	Lata,	odc.80 Polska,	2001
08:45	 Gra	w	ciemno,	odc.126	 Polska
09:45	 Dom	nie	do	poznania,	odc.12;	USA,	
2003;	r.	David	Dryden,	Patrick	Higgins

10:45	 Quizmania,	odc.20 Wielka	Brytania,	
2006;	r.	Chris	Patterson,	Mark	Wairing

11:45	 TV	MARKET
12:00	 Daleko	od	noszy,	odc.20 Polska,	
2004;	r.	Krzysztof	Jaroszyński

12:30	 Samo	życie,	odc.674	 Polska,	2006
13:15	 Miodowe	Lata,	odc.81 Polska,	2002;	
r.	Maciej	Wojtyszko

14:00	 P ie rwsza 	 mi łość ,	 odc .258 
Polska,	2006;	r.	Okił	Khamidow,	Paweł	
Chmielewski

14:45	 Z	 Bożeną	 Dykiel 	 na	 ostrzu	
noża,	odc.22 Polska,	2006;	r.	Mariusz	
Wojaczek

15:15	 Daleko	od	noszy,	odc.80 Polska,	
2006;	r.	Krzysztof	Jaroszyński

15:45	 Wydarzenia
16:05	 Pogoda
16:10	 Interwencja,	odc.634
16:35	 Exclusive,	odc.151 Polska,	2006	
17:05	 Gra	w	ciemno,	odc.127	 Polska
18:05	 P ie rwsza 	 mi łość ,	 odc .259	 
Polska,	2006;	r.	Okił	Khamidow,	Paweł	
Chmielewski	

18:50	 Wydarzenia Program	informacyjny	
telewizji	Polsat

19:20	 Sport
19:25	 Pogoda
19:30	 Samo	życie,	odc.675	 Polska,	2006;	
r.	Jacek	Sołtysiak,	Wojciech	Pacyna

20:05	 SHOW!TIME,	odc.2 Polska,	2006;	
r.	Joanna	Haręża

21:40	 Pocałunek	 śmierci;	 USA,	 1995;	
r.	Barbet	Schroeder;	w.	Caruso	David,	
Jackson	Samuel	L.,	Nicolas	Cage,	Helen	
Hunt,	 Kathryn	 Erbe,	 Stanley	 Tucci		
Doskonały film gangsterski z gwiazdor-
ską obsadą (Nicolas Cage, David Caruso, 
Samuel L. Jackson, Helen Hunt). Jimmy 
Kilmartin (Caruso) wychodzi z więzie-
nia i postanawia zerwać z przestępczym 
światem. Jimmy nie potrafi się jednak 
wyrwać spod wpływu swoich kolegów, 
którzy organizują kolejny skok. Jimmy 
wpada w ręce policji. Detektyw Calvin 
Hart (Samuel L. Jackson) proponuje mu, 
by w zamian za wolność pomógł mu w 
schwytaniu groźnego gangstera Littre 
Juniora (Nicolas Cage)… 

21:55	 Studio	Lotto
23:45	 Biznes	Wydarzenia
00:05	 Pogoda
00:10	 Nieustraszeni,	odc.59;	USA,	2003
01:10	 Dziewczyny	w	bikini
02:40	 Love	TV Program	rozrywkowy	
03:40	 BoomBox Program	muzyczny
05:30	 Pożegnanie

06:20 Uwaga!	-	magazyn,	2006
06:40 Telesklep 
07:20 Sędzia	Anna	Maria	Wesołowska	
-	serial	fabularno-dokumentalny,	2006

08:20 Firma	-	magazyn,	2006
08:50 Wykręć	 numer	 -	 interaktywny	
teleturniej	na	żywo,	2006

10:00 Salon	Gier	-	interaktywny	teleturniej	
na	żywo,	2006

10:50 Na	Wspólnej	-	serial	obyczajowy	
(623/0),	Polska,	2006,	wyst.	Bożena	
Dykiel,	Grażyna	Wolszczak,	Tomasz	
Schimscheiner,	Mieczysław	Hryniewicz,	
Anna	 Korcz,	 Ewa	 Gawryluk,	 Ewa	
Gorzelak,	Robert	Kudelski,	Wojciech	
Majchrzak,	Waldemar	Obłoza

11:20 Detektywi	-	serial	fabularno-do-
kumentalny,	2006

11:50 Rozmowy	w	toku	-	talk	show
13:00 Detektyw	Monk	-	serial	sensacyjny	
(6/16),	USA,	2003,	reż.	Ron	Underwood,	
wyst.	Tony	Shalhoub,	Bitty	Schram,	Ted	
Levine

14:00 Nash	Bridges	-	serial	sensacyjny	
(103/122),	USA,	1996,	reż.	Pat	Duffy,	
wyst.	Cheech	Martin,	Don	 Johnson,	
James	Gammon,	James	Gammon

15:00 Barwy	 grzechu	 -	 telenowela	
(60/160),	Brazylia,	2004,	reż.	Denise	
Saraceni

16:00 Fakty	Popołudniowe
16:15 Sędzia	Anna	Maria	Wesołowska	
-	serial	fabularno-dokumentalny,	2006

17:15 Rozmowy	w	toku	-	talk	show,	2006
18:25 Detektywi	-	serial	fabularno-do-
kumentalny,	2006

19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga!		-	magazyn,	2006
20:15 Na	własną	rękę	-	film	sensacyjny,	
USA,	2002,	wyst.	Andrew	Davis,	Arnold	
Schwarzenegger,	Francesca	Neri,	Elias	
Koteas,	Cliff	Curtis,	 John	Leguizamo,	
John	Turturro

22:25 Oszukać	 przeznaczenie	 -	 film	
horror,	USA,	2000,	reż.	James	Wong	,	
wyst.	Devon	Sava,	Ali	Larter,	Kerr	Smith,	
Tony	Todd,	Kerr	Smith

00:30 Uwaga!		-	magazyn,	2006
00:50 Nocne	igraszki	-	program	rozryw-
kowy,	2006

01:50 Telesklep

TVP 1 POLSAT TVN TV 4
05.40 Sztukateria	–	magazyn	kulturalny
06.05 „Kinomaniak”	-	Odjazdowy	ma-
gazyn	filmowy

06.30 VIP	–	program	kulturalno-rozryw-
kowy

06.55 Muzyczne	listy	–	magazyn
07.55 TV	Market
08.10 „Pokemon”	(175)	–	serial	animo-
wany	dla	dzieci,	USA/Japonia

08.40 „Kachorra	to	ja”		(77)	-	Argentyna	
2002,	prod.	Gabriel	Fierro;	reż.	Jorge	
Montero,	obsada:	Natalia	Oreiro,	Pablo	
Rago,	Maria	Rosa	Gallo,	Maria	 Leal,	
Osvaldo	Santoro,	Maria	Rosa	Fugazot,	
Pepe	Monje,	Betina	O’Connel

09.45 Muza.pl	–	program	muzyczny	
10.15 „JAG	-	Wojskowe	Biuro	Śledcze”	
(76)	 -	 serial	 sensacyjny,	USA,	 1996-
99,	scen.	 i	reż.	Donald	Bellisario,	wyk.	
David	James	Elliott,	Cathrine	Bell,	Andrea	
Parker,	Kane	Picoy,	Katie	Rich,	Matthew	
Glave,	Raye	Hollitt,	Terry	O’Quinn,	Tim	
Quill,	David	Elliott,	Tracey	Needham,	
Catherine	Bell,	John	M.	Jackson,	Patrick	
Labyorteaux

11.15 V-max	-	Magazyn	motoryzacyjny
11.45 Kasa	na	bank	-	telerutniej
12.45 TV	Market	
13.00 „Daję	słowo”	–	teleturniej
13.45 MUZYCZNE	LISTY	–	magazyn	
14.45 Muzyczny	ring	-	program	muzycz-
ny,	o	charakterze	interaktywnym

15.15 Punkt,	 Set,	 Mecz	 –	 magazyn	
siatkarski

15.45 „Kachorra	to	ja”	(78)	-	Argentyna	
2002,	prod.	Gabriel	Fierro;	reż.	Jorge	
Montero

16.45 „Kinomaniak”	-	Odjazdowy	ma-
gazyn	filmowy

17.15 Formuła	1	–	Grand	Prix	Australii	
–	skrót	z	sesji	treningowych	

18.15 „Daję	słowo”	–	teleturniej
19.00 TiV i - s e k c j a 	 – 	 t a l k 	 s how	

 Talk-show, w którym - w przeciwieństwie 
do wszystkich innych programów tego 
typu - pytań nie będzie zadawała osoba 
prowadząca program, lecz każdy z gości 
sam. sobie, zdając się na ślepy los, fatum 
czy - jak kto woli - przypadek. 

20.00 „V.I.P.”	(1)	–	serial	sensacyjny,	USA	
2001,	scen.	reż.	i	prod.	Pamela	Anderson,	
J.F.	Lawton,	wyk.	Pamela	Anderson,	Molly	
Culver,	Shaun	Baker,	Natalie	Raitano,	
Angelle	Brooks

21.00 Modelki
22.00 Wydarzenia
22.10 „Threshold”	-	serial
23.10 Playboy	–	film	erotyczny	
01.10 Love	TV
02.10 Muzyczne	listy	–	magazyn
03.00 Aquaz	Music	Zone
03.55 Zakończenie	programu

Karol. Człowiek, który został papieżem
	 Film	obyczajowy,	Włochy	/	Polska	/	Francja	/	Kanada	/	Niemcy,	rok	
produkcji:	2005;	reżyseria:	Giacomo	Battiato;	obsada:	Piotr	Adamczyk,	
Małgorzata	Bela,	Raoul	Bova,	Matt	Craven,	Olgierd	Łukaszewicz,	
Szymon	Bobrowski,	Grażyna	Szapołowska,	Ennio	Fantastichini,	
Kenneth	Welsh,	Hristo	Shopov

Dwuodcinkowy film ukazuje życie Karola Wojtyły od czasów 
jego młodości do chwili wyboru na papieża. Pierwsza część 
filmu jest poświęcona dorastaniu Wojtyły i jego przeżyciom 
z II wojny światowej, druga część opowiada o latach po-
wojennych.
O filmie mówi Ksiądz Prałat Paweł Ptasznik - Szef Sekcji 
Polskiej Watykańskiego Sekretariatu Stanu „Film odznacza 
się pokorą, z jaką potraktowano temat, prostotą i przejrzy-
stością wizji twórczej, powściągliwością w wyrażaniu uwielbienia dla głównego bohatera oraz świadomością, 
jak mocno jego osobista historia życia jest powiązana z historią Polski. Z tej właśnie świadomości wypływa idea, 
aby osobowość i wewnętrzny rozwój przyszłego Papieża ukazać na tle dwóch totalitaryzmów, z którymi miał do 
czynienia i przeciwko którym nie wahał się przyjąć postawy, co na zawsze naznaczyło jego duszę. Tak więc Battiato 
zaczyna swą opowieść od tragicznego roku 1939, od inwazji Polski dokonanej najpierw przez wojska niemieckie,  
a potem przez Sowietów. Poczynając od pierwszych ujęć, reżyserowi udaje się pokazać na tle tych wydarzeń wy-
raźnie już ukształtowane cechy charakteru młodego Wojtyły. Jest to pełne taktu zatroskanie o innych, umiejętność 
nawiązywania nacechowanych zaufaniem kontaktów z ludźmi, a jednocześnie - pewna wewnętrzna siła. Siła 
ta, choć chroni go od ulegania przerażeniu, jakie niosą bieżące wypadki, nie przekształca jednak gniewu odczu-
wanego w obliczu śmierci niewinnych w zawziętą nienawiść, nie pozwala też ulec rezygnacji. Pod nazistowską 
okupacją młody student Uniwersytetu Jagiellońskiego, świadek aresztowania wykładowców tej uczelni, świadek 
niszczenia pomników kultury narodowej i szargania ludzkiego prawa do zachowania własnej tożsamości, do-
chodzi do wniosku, że powinien powstrzymać się od walki zbrojnej, a poświęcić się raczej chronieniu duchowego 
dziedzictwa narodu”. (sobota, 14:50 TVN)

HIT NA DZIŚ

Na własną rękę
TVN  20.15
	 Film	sensacyjny;	USA,	rok	produkcji:	
2002;	reżyseria:	Andrew	Davis;	obsada:	
Arnold	Schwarzenegger,	Francesca	Neri,	
Elias	Koteas,	Cliff	Curtis,	John	Leguizamo,	
John	Turturro

Gordon Brewer jest kapitanem 
straży pożarnej w Los Angeles. 
Na jego oczach, w zamachu 
terrorystycznym, giną jego 
żona i syn. Celem zamachu mieli 
być kolumbijscy dygnitarze, ale 
oprócz nich zginęli również cywi-
le. Gordon przez kilka miesięcy 
czeka, aż śledztwo w sprawie 
zamachu przyniesie jakiekolwiek 
rezultaty. Wreszcie traci cierpli-
wość i postanawia sam odnaleźć 
autorów zamachu. W tym celu 
leci do Kolumbii, gdzie rozpoczy-
na swoje prywatne śledztwo. Na 
miejscu poznaje Selenę Perrini 
(Francesca Neri), żonę Claudio 
Perriniego (Cliff Curtis), znanego 
pod pseudonimem Wilk, który 
jest głównym podejrzanym 
o zorganizowanie zamachu 
w Los Angeles. Selena poma-
ga Gordonowi w dotarciu do 
kryjówki Claudio. Nim jednak 
Gordon stanie twarzą w twarz 
ze swym śmiertelnym wrogiem, 
stoczy w kolumbijskiej dżungli 
wiele walk. Na swojej drodze 
spotka ultraprawicowych woj-
skowych, partyzanckie bojówki, 
terrorystów i żołnierzy na usłu-
gach narkotykowych bossów. 

DODATEK TELEWIZYJNY
06:05 Złotopolscy	377;	telenowela	TVP
06:30 10	minut	tylko	dla	siebie
06:45 Dwójka	Dzieciom	-	WOW	-	2/13;	
serial	kraj	prod.Polska,	Niemcy	(1992)

07:10 TELEZAKUPY
07:25 Od	przedszkola	do	Opola
07:50 Dwójka	Dzieciom	-	Jak	to	działa?	
-	odc.	1/26	Spadające	głazy,	czyli	o	klinie;	
serial	animowany

08:05 Dr	Quinn,	odc.	17/27;	serial	oby-
czajowy	kraj	prod.USA	(1994)

09:00 Pytanie	na	śniadanie
11:10 M	jak	miłość	-	odc.	309;	serial	TVP
12:00 Jesteś	tym,	co	jesz	-	odc.	8;	serial	do-
kumentalny	kraj	prod.Wielka	Brytania

12:30 TELEZAKUPY
12:45 Święta	wojna	-	Dziwny	 jest	ten	
Śląsk	(211)

13:15 Spotkanie	 z	 Balladą	 -	 Burza	w	
Kopydłowie	(2)	-	Trąba

14:05 Dolina	Kreatywna	-	(6)
14:35 Apteka	Ojca	Grzegorza	-	odc.1;	cykl	
dokumentalny	kraj	prod.Polska	(2006)

15:00 Gliniarz	i	prokurator	-	s.2,	odc.	1/11	
(24);	serial	sensacyjny

16:00 Dla	niesłyszących	-	Panorama
16:15 Film	dla	niesłyszących	-	Egzamin	z	
życia	-	odc.	40;	serial	TVP

17:10 Duże	dzieci	-	(10);	talk-show
17:55 Pogoda
18:00 Program	lokalny
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:05 VII	Mazurska	Noc	Kabaretowa	
-	Kabaret	bez	granic	2005	(bis	2)

20:00 Załóż	się	-	(15);	widowisko	roz-
rywkowe

20:50 Załóż	się	-	(15);	widowisko	roz-
rywkowe

21:40 Załóż	się	-	(15);	widowisko	roz-
rywkowe

22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport	Telegram
22:30 Pogoda
22:45 Wideoteka	dorosłego	człowieka	
23:15 Tajne	akcje	CIA	-	s.II	odc.	9/22	kraj	
prod.USA	(2003)

00:05 Sprawa	 Gorgonowej 	 	 137’ ;	
dramat	 kraj	 prod.Polska	 (1977);	
reż.:Janusz	 Majewski;	 wyk.:Ewa	
Dałkowska,	Aleksander	Bardini,	Mariusz	
Dmochowski,	Roman	Wilhelmi

02:25 Zakończenie	dnia
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TVP 2
06:00 W	rajskim	ogrodzie	-	Pod	lodow-
cami	Norwegii

06:15 Bar	Atlantic	-	odc.	5/13
06:45 To	trzeba	wiedzieć
06:50 Dzień	dobry	w	sobotę;	program	
poradnikowy

07:30 Rok	w	ogrodzie
07:50 Był	taki	dzień;	felieton
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Były	sobie	odkrycia;	serial	anim.
08:40 Lippy	and	Messy	-	DO-BE	-DO
08:45 Wirtul@ndia	-	Kolory	tęczy
09:10 Ziarno;	magazyn
09:40 5-10-15	-	magazyn	dla	dzieci
10:10 Lilli	 czarodziejka,	 odc.3;	 serial	
animowany	kraj	prod.Kanada	(2003)

10:35 Czarna	owca	-	magazyn	muzyczny
10:55 Parapet	-	dla	młodych	widzów
11:10 Szkoła	złamanych	serc	-	odc.	48;	
serial	obyczajowy

12:00 Kuchnia	z	Okrasą
12:25 Członki	ciała	-	Oczy	 i	uszy	cz.2;	
serial	dokumentalny

12:50 Był	taki	dzień;	felieton
13:00 Wiadomości
13:10 Noce	i	dnie	cz.I	-	Bogumił	i	Barbara		
128’;	 film	fabularny	kraj	prod.Polska	
(1975);	reż.:Jerzy	Antczak

15:20 Od	przedszkola	do	Opola
16:00 Życie	i	czasy	Jana	Pawła	II	cz.1	51’;	
film	biograficzny	kraj	prod.Kanada

17:00 Teleexpress
17:20 Warto	kochać	-	odc.	38;	serial	TVP
18:10 Show	Express
18:25 Sąsiedzi;	serial	komediowy	TVP
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:50 Sport
20:00 Pogoda
20:10 Nieszpory	-	artyści	polscy	Janowi	
Pawłowi	II	w	hołdzie		85’;	koncert

21:40 Pan	Wołodyjowski	cz.I	 	74’;	film	
przygodowo-historyczny	kraj	prod.Polska	
(1968);	reż.:Jerzy	Hoffman

23:05 Kino	nocnych	marków	-	Dziwak	z	
Central	Parku	129’;	dramat	kraj	prod.USA	
(1996);	reż.:Herb	Gardner;	wyk.:Walter	
Matthau,	Ossie	Davis,	Amy	Irving

01:15 Platinum	-	świat	hip-hopu	-	odc.	
5;	serial	kraj	prod.USA,	Kanada	(2003)

01:55 Był	taki	dzień;	felieton
02:00 Zakończenie	dnia

06:00	 Pierwsza	miłość,	odc.211 Polska
06:45	 Pierwsza	miłość,	odc.212 
07:30	 Jesteśmy,	odc.152 Polska
08:00	 Sonic	X,	odc.13;	Japonia,	USA,	2003
08:30	 Hugo	Familijny	2006,	odc.51 
09:00	 Z	Bożeną	Dykiel	na	ostrzu	noża,	
odc.23 Polska,	2006

09:30	 Pasjonaci,	odc.36 Polska,	2006;	
r.	Włodzimierz	 Zientarski	 Magazyn	
motoryzacyjny

10:00	 Rodzina	zastępcza,	odc.220 Polska
11:00	 Przygody	 w	 siodle:	 Prawdziwi	
przyjaciele;	Australia,	2004

13:00	 Mój	wstrętny,	tłusty	narzeczony,	
odc.5;	USA,	2004;	r.	Bryan	O’Donnell

14:00	 Dom	nie	do	poznania,	odc.13;	USA,	
2003;	r.	David	Dryden,	Patrick	Higgins

15:00	 Wszystko	o	zwierzętach,	odc.10;	
Wielka	Brytania,	2005

15:30	 Exclusive,	odc.151 Polska
15:45	 Gotowe	na	wszystko,	odc.32;	USA,	
2005;	r.	Larry	Shaw

16:45	 Chcę	być	piękna,	 odc.1 Polska,	
2006;	r.	Krzysztof	Landsberg

17:45	 Kochaj	mnie,	kochaj!,	odc.5 Polska
18:50	 Wydarzenia
19:20	 Sport
19:25	 Pogoda
19:30	 Grasz	czy	nie	grasz,	odc.18 Polska
20:45	 Amer ican	 P ie;	 USA,	 1999;		
r.	 Weitz 	 Paul ;	 w.	 B iggs 	 Jason,	
Klein	 Chris,	 Thomas	 Ian	 Nicholas,	
Hannigan	Alyson,	Shannon	Elizabeth,	
Reid	 Tara,	 Thomas	 Eddie	 Kaye,	
William	 Scott	 Seann,	 Levy	 Eugene		
Komedia. Cieszący się sympatią widzów  
i przychylnością krytyki, przebój lata 
1999. Czterech amerykańskich licealistów 
- Jim (Jason Biggs), Kevin (Thomas Ian 
Nicholas), Finch (Eddie Kaye Thomas) 
i Oz (Chris Klein) - za punkt honoru 
obiera sobie utratę dziewictwa jeszcze 
przed ukończeniem szkoły. Do balu 
maturalnego pozostały zaledwie trzy 
tygodnie, podczas których związani 
czymś w rodzaju przysięgi chłopcy usilnie 
starają się poznać smak seksu...

21:55	 Studio	Lotto
22:55	 Nawiedzony	 dom;	 USA,	 1999;	
r.	Malone	William;	w.	Geoffrey	Rush,	
Famke	Janssen,	Taye	Diggs,	Gallagher	
Peter,	Kattan	Chris;	Horror

00:45	 Dziewczyny	w	bikini
02:15	 Love	TV Program	rozrywkowy	
03:15	 BoomBox Program	muzyczny
05:30	 Pożegnanie

06:00 Uwaga!	-	magazyn,	2006
06:20 Telesklep 
08:00 Automaniak	-	program	motory-
zacyjny,	2006

08:30 Dzień	dobry	TVN	-	magazyn,	2006
10:30 Pascal:	po	prostu	gotuj	5	-	program	
rozrywkowy,	2006

11:00 Detektyw	Monk	-	serial	sensacyj-
ny	(7/16),	USA,	2003,	reż.	Jerry	Levine,	
wyst.	Tony	Shalhoub,	Bitty	Schram,	Ted	
Levine

11:55 Na	Wspólnej	 Omnibus	 -	 serial	
obyczajowy	(156/0),	Polska,	2006

13:45 Szymon	Majewski	Show	-	program	
rozrywkowy,	2006

14:50 Karol.	 Człowiek,	 który	 został	
papieżem	 -	 miniserial	 obyczajowy	
(1/2),	 Niemcy,	 2005,	 reż.	 Giacomo	
Battiato,	 wyst.	 Piotr	 Adamczyk,	
Małgorzata	 Bela,	 Raoul	 Bova,	Matt	
Craven,	Olgierd	Łukaszewicz,	Szymon	
Bobrowski,	 Grażyna	 Szapołowska,	
Ennio	 Fantastichini,	Kenneth	Welsh,	
Hristo	Shopov

16:45 Siłacze	-	program	rozrywkowy
17:55 Pascal:	po	prostu	gotuj	5	-	program	
rozrywkowy,	2006

18:30 Maraton	Uśmiechu	 -	 program	
rozrywkowy,	2006

19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!	-	magazyn,	2006
20:05 Niania	-	serial	komedia	(20/0),	
Polska,	2006,	wyst.	Agnieszka	Dygant,	
Tomasz	Kot,	Adam	 Ferency,	Tamara	
Arciuch

20:40 Kryminalni	 -	 serial	 kryminalny	
(44/0),	 Polska,	 2006,	wyst.	Marek	
Włodarczyk,	 Maciej	 Zakościelny,	
Magdalena	Schejbal,	Dorota	Landowska,	
Ryszard	Filipski

21:45 Shaft	-	film	sensacyjny,	Niemcy,	
2000,	 reż.	 John	 Singleton	 ,	 wyst.	
Samuel	L.	Jackson,	Vanessa	Williams,	
Jeffrey	Wright,	Christian	Bale,	Busta	
Rhymes,	Dan	Hedaya,	Toni	Collette,	
Richard	Roundtree

23:50 Strażnik	czasu	II:	Decyzja	-	film	S-F,	
USA,	2003,	reż.	Steve	Boyum	,	wyst.	Jason	
Scott	Lee,	Thomas	Ian	Griffith,	Mary	Page	
Keller,	John	Beck

01:30 Telesklep
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TVP 2
06:05 Białoruś,	Białoruś...;	magazyn
06:30 Tak	miało	 być	 -	 odc.	 14;	 serial	
obyczajowy	TVP

06:55 Był	taki	dzień;	felieton
07:00 Moliki	książkowe-czyli-co	czytać	
dziecku	-	odc.	11;	magazyn

07:10 Ania	z	Zielonego	Wzgórza	-	odc.	
4	Partner;	serial	animowany

07:35 Domisie;	program	dla	dzieci
08:10 Z	dalekiego	kraju	137’;	film	biogra-
ficzny	kraj	prod.Polska,	Wielka	Brytania,	
Włochy	(1981);	reż.:Krzysztof	Zanussi

10:30 	 Transmisja	 Mszy	 Świętej	 z	
Sanktuarium	Bożego	Miłosierdzia	w	
Krakowie	-	Łagiewnikach

11:25 Między	ziemią	a	niebem;	magazyn
12:00 Anioł	Pański	kraj	prod.Włochy
12:15 Między	ziemią	a	niebem;	magazyn
12:55 Był	taki	dzień;	felieton
13:00 Wiadomości
13:10 Wywiad	i	opinie;	program	publi-
cystyczny

13:45 Noce	i	dnie	cz.	II	-	Wiatr	w	oczy		121’;	
film	fabularny	kraj	prod.Polska	(1975);	
reż.:Jerzy	Antczak

15:50 Życie	 i	czasy	 Jana	Pawła	 II	cz.2	
(Life	and	Times	of	John	Paul	 II)	 	50’;	
film	 biograficzny	 kraj	 prod.Kanada	
(2003);	reż.:Terence	McKenna

16:45 Jan	Paweł	II	-	Z	dalekiego	kraju
17:00 Teleexpress
17:20 Jan	Paweł	II	-	U	celu	drogi
17:40 Plebania;	telenowela	TVP
18:05 Pociąg	Warszawa	-	Rzym		48’;	film	
dokumentalny	kraj	prod.Polska	(2005);	
reż.:Ewa	Borzęcka

19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:50 Sport
20:00 Pogoda
20:10 „Szukałem	Was,	a	Wy	przyszliście	
do	mnie”	-	pierwsza	rocznica	śmierci	Jana	
Pawła	II

21:45 Pan	Wołodyjowski	cz.	II		77’;	film	
przygodowo-historyczny	kraj	prod.Polska	
(1968);	reż.:Jerzy	Hoffman

23:10 Uczta	kinomana	-	Wybrzeże	mo-
skitów;	dramat	kraj	prod.USA	(1986)

00:50 Kolekcja	kinomana	-	Requiem		86’;	
film	fabularny	kraj	prod.Polska	(2001);	
reż.:Witold	Leszczyński;	wyk.:Franciszek	
Pieczka,	Paweł	Krucz,	Mariusz	Gołaj,	
Kamila	Sammler,	Anna	Milewska

02:20 Był	taki	dzień;	felieton
02:25 Zakończenie	dnia

05:45 Słowo	na	niedzielę
05:55 Dla	niesłyszących	-	Lokatorzy	-	odc.	
4;	serial	komediowy	TVP

06:20 Dla	 niesłyszących	 -	 Lokatorzy		
-	odc.	5;	serial	komediowy	TVP

06:45 Smak	Europy
06:55 Dwójka	 Dzieciom	 -	Tajemnice	
Wiklinowej	Zatoki	-	odc.5;	serial	anim.

07:20 Złotopolscy	-	odc.	755;	telenowela
07:45 Wierzyć	 to	 znaczy	 chodzić	 po	
wodzie;	koncert

08:45 Życie	ssaków;	serial	dokumentalny	
kraj	prod.Wielka	Brytania

09:40 Animals	-	(435)
10:05 Papież	 nie	 tylko	 polski...;	 film	
dokumentalny

10:55 Mój	Papież;	felieton
11:05 Podróże	 kul inarne	 Roberta	
Makłowicza	-	Wiosenny	smak	(74)

11:40 Gwiazdy	w	południe	-	Hrabia	Monte	
Christo	99’;	dramat	kraj	prod.Wielka	
Brytania	 (1974);	 reż.:David	 Green;	
wyk.:Richard	Chamberlain,	Tony	Curtis,	
Trevor	Howard,	Donald	Pleasance

13:25 Codzienna	2	m.	3	-	odc.	9;	serial	
komediowy	TVP

14:00 Familiada	;	teleturniej
14:30 Złotopolscy	-	odc.	756
15:00 Mój	Papież;	felieton
15:05 Na	 zawsze	w	naszych	 sercach	
-	koncerty	dla	papieża

16:05 Na	dobre	i	na	złe	-	odc.	252;	serial
17:05 Egzamin	z	życia	-	odc.	41;	serial
17:55 Mój	Papież;	felieton
18:00 Program	lokalny
18:30 Panorama
18:40 Pogoda
18:50 Zmruż	oczy	 	86’;	 film	obycza-
jowy	 kraj	 prod.Polska	 (2003);	 reż.:
Andrzej	 Jakimowski;	wyk.:Zbigniew	
Zamachowski ,	 Ola 	 Prószyńska,	
Małgorzata	Foremniak,	Andrzej	Chyra,	
Andrzej	Mastalerz

20:20 Pamiętnik	z	podróży;	reportaż
21:00 Msza	Św.	w	intencji	Jana	Pawła	II	
z	modlitwą	o	beatyfikację

23:05 Panorama
23:20 Sport	Telegram
23:25 Pogoda
23:35 Dolina	Kreatywna	-	Co	słychać?
23:40 Romeo	 i	 Julia	 138’;	dramat	kraj	
prod.Wielka	Brytania,	Włochy	(1968);	
reż.:Franco	Zefirelli;	wyk.:Olivia	Hussey,	
Leonard	Whiting,	Michael	York

02:05 Zakończenie	dnia

06:00	 Pierwsza	miłość,	odc.213 Polska
06:45	 Pierwsza	miłość,	odc.214 Polska
07:30	 Król	szamanów,	odc.24;	Japonia	/	
USA,	2003;	r.	Sesji	Mizushima

08:00	 Power	Rangers,	odc.508 USA,	2004;	
r.	Charlie	Haskell

08:30	 Hugo	2006,	odc.65;	Polska,	2006;	
r.	Konrad	Smuga

09:00	 Bears;	USA,	2001;	r.	Lickley	David		
Premiera telewizyjna. Znakomity film 
przyrodniczy, który trafił na małe 
ekrany z kin IMAX. Jest to opowieść 
o życiu niedźwiedzi. Wkraczamy na ich 
terytorium i poznajemy zwyczaje tych 
niezwykłych zwierząt. Jedyna okazja, by 
odwiedzić arktyczny świat niedźwiedzi 
polarnych i wyruszyć do amerykańskich 
lasów, w których żyją m.in. niedźwiedzie 
grizzly. Śledzimy ich codzienne czynności, 
takie jak łowienie ryb w rzece czy zabawa 
z dziećmi.   

10:00	 Słoneczny	patrol,	odc.218;	USA,	
1999;	r.	Gregory	J.	Bonnan

11:00	 Bitwa	o	Planetę	Małp;	USA,	1973;	r.	J.	
Lee	Thompson;	w.	McDowall	Roddy,	Akins	
Claude,	Natalie	Trundy,	Severn	Darden

12:50	 Eksperyment	 Filadelfia;	 USA,	
1984;	r.	Raffill	Stewart;	w.	Michael	Pare,	
Nancy	Allen,	Christmas	Eric,	Bobby	Di	
Cicco,	Louise	Latham

15:00	 SHOW!TIME,	odc.2 Polska,	2006
16:30	 Grasz	czy	nie	grasz,	odc.18 Polska,	
2006;	r.	Maciej	Skwierawski,	Richard	
Van`t	Riet

17:45	 O	Rety!	Kabarety!,	odc.2 Polska,	
2006;	r.	Szymon	Łosiewicz

18:15	 Daleko	od	noszy,	odc.81	 Polska
18:50	 Wydarzenia
19:20	 Sport
19:25	 Pogoda
19:30	 Rodzina	zastępcza,	odc.221 Polska,	
2005;	r.	Wojciech	Nowak

20:30	 Pensjonat	pod	Różą,	odc.102 Polska,	
2006;	r.	Maciej	Wojtyszko,	Mirosław	Bork,	
Stanisław	Kuźnik

21:30	 Fala	zbrodni,	odc.48 Polska,	2005
21:55	 Studio	Lotto
22:35	 Kuba	Wojewódzki;	talk	show
23:35	 Nasze	dzieci,	odc.60 Polska,	2006
00:35	 Magazyn	sportowy
02:35	 Love	TV Program	rozrywkowy	
03:35	 BoomBox Program	rozrywkowy	
05:30	 Pożegnanie

06:00 Uwaga!	-	magazyn,	2006
06:20 Telesklep 
08:00 Niania	-	serial	komedia	(20/0),	
Polska,	2006

08:30 Dzień	dobry	TVN	-	magazyn,	2006
10:30 Paszport	do	Paryża	-	film	rodzinny,	
USA,	1999,	reż.	Alan	Metter	,	wyst.	Mary-
Kate	Olsen,	Ashley	Olsen,	Peter	White,	
Matt	Winston,	Yvonne	Scio

12:10 Niania	-	serial	komedia	(20/0),	
Polska,	2006,	wyst.	Agnieszka	Dygant,	
Tomasz	Kot,	Adam	 Ferency,	Tamara	
Arciuch

12:45 Agencja	-	program	rozrywkowy
13:45 Co	za	tydzień	-	magazyn,	2006
14:15 Klan	urwisów	-	film	rodzinny,	USA,	
1994,	reż.	Penelope	Spheeris	,	wyst.	Travis	
Tedford,	Kevin	Jamal	Woods,	Jordan	
Warkol,	Zachary	Mabry,	Mel	Brooks,	
Whoopi	 Goldberg,	 Daryl	 Hannah,	
Ashley	Olsen,	Mary-Kate	Olsen

15:55 Misja	Martyna	-	program	rozryw-
kowy,	2005

16:25 Zielone	drzwi	-	magazyn,	2006
16:55 Magda	M.	 -	 serial	 obyczajowy	
(19/0),	 Polska,	 2006,	wyst.	 Joanna	
Brodzik,	Paweł	Małaszyński,	Katarzyna	
Bujakiewicz,	 Bartek	 Świderski,	 Ewa	
Kasprzyk,	Bartosz	Kasprzykowski

17:55 Kryminalni	-	serial	kryminalny	(44/
0),	Polska,	2006,		wyst.	Marek	Włodarczyk,	
Maciej	Zakościelny,	Magdalena	Schejbal,	
Dorota	Landowska

19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!	-	magazyn,	2006
20:05 Karol.	Człowiek,	który	został	pa-
pieżem	-	miniserial	obyczajowy	(2/2),	
Niemcy,	2005,	reż.	Giacomo	Battiato	,	
wyst.	Piotr	Adamczyk,	Małgorzata	Bela,	
Hristo	Shopov,	Ennio	Fantastichini,	Lech	
Mackiewicz,	Ken	Duken,	Violante	Placido,	
Radosław	Pazura

22:10 Pod	Napięciem	-	talk	show,	2006
22:40 Superwizjer	-	magazyn,	2006
23:15 Nie	do	wiary	-	magazyn,	2006
23:45 Magazyn	Orange	Ekstraklasa	
01:00 Shaft	-	film	sensacyjny,	Niemcy,	
2000,	 reż.	 John	 Singleton	 ,	 wyst.	
Samuel	L.	Jackson,	Vanessa	Williams,	
Jeffrey	Wright,	Christian	Bale,	Busta	
Rhymes,	Dan	Hedaya,	Toni	Collette,	
Richard	Roundtree

02:55 Telesklep
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American Pie
POLSAT  20.45
	 Reżyseria:	Paul	Weitz;	W	rolach	głów-
nych:Jason	Biggs,	Chris	Klein,	Thomas	
Ian	Nicholas,	Alyson	Hannigan,	Shannon	
Elizabeth,	Tara	Reid,	Seann	William	Scott,	
Eddie	Kaye	Thomas;	komedia;	Kraj	pro-
dukcji:	USA;	Rok	produkcji:	1999;	Czas	
trwania:	90	min.

Z pozoru typowe amerykańskie 
nastolatki, bohaterowie tego 
filmu są bardzo młodzi i wierzą, 
że wkrótce zawojują cały świat, 
wcześniej jednak chcą pokonać 
barierę ...dziewictwa. Poznajemy 
ich marzenia i przeżycia w okresie 
poprzedzającym maturę, ale to 
inicjacja erotyczna okazuje się dla 
nich prawdziwym świadectwem 
dojrzałości. Zniecierpliwieni lice-
aliści przekonują się, że droga do 
świata seksu pełna jest komplikacji, 
pułapek, a także upokorzeń. Ale 
największym niebezpieczeństwem 
okazuje się nieodwzajemniona 
miłość. Najdramatyczniej okres 
ten przeżywa Jim (Jason Biggs). 
Najpierw martwi się, że nie potra-
fi wiedzy zaczerpniętej z filmów 
sprawdzić w praktyce. Ale potem, 
gdy nadarza się fantastyczna oka-
zja i ma szansę stracić niewinność 
z niezwykle atrakcyjną Czeszką, 
Nadią (Shannon Elizabeth), nastę-
puje klęska. Lecz co jeszcze gorsze, 
dowiaduje się o tym cała szkoła 
z powodu fatalnego w skutkach 
pomysłu internetowej transmisji 
z sypialni. Jedyna nadzieja w po-
nętnej Michelle (Alyson Hannigan), 
która już wcześniej interesowała 
się Jimem, a wydaje się mniej wy-
magająca od koleżanek...

Zmruż oczy
20.10 TVP 2
	 Film	 obyczajowy,	 86	 min,	 Polska	
2003;	Scenariusz	 i	reżyseria:	Andrzej	
Jakimowski;	Zdjęcia:	Adam	Bajerski,	
Paweł	 Śmietanka;	Muzyka:	Tomasz	
Gąssowski;	 Występują:	 Zbigniew	
Zamachowski,	Małgorzata	Foremniak,	
Andrzej	Chyra,	Ola	Prószyńska,	Andrzej	
Mastalerz,	 Jerzy	 Rogalski,	 Rafał	
Guźniczak	i	inni

10-letnia dziewczynka ucieka ze 
swego nowobogackiego domu, 
od wiecznie zajętych własnymi 
sprawami rodziców i znajduje 
schronienie u byłego korepetytora 
Jaśka, nauczyciela i niespełnione-
go pisarza, który porzucił życie 
w mieście i został stróżem w li-
kwidowanym pegeerze, gdzie pil-
nuje resztek dobytku. Dziewczynka 
kradnie niepotrzebne jej w sumie 
drobiazgi, chcąc swoją ucieczką 
i takimi czynami zwrócić na siebie 
uwagę dorosłych. W zamian za 
obietnicę, że porzuci kradzieże, 
Jasiek udziela jej azylu, dając sło-
wo, że jej nie wyda. W poszukiwaniu 
dziewczynki do podełckiej wioski 
najpierw próbuje dotrzeć policja, 
ale jej samochód utyka w rowie, 
a później rodzice Małej podróżują-
cy luksusowymi autami, eleganccy, 
pewni siebie. Lekceważony przez 
nich outsider, uświadomi im, że ich 
zbuntowana córka nie potrzebuje 
nowego komputera czy lalki, ale 
miłości, zainteresowania, rozmo-
wy. Jeśli zabiorą ją siłą, wcale jej 
nie odzyskają. Wystarczy tylko na 
chwilę przystanąć, zmrużyć oczy, 
by to dostrzec.

HIT NA DZIŚ

06:05 Echa	Panoramy
06:35 Spróbujmy	razem;	magazyn	dla	
niepełnosprawnych

07:00 Smak	Europy
07:10 Dwójka	 Dzieciom	 -	Tajemnice	
Wiklinowej	Zatoki	-	odc.4;	serial	anim.

07:35 Złotopolscy	-	odc.	754
08:05 M	jak	miłość	-	odc.	399;	serial	TVP
08:55 Wędrówki	 z	 bestiami	 -	 Kraina	
olbrzymów-	odc.3;	serial	dok.

09:30 Na	dobre	i	na	złe	-	odc.	251;	serial
10:20 7	dni	świat
10:50 Mój	Papież;	felieton
10:50 Wielka	Gra	-	odc.78;	teleturniej
11:45 Kręcioła
12:05 Lista	przebojów	-	30	ton	;	magazyn
12:40 Kochanie	zmniejszyłem	dzieciaki	
-	odc	53	kraj	prod.USA	(1997)

13:25 U	fryzjera	-	odc.	4;	serial	kom.
14:00 Familiada	;	teleturniej
14:30 Złotopolscy	-	odc.	755;	telenowela
15:05 Dubidu	-	odc.	3;	quiz	muzyczny
16:10 Święta	wojna
16:40 Mój	Papież;	felieton
17:00 Msza	Święta	-	Ingres	kardynalski,	
Katedra	na	Wawelu

18:35 Panorama
18:50 Pogoda
19:00 Herbatka	u	Tadka
19:50 Mój	Papież;	felieton
20:00 Edi		97’;	film	fabularny	kraj	prod.Pol-
ska	(2002);	reż.:Piotr	Trzaskalski;	wyk.:
Henryk	Gołębiewski,	Jacek	Braciak,	Jacek	
Lenartowicz

21:45 Słowo	na	niedzielę
22:00 Panorama
22:15 Sport	Telegram
22:20 Pogoda
22:30 Mocne	Kino	-	Oko	obserwatora		
100’;	film	sensacyjny	kraj	prod.Wielka	
Brytania,	Australia,	Kanada	(1999);	reż.:
Stephen	Elliott;	wyk.:Ewan	McGregor,	
Ashley	Judd,	Partick	Bergin

00:15 Na	łasce	zawodowca	83’;	dramat	
psychologiczny	kraj	prod.USA	(1999);	
reż.:Graeme	Campbell;	wyk.:Joanna	
Kerns,	Stephen	Lang,	Bill	MacDonald

01:40 Zakończenie	dnia

05.50 Punkt,	Set	Mecz	–	magazyn	siat-
karski	

06.15 „FIFA	Futbol	Mundial”	-	półgodzin-
ny	magazyn	piłkarski

06.40 V-max	-	Magazyn	motoryzacyjny
07.05 „Pokemon”	()	–	serial	animowany	
dla	dzieci,	USA/Japonia

08.00 Twój	lekarz	–	program	
08.30 „Dekoratornia”	–	magazyn	wnę-
trzarski

09.00 Kasa	na	bank	-	telerutniej
10.00 Muzyczny	ring	extra	-	Program	
muzyczny

10.30 Sztukateria	–	magazyn	kulturalny
11.00 „FIFA	Futbol	Mundial”	-	półgodzin-
ny	magazyn	piłkarski

11.30 V-max	-	Magazyn	motoryzacyjny
12.00 Rajdowe	Mistrzostwa	Świata	–	Rajd	
Katalonii	

13.00 Polska	Liga	Siatkówki:	
15.00 Modelki
16.05 „Paszport	do	świata	mody”		–	reality	
show

17.10 „JAG	-	Wojskowe	Biuro	Śledcze”	
-	serial	sensacyjny,	USA,	1996-99,	scen.	
i	reż.	Donald	Bellisario

18.10 „Ping”	-	USA,	2000;	reż.:	Chris	Baugh;	
wyst.:	Judge	Reinhold,	Clint	Howard,	
Shirley	Jones,	Lou	Ferrigno,	Rance	Howard		
Komedia familijna. Opowieść o Pingu, 
niezwykle inteligentnym psie, który zo-
staje uratowany przez Ethel przekonanej, 
że jest kotem. Pies trafia do domu Ethel 
i szybko zaprzyjaźnia się z jej wnuczką . 
Tymczasem dwaj rabusie postanawiają 
okraść jego nowych właścicieli. Ping zrobi 
wszystko, by pokrzyżować ich plany… 

20.10 „Dobre	rady”	–	USA,	2001;	reż.:	
Steve	 Rash;	 wyst.:	 Charlie	 Sheen,	
Denise	Richards,	Jon	Lovitz,	Estelle	Harris,	
Rosanna	Arquette,	Angie	Harmon

22.10 Formuła	1	–	Grand	Prix	Australii
23.10 „Beautiful	Girls”	-	USA,	1996;	reż.:	
Ted	Demme;	wyst.:	Matt	Dillon,	Noah	
Emmerich,	Annabeth	Gish,	Lauren	Holly,	
Timothy	Hutton,	Rosie	O’Donnell,	Natalie	
Portman,	Mira	Sorvino,	Uma	Thurman

01.35 Komenda
02.00 Drogówka	–	serial	dokumentalny
02.25 Aquaz	Music	Zone
03.20 Punkt,	Set	Mecz	–	magazyn	siat-
karski

03.45 Sztukateria	–	magazyn	kulturalny
04.10 Zakończenie	programu	

05.20 VIP	–	program	kulturalno-rozryw-
kowy

05.45 Formuła	1	–	Grand	Prix	Australii	
–	wyścig	

08.00 Kasa	na	bank	-	telerutniej
09.00 „Ping”	 -	USA,	2000;	 reż.:	Chris	
Baugh;	wyst.:	 Judge	 Reinhold,	 Clint	
Howard,	Shirley	 Jones,	Lou	Ferrigno,	
Rance	Howard

10.55 Magia	cyrku	–	widowisko
12.00 „Kinomaniak”	-	Odjazdowy	ma-
gazyn	filmowy

12.30 „Dekoratornia”	–	magazyn	wnę-
trzarski

13.00 VIP	–	program	kulturalno-rozryw-
kowy

13.30 „FIFA	Futbol	Mundial”	-	półgodzin-
ny	magazyn	piłkarski	

14.00 „Na	wariackich	papierach”	 	 (1)	
–	serial	kryminalno-komediowy,	USA	
1985-1989,	 reż.	Allan	Arkush,	 Burt	
Brinckerhoff,	wyk.	 Cybill	 Shepherd,	
Bruce	Willi,	 Allyce	 Beasley,	 Robert	
Ellenstein,	Dennis	Lipscomb,	Rebecca	
Stanley

15.00 Polska	Liga	Siatkówki:	2	runda	fazy	
Play-off

17.00 „JAG	-	Wojskowe	Biuro	Śledcze”		
-	serial	sensacyjny,	USA,	1996-99,	scen.	
i	reż.	Donald	Bellisario

18.00 „Zagniewani	młodociani”	–	USA,	
1996;	 reż.:	Hart	Bochner;	wyst.:	 Jon	
Lovitz,	Tia	Carrere,	Malinda	Williams,	
Mekhi	 Phifer,	 John	Neville,	Natasha	
Gregson	Wagner,	 Louise	 Fletcher;	
Doskonała komedia parodiująca film 
„Młodzi gniewni”. Ambitny i egzaltowany 
nauczyciel historii rozpoczyna pracę w 
szkole średniej, terroryzowanej przez 
uczniów - chuliganów. Mimo wielkich 
trudności próbuje doprowadzić do 
tego, by wszyscy jego uczniowie zdali 
egzaminy na wyższe uczelnie.

19.50 –	film	
22.00 „Drogówka”	-	Magazyn	policyjny	
22.30 „Grupa	Specjalna”	-	USA,	2001;	
reż.:	Terry	Cunningham;	wyst.:	Jurgen	
Prochnow,	Maxine	Bahns,	Robin	Givens,	
Jason	Lewis,	Joel	West

00.40 Finał	Turnieju	Tenisowego	ATP	
Masters	Series	w	Miami	

02.40 	Aquaz	Music	Zone
03.35 VIP	–	program	kulturalno-rozryw-
kowy

04.00 Zakończenie	programu
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CZYTELNICY PYTAJĄ – PRAWNIK ODPOWIADA

Zastanawiam się nad spisaniem 
testamentu. Nie wiem jednak, ja-
kie warunki muszą być spełnione, 
aby był on w pełni ważny. Na co 
muszę zwrócić uwagę przy pisaniu 
testamentu?

Najczęściej spotykaną formą wy-
rażania przez spadkodawcę swojej 
ostatniej woli jest testament zwykły, 
nazywany też niekiedy testamen-
tem holograficznym, tzn. własno-
ręcznym. Wszystkie najważniejsze 
kwestie związane z testamentami, 
w tym z testamentem zwykłym, 
reguluje Kodeks cywilny. 

Testament może sporządzić tylko 
osoba fizyczna mająca pełną zdol-
ność do czynności prawnych, tzn. 
m.in. taka osoba, która jest pełno-
letnia i nie została ubezwłasnowol-
niona całkowicie lub częściowo. 
Testament trzeba sporządzić oso-
biście, co oznacza, że nie można 
sporządzić go przez przedstawiciela, 
w przeciwnym wypadku będzie on 
nieważny. Ustawodawca w art. 949 
§ 1 k.c. wskazał, iż spadkodawca 
może sporządzić testament w ten 
sposób, że napisze go w całości 
pismem ręcznym, podpisze i opa-
trzy datą. Testament własnoręcznie 
napisany przez spadkodawcę ma 
wiele zalet. Po pierwsze, nic nie 
kosztuje, w przeciwieństwie np. do 
testamentu sporządzonego w for-
mie aktu notarialnego. 

Po drugie, można go sporządzić 
w każdej chwili. To samo dotyczy 
zresztą jego zmiany i odwołania. 
I wreszcie, przy jego spisywaniu 
nie jest  wymagana obecność 
świadków. Warto wiedzieć, że aby 
testament własnoręczny był ważny, 
wcale nie musi być przez spad-
kodawcę nazwany testamentem. 
W orzecznictwie Sądu Najwyższe-
go wskazano, iż w treści testamentu 
niekoniecznie muszą zostać użyte 

Testament własnoręczny
słowa „testament” czy też „ostatnia 
wola”. Treść testamentu może być 
skutecznie wyrażona również w in-
nym piśmie, np. w liście. Podstawo-
wą jednak przesłanką skuteczności 
takiego testamentu jest to, że musi 
on być koniecznie sporządzony 
pismem ręcznym przez samego 
spadkodawcę. Napisany na kom-
puterze czy maszynie do pisania, 
nawet w sytuacji, gdy zostanie 
własnoręcznie podpisany, będzie 
nieważny. Oczywiste wydaje się 
też to, że testament powinien być 
czytelny dla innych osób. Gdy już 
zdecydujemy się pisać testament, 
powinniśmy się więc postarać, aby 
był on napisany jak najstaranniej. 
Rzecz jasna, nie zawsze będzie to 
możliwe, zwłaszcza w sytuacji, gdy 
testament spisuje osoba obłożnie 
i śmiertelnie chora, w ostatnich 
chwilach swego życia, co zdarza się 
nader często. Co ciekawe, testament 
zwykły może być spisany w zasa-
dzie na każdym materiale, o ile tylko 
da się na nim coś napisać. Kolejną 
przesłanką skuteczności testamentu 
własnoręcznego jest podpis spad-
kodawcy, który musi zawierać, co 
najmniej jego nazwisko. 

Aby testament był ważny, nie wy-
starczy podpisanie się samymi tylko 
inicjałami spadkodawcy. Choć pod-
pis nie musi być bardzo wyraźny, to 
pewne problemy może również 
stwarzać złożenie go w postaci 
skróconej, czyli tzw. parafy. Wydaje 
się, że taki testament byłby również 
nieważny. Podpis powinien jednak 
zawierać także i imię lub choćby 
pierwszą literę imienia spadkodaw-
cy. Testament, który zostałby podpi-
sany tylko samym imieniem, byłby 
nieważny. Jednakże w orzeczeniach 
sądowych coraz częściej wyrażane 
jest stanowisko, że jeśli w konkretnej 
sytuacji nie ma żadnych wątpliwo-
ści, kto testament napisał i podpisał, 
to wówczas w zupełności wystarczy 
podpisanie go samym imieniem 

spadkodawcy lub wskazanie stosun-
ku pokrewieństwa (np. matka, ojciec 
itp.). Co istotne, podpis spadkodaw-
cy winien być złożony pod treścią 
testamentu. Jest to o tyle ważne, że 
dla przykładu wszelkie rozrządzenia 
testamentowe zamieszczone pod 
podpisem będą nieważne. Najlepiej 
więc, gdyby podpis obejmował cały 
testament, dlatego umieszczamy go 
zawsze pod treścią testamentu. 

Kolejnym elementem testamentu 
zwykłego jest data jego sporzą-
dzenia. Jej brak w testamencie nie 
zawsze powoduje jego nieważ-
ność. Jest ona jednak o tyle ważna, 
że w przypadku jej braku mogłyby 
powstać wątpliwości, np. co do 
zdolności spadkodawcy do sporzą-
dzenia testamentu (kiedy wiadomo, 
że spadkodawca został całkowicie 
ubezwłasnowolniony, i jednocze-
śnie nie wiadomo, kiedy testament 
został spisany: przed ubezwłasno-
wolnieniem czy po nim). Zgodnie 
z art. 943 k.c. spadkodawca może 
zawsze odwołać sporządzony przez 
siebie testament, jak i poszczególne 
jego postanowienia. 

Odwołać poprzedni testament 
można na wiele różnych sposo-
bów, np. poprzez jego zniszcze-
nie (podarcie);  wymazanie lub 
przekreślenie podpisu; poprzez 
przekreślenie treści testamentu 
i dopisanie sformułowania „od-
wołuję” lub „odwołany” itp. Jeżeli 
jednak spadkodawca sporządził 
nowy testament, nie wskazując, 
że poprzedni odwołuje, odwoła-
niu ulegną tylko te postanowienia 
z poprzedniego testamentu, które 
będą sprzeczne z treścią nowego 
testamentu. W sytuacji gdy spad-
kodawca sporządził kilka testamen-
tów o różnej treści, przyjmuje się, 
że skuteczny jest ten testament, 
który został sporządzony jako 
ostatni.

Marek Rączka

Nasielsk, 2006-03-13 
BURMISTRZ NASIELSKA

GP.7224/3/05

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U z 2004 roku 
Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami), Uchwały Nr XXXV/260/
02 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie 
sprzedaży nieruchomości oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U Nr 207, poz. 
2108) ogłaszam, że w dniu 21 kwietnia 2006 roku o godz. 900 w sali  
nr 112 Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3 odbędzie 
się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącą 
własność Gminy Nasielsk, położoną we wsi Konary.
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość, użytkowana 
jako pastwisko, oznaczona jako działka nr 104/1 o powierzchni 0,25 ha, 
posiadająca KW 36083. Nieruchomość leży poza zabudową wiejską, 
w sąsiedztwie gruntów użytkowanych rolniczo, w odległości około 5 km 
od Nasielska.
 Cena wywoławcza wynosi 3000,00.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postą-
pienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem 
w górę do pełnych złotych.
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysoko-
ści 300,00 złotych (słownie: trzysta złotych) na konto Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku w Banku Spółdzielczym w Nasielsku

nr konta 27 8226 0008 0000 1746 2000 0034
lub do kasy Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, najpóźniej 
do dnia 14 kwietnia 2006 roku do godz. 1200.
Dowód wniesienia wadium należy dostarczyć do dnia 18 kwietnia 2006 
roku do godz. 1400 do pokoju nr 215 Urzędu Miejskiego w Nasielsku,  
ul. Elektronowa 3.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ogra-
niczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozpo-
rządzaniu nią.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, 
zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczest-
nikom zwraca się wpłacone przez nich kwoty niezwłocznie po zamknięciu 
przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia 
przetargu bez oprocentowania.
W razie uchylenia się przez osobę, która wygra w przetargu, od zawarcia 
umowy, wadium ulega przepadkowi.
Cena sprzedawanej nieruchomości, pomniejszona o kwotę wpłaconego 
wadium, podlega zapłacie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień 
zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
Wszelkie opłaty związane z transakcją sprzedaży ponosi nabywca.
Burmistrz Nasielska najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia prze-
targu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu 
i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną powinna okazać się 
stosownymi pełnomocnictwami.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowa-
dzeniem przetargu do Burmistrza Nasielska.
Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku 
przetargu ustnego.
Burmistrz Nasielska zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia terminu 
lub unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn.
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem prze-
targu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Przestrzennej Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku, pokój nr 215 w godz. 900–1500 lub pod numerem 
telefonu 0 23 69-33-115, 69-33-108.
Niniejsze ogłoszenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku: umnasielsk.bip.org.pl oraz na stronie inter-
netowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku: www.um.nasielsk.pl

BURMISTRZ NASIELSKA
mgr inż. Bernard-Dariusz Mucha

„Dobre rady na odpady”
Od marca do maja 2006 r. w Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyń-
skiego w Nasielsku realizowany jest projekt ekologiczny „Dobre rady na 
odpady”. Honorowy Patronat nad projektem objął Burmistrz Nasielska  
Bernard Dariusz Mucha

Partnerami projektu są:
– Urząd Miejski w Nasielsku
– Stowarzyszenie Europa i My
– Fundacja Centrum Ochrony Środowiska
– Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
– Nasielski Ośrodek Kultury

21 kwietnia 2006 r. w ramach projektu odbędzie się w Nasielsku happening pod hasłem „Zielona estrada – kierunek 
Europa”.

Organizatorzy przewidują:
– paradę (przemarsz uczniów)
– występy sceniczne o tematyce ekologicznej
– stoiska promujące firmy, instytucje i organizacje proekologiczne

Bieżące informacje o realizacji projektu będą zamieszczane na stronie internetowej www.europaimy.org
Wszystkich chętnych do współpracy (stoiska reklamowe, handlowe, sponsorów) prosimy o kontakt z  koordyna-
torem Elżbietą Wróblewską, tel. kom. 0 606 923 971, e–mail: wroblewska@europaimy.org
Podajemy numer konta, na które mogą Państwo wpłacać wszelkie kwoty przeznaczone na rzecz realizacji pro-
jektu: Bank Spółdzielczy w Nasielsku nr 26 8226 0008 0000 1746 2000 0052 z dopiskiem „Szkolny Projekt 
Ekologiczny.”
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fot. M. Stamirowski

DZIEŃ OLIMPIJCZYKA W BUDACH SIENNICKICH
 Sport odgrywa ważną rolę 
w życiu każdego człowieka. Rozwija 
nie tylko tężyznę fizyczną i hartuje 
ciało, ale również kształtuje charakter 
młodych ludzi. Wychowanie przez 
sport jest jednym ze sposobów pracy 
pedagogicznej.
 Dnia 6 marca 2006 roku 
w Szkole Podstawowej im. Pierre’a de 
Coubertina w Budach Siennickich po 
raz pierwszy obchodzony był Dzień 
Olimpijczyka.
 Wszyscy uczniowie szkoły 
zgromadzili się w niedużej sali gim-
nastycznej. Po wniesieniu flag: olim-
pijskiej i polskiej, odśpiewaniu hymnu 
– pani dyrektor Marianna Danisiewicz 
uroczyście otworzyła Szkolne Igrzyska 
Sportowe. Treść Piosenki szkoły i wy-
recytowana przez uczennicę klasy VI 
Oda do sportu autorstwa naszego pa-
trona zagrzały wszystkich zawodników 
do zdrowej rywalizacji sportowej.
 Przeciąganie liny, skok w dal, 
rzut do celu, slalom i wyścigi – to 
konkurencje, w których, przy ol-
brzymim dopingu widowni, zmagali 
się nasi zawodnicy. Zwycięzcy, jak na 
prawdziwych Igrzyskach Olimpijskich, 
odbierali nagrody na podium, które 
wykonał dla szkoły jeden z rodziców 
– pan Mariusz Brodowski.
 Najlepiej usportowioną klasą 
szkoły w kategorii klas młodszych 
okazała się klasa III. Na drugim stopniu 
podium stanęła klasa I, a na trzecim 
klasa II.
 W starszej kategorii wiekowej 
najlepiej wysportowaną klasą, która 
zdobyła zaszczytne pierwsze miejsce, 
była klasa VI. Drugie miejsce zajęła klasa 
IV, zaś na najniższym stopniu podium 

stanęła klasa V.
 P o n a d t o 
podczas przerw 
miedzy konku-
rencjami sporto-
wymi, uczniowie 
rywalizowali ze 
sobą w kwizie 
wiedzy olimpij-
skiej. Pytania do-
tyczyły Igrzysk 
Olimpijskich oraz 
życia i dokonań 
naszego patrona 
Pierre’a de Coubertina. 
 Z uczniów klas I–III najlepszym 
omnibusem olimpijskim okazał się 
Krzysztof Karaś (klasa III), drugie miej-
sce zajął Krzysztof Żmijewski (klasa I), 
trzecie zaś Renata Dalecka (klasa III).
 Złoto w kategorii klas IV–VI zdo-
była uczennica klasy VI – Małgorzata 
Lewandowska, srebro – uczennica 
klasy V Joanna Brodowska, a brąz – Mi-
lena Ujazda, również z klasy V.
 Przed ogłoszeniem wyników 
przez komisję sędziowską w skła-
dzie: przewodnicząca – Marianna 
Danisiewicz, członkowie – Barbara 
Klasicka i Mirosław Zaremba, oraz 
wręczeniem medali i dyplomów 
najlepszym, najmłodsi uczniowie 
szkoły zaprezentowali zestaw ćwiczeń 
gimnastycznych na wesoło. Maluchy 
mogły też sprawdzić swój talent spor-
towy w konkurencji – rzut do celu.
 Całość przedsięwzięcia była po-
przedzona ogłoszonym konkursem 
plastycznym o tematyce sportowej: 
„Ulubiona dyscyplina sportowa” 
i „Plakat olimpijski”. Wykonawców 
„Plakatu olimpijskiego” wyróżniono 

dyplomami: Paulina Duszyńska i Ka-
mil Osiński otrzymali I miejsce. Za 
pracę plastyczną „Ulubiona dyscyplina 
sportowa” pierwszą nagrodę otrzymał 
Cezary Ujazda, drugą – Kamil Osiński, 
trzecią – Weronika Brodowska. Prace 
zdobiły wystawę okolicznościową 
związaną z odbywającymi się w Tu-
rynie Igrzyskami Olimpijskimi.
 Dzień Olimpijczyka dostarczył 
mnóstwo satysfakcji i niezapomnia-
nych wrażeń. Celem imprezy było 
rozbudzenie zdrowej rywalizacji mię-
dzy uczniami, walki fair play, mobili-
zowanie do podejmowania wyzwań, 
integracja zespołów klasowych, jak 
również poszerzenie wiadomości 
o igrzyskach i patronie szkoły. Szkoda 
tylko, że warunki, w jakich przebiegała 
szkolna impreza sportowa, były dalekie 
od marzeń dzieci i Rady Pedagogicz-
nej. 
 Mamy nadzieję, iż w niedalekiej 
przyszłości ulegnie to zmianie, byśmy 
mogli promować sport wśród dzieci 
w sali gimnastycznej z prawdziwego 
zdarzenia.
 Samorząd Szkolny

HOJNOŚĆ NASIELSKICH HANDLOWCÓW
 Z inicjatywy Dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Dębinkach Graży-
ny Menich–Masanowskiej, która 
nieustannie zabiega o dodatkowe 
fundusze na rozwój placówki, zo-
stała zorganizowana loteria fantowa. 
Jej przeprowadzenie możliwe było 
dzięki zaangażowaniu rodziców 
i nauczycieli, a przede wszystkim 
dzięki właścicielom nasielskich 
sklepów i hurtowni. Przekazali oni 
bezinteresownie wiele wspaniałych 
fantów, które sprawiły dzieciom 
ogromną radość i przyczyniły się 
do zgromadzenia pokaźnej sumy. 
Uzyskane środki zostaną przezna-
czone na zakup elektrycznego 
ekranu ściennego do prezentacji 
multimedialnych.

 M o ż e m y  b y ć  d u m n i ,  ż e 
w naszej gminie jest tak wielu ludzi 
o wielkich sercach, wrażliwych 
i gotowych nieść pomoc. Miło nam 
podziękować firmom:
Estkowski, Sawicki „Guliwer”,
Z. Pietrzak „Husquarna”,
Z. i J. Zakrzewscy – sklep z art. me-
talowymi,
B. Sosnowska i E. Gers – salon bie-
lizny,

E. Kwiatkowska „Kajtuś” – sklep 
z artykułami dziecięcymi,
K. Świgonia Apteka „Arnika”
G. Budek, T. Suwijska Księgarnia,
M. Chrestowski „Berta”, artykuły 
chemiczne,
M. i A. Leśniewscy „Karis”, sklep 
zoologiczny,
J. i B. Modzelewscy sklep ogrodni-
czo–przemysłowy,
K. Frąckiewicz – artykuły biurowe,
M. Gronowska „Maja” – artykuły 
chemiczne,
T. Szumski – sklep wielobranżowy,
U. Cygańska – sklep ogólnospożyw-
czy, Pieścirogi,
E. Rucińska – sklep odzieżowy, 
Pieścirogi,
E. Bobowska „Ewa” – sklep ogólno-
spożywczy,
A. Wierzchom – sklep spożywczy, 
Pieścirogi,
K. Piątkowski, E. Wróbel „Merkury”,
M. M. Szostak Hurtownia „Mark”.

Dziękujemy osobom prywatnym: p. 
Urszuli Cygańskiej. p.p. Małgorzacie 
i Wojciechowi Ostrowskim, p.p. Ka-
tarzynie i Pawłowi Tomasińskim.

SP Dębinki

W konkursie na najlepszą Marzannę 
w kategorii zespołowej wyróżnio-
no Marzannę hip-hopową (klasa 1d, 
gimnazjum w Nasielsku); 3 miejsca 
zdobyła Marzanna w moherowym 
berecie (klasa 5f, szkoła w Nasiel-
sku) ,  2  – Marzanna s łomiana 
(szkoła w Cieksynie), a zwyciężyła 
Marzanna przedszkola samorządo-
wego w Nasielsku, z bałwankiem 
na kapeluszu. Nagrodą był bilet 
do kina dla całej grupy.

Wśród kukieł przygotowanych 
indywidualnie wyróżniono Ma-
rzanny „niebieską” oraz w czer-
wonej spódnicy; 3 miejsca zajęła 
Marzanna z papierową głową, 
a 2 – Marzanna w białym sweterku. 
Najbardziej podobała się Marzanna 
„Miss zimy 2005”. 

Odganianie zimy i budzenie wio-
sny to dawna, jeszcze starosło-
wiańska tradycja. Jej nieodłączną 
częścią jest spalenie (lub utopienie) 

Marzanny – symbolu zimy, która 
ma odejść. Dlatego po konkursie 
kukły wykonane przez uczest-
ników święta zostały uroczyście 
spalone (pod okiem nasielskich 
strażaków). 

Nagrodzono też najciekawsze 
przebrania dzieci biorących udział 
w powitaniu wiosny. Wyróżnienie 
otrzymały Ewa i Ula przebrane za 
czarownice-kostuchy; 3 miejsce 
(nagrodą był discman z odtwarza-
czem MP3) zajęła Biała Wiosenka, 
czyli Angelika; 2 – Wiosenka Ko-
lorowa, czyli Magda (otrzymała 
odtwarzacz CD/MP3 z magneto-
fonem). Konkurs wygrał (nagrodą 
główną był rower) przebrany za 
Robina Hooda Dominik z klasy 4f 
szkoły nr 2 w Nasielsku. 

Jare Święto zorganizowali Nasielski 
Ośrodek Kultury i grupa artystycz-
na „Skafander”. Udział w nim wzięli 
uczniowie szkół z Nasielska, Ciek-

Żegnaj Zimo – witaj Wiosno! 

syna i Pieściorogów oraz z tamtej-
szego przedszkola, wraz z opieku-
nami. Organizatorzy dziękują dy-
rekcjom za udział szkół w święcie, 
nauczycielom za przybycie wraz 

z uczniami, Policji i Straży Pożarnej 
w Nasielsku, SPZOZ Nasielsk, Za-
rządowi Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej, firmie ochroniar-
skiej „Pleban”, Leśnictwu Nasielsk 

oraz firmie Western Union za ufun-
dowanie nagród. 
Niestety, po zakończeniu Parady znów 
spadł śnieg… A co na to Wiosna?

LAN

fot. M. Stamirowski
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Organizatorzy pokazu z dumą pod-
kreślali, że inspiracją dla tegorocz-
nych, wiosennych artystycznych 
dzieł florystycznych był okres ba-
roku, a szczególnie sztuka mistrzów 
flamandzkich, którzy perfekcyjnie 
operowali światłem i kontrastem. 

Zdaniem artystów, wiosna to najpięk-
niejsza pora roku. Wszystko budzi się 
do życia i mimo że często jeszcze 
śnieg bieli pola, to przebiśniegi zwia-
stują, że wiosna tuż, tuż.

Słowami, które mogą oddawać na-
stroje związane z tą porą roku, są na-
dzieja, radość, oczekiwanie, miłość, 
słońce, zakochanie i oczarowanie.

Korzystając z najlepszych wzorców 
artystycznych holenderskich ma-
larzy okresu baroku, współcześni 
floryści proponują wykorzystanie 
kolorów, które kontrastują z radością 
wiosny, z wiosennym zauroczeniem 
– od bieli do czerni z pośrednią sza-
rością i błękitem. W palecie kolo-
rów jest także domieszka żółtego 
i pomarańczowego.

Barok to także początek istnienia 
w malarstwie tzw. martwej natury, 
gdzie nieodzownym elementem 
były kwiaty, naczynia, przybory 
kuchenne, produkty spożywcze. 
W połowie XVII wieku po raz pierw-
szy użyto terminu still–leven (ciche, 

fot. D. Panasiuk

R E K L A M A

Kwiaty – piękno i biznes 
WIOSENNE OCZAROWANIE 
– pod takim tytułem odbył 
się kolejny Międzynarodo-
wy Pokaz Florystyczny na 
Warszawskim Rolno–Spo-
żywczym Rynku Hurto-
wym. 

W czwartek, 16 marca, do Bronisz 
przyjechali mistrzowie florystyki 
z Polski, Holandii i Danii. Kunszt 
kwiatowych artystów podziwiały 
setki miłośników kwiatów z całego 
kraju. 

Kwiaty, jak twierdzą organizatorzy 
pokazu, to nie tylko piękno, radość 
dla oka, wspaniała inspiracja dla flo-
rysty. To również doskonały interes 
dla przedsiębiorcy. Florystyka jest 
bardzo opłacalną sztuką, bowiem, 
jak wyliczyli eksperci, koszty użytych 
materiałów w cenie kompozycji nie 
powinny przekraczać 50% – reszta, 
jak dodają, to cena kunsztu i umie-
jętności artysty.

Florystyka jest jedną z młodszych 
dziedzin sztuki użytkowej. Floryści mu-
szą znać się nie tylko na kwiatach, ale 
umiejętnie łączyć je tak, żeby współ-
grały ze sobą i były zaaranżowane 
zgodnie z panującą modą. Muszą mieć 
wiedzę, jak wykorzystać różnorodne 
naturalne dodatki oraz liczne akceso-
ria florystyczne, by kompozycja była 
trwała i artystycznie ciekawa.

nieruchome życie). Z języka 
niderlandzkiego powstało 
później angielskie określenie 
still life. Tym terminem została 
określona tegoroczna wio-
senna tendencja w świecie 
florystyki. 

Wszystkie elementy baroko-
wej martwej natury mogliśmy 
podziwiać w kompozycjach 
kwiatowych. W „wiosennym 
oczarowaniu” mistrzowie 
florystyki nawiązali właśnie 
do klasyki tego okresu. 
Odpowiedni dobór kwiatów, 
elementów dekoracyjnych, 
a także kompozycje, które 
oddadzą atmosferę wio-
sennego ślubu, bukietu dla 
ukochanej osoby, aranżacje 
wielkanocnego stołu można było 
zobaczyć tylko na WR–SRH w Bro-
niszach. 

Floryści polecają tej wiosny używa-
nie jako dominujących kwiatów: tu-
lipanów, narcyzów, hiacyntów, 
jaskrów, hipeastrum oraz 
storczyków Wanda. 

Jak każda sztuka, 
także florystyka 
c i e s z y  s i ę 
d u ż y m 
zaintere-
sowaniem. 
F l o r y ś c i 
współpracują 
c o r a z  s z e - r z e j 
z architektami wnętrz, a ten-
dencje florystyczne współgrają 
z obowiązującymi trendami w mo-
dzie i wnętrzarstwie.

Od pewnego czasu dużym powo-
dzeniem cieszą się również kwiatowe 
dekoracje kościołów i ołtarzy na ta-
kie okazje, jak śluby, chrzty, komunie 

i pogrzeby oraz święta. 

Właściciele salonów dbają o kwia-
towy wystrój swoich lokali, wystaw 
oraz witryn sklepowych. W wielu 
pomieszczeniach biurowych nie 
brakuje pięknych zielonych oka-
zów, które upiększają biurowe foyer 

i recepcyjne pulpity. 

Wartość kom-
pozycji flo-

rystycznej 
w y n i k a 
w  p o ł o -

wie z ceny 
u ż y t y c h 

materiałów, druga 
część – to czas włożony 
w przygotowanie oraz 
(co zapewne istotniejsze) 

nowatorski pomysł i artyzm 
wykonania.

Mistrzem wykorzystania światła 
w XVII wieku był Jan Vermeer 
– malarz holenderski, który w swo-
ich dziełach wykorzystywał światło 
jako element chłodu i spokoju. Peter 

Paul Rubens stosował śmiałe kontra-
sty ciepłych i zimnych barw, a całość 
tonował grą światła. Krytycy uważają 
Rubensa za jednego z najwybitniej-
szych kolorystów w dziejach sztuki. 
Wśród największych malarzy cza-
sów baroku wymienić trzeba także 
Rembrandta, Van Dycka, w Polsce 
Tomasza Dolabellę, Marcina Alto-
monte.

Mistrzowie florystyki tegorocznego 
pokazu: 
Robert Miłkowski – Polska

Johan Martens – Holandia

Berit Skjttgaard Laursen – Dania.

Organizatorami tegorocznej „kwie-
cistej opery” byli: 

Biuro Kwiatowe Holandia we współ-
pracy z Warszawskim Rolno–Spo-
żywczym Rynkiem Hurtowym 
S.A. Bronisze oraz Smithers – Oasis 
Denmark wraz z Firmą Danpool.

Na podstawie materiałów 
prasowych

Dariusz Panasiuk

fot. D. Panasiuk

Pieniądze w kieszeni
ności zwrotu płatności. Po zmianie 
przepisów rolnicy, którzy przekażą 
część gospodarstwa wraz ze zobo-
wiązaniem ONW, nie będą musieli 
zwracać środków pobranych z tytułu 
takiego wsparcia w poprzednich la-
tach. Nie będą musieli również zwra-
cać dopłaty w sytuacji, gdy zostanie 
z nimi zerwana umowa dzierżawy 
bez ich winy.

Rolnicy nie muszą się obawiać o pie-
niądze. Wcześniej udzielone dopłaty 
zostaną w kieszeni. Oznacza to bo-
wiem, że nie każde zmniejszenie 
deklarowanej powierzchni będzie 
obciążone zwrotem płatności ONW. 
Dotychczasowy brak tego zapisu 
uniemożliwiał rolnikom przeniesie-
nie posiadania części działek rolnych 
bez konieczności zwrotu płatności 
ONW. Powodował także, że rolnicy 
byli zobowiązani zwrócić płatność 
ONW nawet w sytuacji rozwiązania 
umowy dzierżawy bez ich winy.

Nowe przepisy nie zwalniają jednak 
wszystkich rolników z obowiązku 
zwracania dopłat. Niestety, w kilku 

wypadkach pieniądze trzeba będzie 
oddać Agencji. Jeżeli producent 
rolny przekaże gospodarstwo bez 
jednoczesnego przekazania zobo-
wiązań z tytułu ONW, zaprzestanie 
prowadzenia działalności rolniczej lub 
umowa dzierżawy zostanie zerwana 
z jego winy, będzie zobowiązany 
do zwrotu wcześniej otrzymanych 
płatności ONW. W przypadku gdy 
przejmujący gospodarstwo objęte 
zobowiązaniem ONW zaniecha 
prowadzenia działalności rolniczej, 
będzie musiał zwrócić dopłatę, którą 
otrzymał zdający gospodarstwo. 

Osoby, które przy ubieganiu się 
o przyznawaną przez ARiMR rentę 
strukturalną przekażą działki rolne 
i zostawią do 0,5 ha powierzchni 
objętej zobowiązaniem ONW, będą 
zwracać płatność tylko za pozosta-
wioną sobie powierzchnię objętą 
zobowiązaniem.

Zmiany dotyczące zwrotu płatności 
ONW wprowadza rozporządzenie Rady 
Ministrów z 9 marca 2006 roku. 

WA

Przekazan ie  częśc i 
gospodars twa n ie 

spowoduje konieczności 
zwrotu płatności ONW 
– ta wiadomość na pewno 
ucieszy wielu rolników.
Agencja Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa poinformowała, 
że producent rolny, który przekaże 
część gospodarstwa wraz ze zobo-
wiązaniami kontynuowania działal-
ności rolniczej, nie będzie musiał 
zwracać płatności z tytułu wsparcia 
obszarów o niekorzystnych wa-
runkach gospodarowania (ONW). 
Zerwanie umowy dzierżawy nie 
z winy dzierżawcy będzie trakto-
wane jako siła wyższa i nie będzie 
skutkowało koniecznością zwrotu 
takiej dopłaty.

Na tę zmianę już od dawna czekali 
rolnicy. Zgodnie z obowiązującymi 
do tej pory przepisami, producent 
rolny korzystający ze wsparcia ONW 
nie mógł przez pięć lat od otrzyma-
nia płatności zmniejszyć powierzchni 
objętej takimi dopłatami bez koniecz-



10 Życie Nasielska 24 marca–6 kwietnia
SANKTUARIUM MARYJNE

Pustelnia w Łopacinie
Rozległa dolina na odludziu. Pośrodku 
olszowego gęstego lasu płynie strumyk. 
Dolinę otaczają piaszczyste wzgórza. 
Nad strumykiem świeci się bielą przy-
drożna kapliczka, przykryta dachem 
na słupach, ogrodzona. Wokół teren 
uporządkowany, nawieziony żwirem. 
Na krańcach rozległego placu duże 
polne kamienie. W środku studzienka 
z uzdrawiającą wodą. Przy kapliczce 
drewniany krzyż przyniesiony na 
ramionach strażaków z kościoła w Ło-
pacinie. We wnęce murowanej kapliczki 
króluje Matka Boska Łopacińska z Sy-
nem na rękach, wyrzeźbiona w drewnie 
przed wiekami przez pustelnika. Ubrana 
przez kochające ręce i serca czcicieli 
w białą szatę i niebieski płaszcz.

Gromada okolicznych mieszkańców 
pielgrzymów modli się i śpiewa. Płynie 
pieśń Chwalcie łąki umajone. Odpra-
wia się uroczysta odpustowa msza św. 
Święto Matki Boskiej Zielnej. W rękach 
rolników i gospodyń wiązanki z kłosów 
zbóż, ozdobione kwiatami. Przynieśli je 
tu według pradawnego zwyczaju do 
poświęcenia. Kiedy będą siane zboża, 
te poświęcone kłosy uświęcą zasiew 
na urodzaj i obronią przed klęską nie-
urodzaju.

Przy kapliczce Pustelni w niedzielne po-
południa w olszynowym lesie w maju 
i czerwcu odprawiane są nabożeństwa 
z udziałem księdza proboszcza z Ło-
pacina. Tu przychodzą ludzie chorzy, 
skrzywdzeni przez los, szczególnie Ci, 
którzy utracili wzrok, aby w wyciszeniu 
serca przedłożyć swe bóle i troski Matce 
Najświętszej, najlepszej z matek, opie-
kunce rolników. Tu niejednokrotnie 

doznają pociechy wewnętrznej, po-
koju umysłu i serca. Zdarzają się nieraz 
cudowne uzdrowienia, szczególnie 
wzroku po obmyciu oczu w strumyku 
i studzience, po odprawieniu gorących 
modłów, zwłaszcza modlitwy różańco-
wej. Te cudowne łaski i uzdrowienia nie 
są nigdzie spisywane, ale pozostają we 
wdzięcznej pamięci serc pielgrzymów, 
w dziękczynnych modłach do Matki 
Boskiej Łopacińskiej.

Kapliczka jest położona na końcu wsi 
Łopacin. W pobliżu leży wieś Sobo-
klęszcz, gdzie z bagiennych torfowisk 
biegnie rów z wodą do kapliczki. Tu 
dochodzą krańce wsi Cichawy i Ju-
rzyn. W pobliżu przebiegają granice 

powiatów Ciechanów i Płońsk.

Dlaczego to urocze miejsce wśród sta-
rodawnych lasów i puszcz nazywa się 
Pustelnią Matki Boskiej Łopacińskiej? 
Wśród okolicznej ludności, szczegól-
nie starszego pokolenia, krąży wiele 
legend i opowieści związanych wła-
śnie z Pustelnią. Nie były one nigdzie 
zapisywane, ale przekazywano je 
ustnie z pokolenia na pokolenie. Chcę 
właśnie te dawne opowieści i legendy tu 
przedstawić, także opowiadanie moje-
go ojca, aby je ocalić od zapomnienia, 
które musiałoby nastąpić wraz ze odej-
ściem najstarszych mieszkańców.

Przez południowe ziemie ciechanowskie 
przeciągały plemiona pruskie i dzikie 
hordy ze wschodu, grabiąc dorobek 
mieszkańców, paląc zagrody, mordując 
ludzi i zabierając w niewolę. Pozostali 
przy życiu tylko ci, którzy zdołali uciec 
albo dobrze się ukryć. Istniał wtedy 
zdatny do obrony zamek w Ciecha-
nowie i pradawny gród w Sońsku, 10 
km od Ciechanowa, ale dalej nie było 
żadnych umocnień, aby bronić się 
przed napadami. Ludzie tu mieszkający 
byli narażeni na ataki i grabieże. Kryli się 
wraz z dobytkiem w wiekowych pusz-
czach. Ślady bytności na tych terenach 
dokumentują zachowane tu relikty 
przeszłości. W pobliskich Cichawach 
znaleziono piece hutnicze, tzw. dymar-
ki, w których wytapiano rudę darniową. 
Przy wykopie drogi we wsi Gutkowo, 
w kierunku na Nowe Miasto, w czasie 
okupacji niemieckiej odkryto urny gli-
niane z prochami świadczące, że jeszcze 
przed wprowadzeniem chrześcijaństwa 
ziemie te były zamieszkane. Nad rzeką 

Soną pierwsze kościoły, w Łopacinie 
i Sońsku, powstały w XIV wieku. 

Jak głosi opowieść, w minionych wie-
kach w środku ogromnego lasu, nad 
strumykiem, biegnącym do Sony osie-
dlił się młody pustelnik, Stanisław. Prusacy 
wymordowali całą jego rodzinę i spalili 
domostwo. Stanisław oddalił się od ludzi, 
stał się samotnikiem, zniechęconym do 
życia po przebytej tragedii. Dużo się mo-
dlił, szczególnie do Matki Boskiej. Często 
chodził do kościoła, a żył dzięki jałmużnie 
i owocom zbieranym w lesie. Pewnego 
razu w ognistej jasności zjawiła się przed 
nim Matka Boska. Poleciła mu, ażeby 
wyrzeźbił jej figurę i umieścił w zbudo-
wanej przez siebie kapliczce. Pustelnik 

z wielkim trudem wyrzeźbił w drzewie 
postać Matki Boskiej z Jezusem na rę-
kach oraz św. Janem. Zbudował kaplicz-
kę, w której umieścił figurę, znajdującą 
się tam do tej pory. Matka Boska przy 
powtórnym zjawieniu się w Pustelni, 
gdzie u pustelnika przebywał chłopiec 
z niewidomą siostrą, poleciła przynieść 
źródlanej wody ze strumyka i przemyć 
dziewczynie oczy. Dziewczyna odzy-
skała wzrok, a wieść o tym cudzie i ob-
jawieniu Matki Bożej szybko rozniosła 
się po okolicy. Zaczęły wówczas do 
kapliczki i pustelnika przybywać tłumy 
ludzi i prosić o uzdrowienie, szczególnie 
o odzyskanie wzroku.

Zjawił się też w kapliczce, pieszo i boso, 
malarz z Ciechanowa Jacek Lewan-
dowski i tu, po wielu modlitwach, 
odzyskał utracony w młodości wzrok. 
W podziękowaniu za ten cud namalował 
obraz Matki Boskiej, według wskazówek 
pustelnika, na desce, z podpisem Janua 
Coeli. Obraz ten przyniósł i zawiesił 
w kapliczce. Ksiądz proboszcz wziął 
ten obraz i zawiesił łopacińskim koście-
le, który na noc zamknięto. Rano po 
otwarciu kościoła stwierdzono brak ob-
razu. Pojechano do pustelnika, ok. 2 km 
od Łopacina – obraz wisiał w kapliczce. 
Sytuacja ta powtarzała się trzykrotnie: 
zabierano obraz do kościoła, a nocą 
z zamkniętego budynku obraz cudow-
nie przemieszczał się do kapliczki. Ko-
ścielny widział wieczorem, jak jakaś biało 
ubrana Pani niosła coś, jakby obraz, do 
kapliczki. Odpoczywała kilka razy, w tych 
miejscach stoją przydrożne krzyże. Po 
tych wydarzeniach proboszcz udał się 
do pustelni z uroczystą procesją, z cho-
rągwiami i pieśniami maryjnymi. O tego 
czasu obraz pozostał już w łopacińskim 
kościele. W 1757 roku złotnik z Lubera-
dza przyozdobił obraz srebrnymi szatami 
i złotymi koronami.

Modlący się tu pielgrzymi doznawali 
licznych łask i uzdrowień. Podczas 
wizytacji biskupiej w 1763 roku 
stwierdzono 40 cudownych uzdro-
wień za pośrednictwem Matki Boskiej 
Łopacińskiej. Przed II wojną światową 
robiono przygotowania do uroczystej 
koronacji obrazu. Niestety, 17 stycznia 
1945 roku drewniany, starodawny ko-
ściół, w którym urządzono magazyn 
wojskowy, spłonął wraz z obrazem, 
podpalony przez uciekających przed 
Armią Czerwoną Niemców. Pozostała 
drewniana dzwonnica z 1811 roku i ka-
mienna rzeźba Matki Bożej z 1881 roku, 
autorstwa wybitnego rzeźbiarza z War-
szawy Ludwika Kucharzewskiego. 

Po wyzwoleniu z wielkim trudem, 
w dobie terroru stalinowskiego, 
zbudowano pod kierunkiem księdza 
Jana Krawczyńskiego nowy muro-
wany kościół, nawiązujący w stylu 
do baroku. Projektantem był Brunon 
Zborowski. W 1953 roku kościół kon-
sekrował biskup Tadeusz Zakrzewski. 
Rekonstrukcji spalonego obrazu Matki 
Boskiej Janua Coeli dokonał w 1946 
roku malarz Franciszek Konecki. Przed 
tym pięknym obrazem odbywają się 
wielkie uroczystości odpustowe 
w Zielone Świątki oraz 8 września, 

przy licznym udziale 
pielgrzymów.

A kapliczka zwana 
Pustelnią Matki Bo-
skiej Łopacińskiej trwa 
nadal, niezniszczona 
przez wojnę. Pięknie 
odnowiona, zada-
szona. Przybywają 
tu liczni pielgrzymi 
na niedzielne msze 
majowe i czerwcowe, 
na odpust 15 sierpnia. 
Z ap o m n i a ny  k u l t 
Matki Boskiej zaczyna 
odżywać. Szczególnie 
pielgrzymi z dalszych 
s t ron  w i ę c e j  s i ę 
m o d l ą ,  go r l i w i e j 
proszą o łaski i cuda, 
przemywają oczy 
wodą ze studzienki przy kapliczce. 
I wciąż zdarzają się łaski i cuda za 
pośrednictwem Matki Bożej. Oto 
kilka z nich. W Zielone Świątki 1921 
r. trzynastoletnia Cecylia Tobolska 
z Dąbrowy obmyła niewidzące 
oczy i odzyskała wzrok. W 1943 r. 
partyzanci z okolic zabili żandarma 
niemieckiego. Niemieccy żołnierze 
z Bądkowa zabrali w Łopacinie sporą 
grupę mężczyzn na rozstrzelanie. Już 
się szykowali do strzału, gdy skazani 
na śmierć ludzie krzyknęli: Matko 
Boska Łopacińska, ratuj! i rozbiegli 
się nagle wokoło. Żołnierze pobiegli 
za nimi, strzelając, ale nikogo nie 
zabili. W 1945 r. matka przyniosła 
do Pustelni niewidomego synka 
Ryszarda Bolińskiego z Nużewa i tu 
obmyła mu oczy wodą ze studzienki. 
Chłopiec odzyskał wzrok. 

Pisarz Jerzy Zagórski jesienią 1983 
roku miał poważny wypadek, stracił 
przytomność i spadł z wysokich 
schodów. W efekcie miał złamane 
trzy żebra, dziurę w płucu, do wnę-
trza sączyła się krew. Nastąpił wylew 
krwi do mózgu oraz paraliż prawego 
strony ciała, nie mógł mówić i utrzy-
mać równowagi. Leczenie szpitalne nie 
przyniosło rezultatu. Będąc zdrowym, 
bywał w Pustelni i w kościele w Łopa-
cinie. Nie widząc ratunku przed inwa-
lidztwem, zaczął się gorąco modlić do 
Matki Boskiej Łopacińskiej w Pustelni 
i przy obrazie. Już po tygodniu poby-
tu w szpitalu został całkowicie uzdro-
wiony. Wszechstronne badania nie 
stwierdziły żadnych uszkodzeń ciała. 
Z miłości i wdzięczności za odzyska-
ne cudownie zdrowie napisał małą 
książeczkę pt. Zapomniana Matka na 
cześć Matki Boskiej Łopacińskiej. Spisał 
opowieści o pustelni i cudach. Opisał 
też historię kościoła w Łopacinie. 
Korzystał z dostępnych i odnalezio-
nych materiałów archiwalnych oraz 
opowieści starych ludzi. 

O dawnej historii pustelni świadczy 
mapa Generalnego Kwatermistrzo-
stwa Królestwa Kongresowego z ro-
ku 1839. Jest tam zaznaczona przy 
drodze do Łopacina, sto metrów na 
północ od strumienia, karczma pod 
nazwą „Karczma Pustelnia”. Musiała 

ona istnieć dawniej i musieli tam 
przebywać ludzie zmierzający do pu-
stelni. Jeszcze dziś przy figurze przed 
pustelnią na wzniesieniu znajdowane 
są stare monety z czasów królów Jana 
Kazimierza, Augusta III i Stanisława 
Augusta Poniatowskiego.

Mieszkam w pobliżu pustelni – około 
kilometra od niej. Często tam bywam, 
szczególnie na nabożeństwach w maju 
i czerwcu. Wyjeżdżam rowerem z do-
mu spod kamiennej figury z 1891 roku, 
którą postawili ówcześni mieszkańcy 
Soboklęszcza jako wotum za uratowanie 
życia od morowej zarazy. Sławię swoimi 
wierszami Serdeczną Matkę, wyrzeźbio-
ną w drewnie, mieszkającą w Pustelni 
wśród drzew i zieleni nad strumykiem, 
obleczoną w majowe słońce, której 
znaków opieki doświadczam.

16 października 2005 r. w rocznicę 
wyboru papieża Jana Pawła II odbyła 
się w łopacińskiej pustelni uroczystość 
poświęcenia usypanego kopca z krzy-
żem, ustawiony jest tam też duży polny 
kamień w samorodnym kształcie łodzi. 
Na kamieniu jest umieszczona tablica 
z wizerunkiem Jana Pawła II oraz z na-
pisem: Nie lękajcie się. Fundatorem 
dużego żelaznego krzyża, kamienia 
oraz tablicy jest Jacek Ruciński z Na-
sielska. Wspomagała go w tym dziele 
żona Elżbieta. Urządzono wspaniały 
festyn z udziałem młodzieży szkolnej 
z powiatu Pułtusk. 

To właśnie dzięki jego zaproszeniu, 
funduszom i sercu oraz współpracy 
proboszcza z Łopacina ks. Romana 
Godlewskiego nasz umiłowany papież 
Polak już po swojej śmierci przybył jako 
pielgrzym do pustelnię, do Matki Bożej. 
I my, liczni pątnicy, możemy spełnić jej 
prośbę do pustelnika, którego prosiła 
o postawienie Jej kapliczki. On postawił 
małą kapliczkę, wyrzeźbił figurę. My 
z potrzeby serca, jako swej królowej, 
naszej Matce, Opiekunce rolników, 
postawmy po wiekach w Pustelni 
kaplicę Niech tu, w Pustelni zostanie 
zbudowany niewielki kościół, na Jej 
prośbę z groszowych ofiar biednych 
ludzi. Ona to wynagrodzi sowicie. Ileż 
to razy ratowała polski naród od klęski 
nieszczęść!

Stefan Chojnowski
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06:10 Uwaga!	-	magazyn,	2006
06:30 Telesklep 
07:10 Sędzia	Anna	Maria	Wesołowska	
-	serial	fabularno-dokumentalny

08:10 W-11	Wydział	 Śledczy	 -	 serial	
fabularno-dokumentalny,	2006

08:50 Wykręć	 numer	 -	 interaktywny	
teleturniej	na	żywo,	2006

10:00 Zielone	drzwi	-	magazyn,	2006
10:30 Detektywi	-	serial	fabularno-do-
kumentalny,	2006

11:00 Karol.	Człowiek,	który	został	pa-
pieżem	-	miniserial	obyczajowy	(2/2),	
Niemcy,	2005,	reż.	Giacomo	Battiato	,	
wyst.	Piotr	Adamczyk,	Małgorzata	Bela,	
Hristo	Shopov,	Ennio	Fantastichini,	Lech	
Mackiewicz,	Ken	Duken,	Violante	Placido,	
Radosław	Pazura

13:00 Detektyw	Monk	-	serial	sensacyjny	
(8/16),	USA,	2003,		reż.	Tom	Di	Cillo

14:00 Nash	Bridges	-	serial	sensacyjny	
(104/122),	USA,	1996

15:00 Barwy	 grzechu	 -	 telenowela	
(61/160),	Brazylia,	2004,	reż.	Denise	
Saraceni

16:00 Fakty	Popołudniowe
16:15 Sędzia	Anna	Maria	Wesołowska	
-	serial	fabularno-dokumentalny,	2006

17:15 Rozmowy	w	toku	-	talk	show
18:25 Detektywi	-	serial	fabularno-do-
kumentalny,	2006

19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga!		-	magazyn,	2006
20:15 W-11	Wydział	 Śledczy	 -	 serial	
fabularno-dokumentalny,	2006

20:55 Na	Wspólnej	-	serial	obyczajowy	
(624/0),	Polska,	2006,	wyst.	Bożena	
Dykiel,	Grażyna	Wolszczak,	Tomasz	
Schimscheiner,	Mieczysław	Hryniewicz,	
Anna	 Korcz,	 Ewa	 Gawryluk,	 Ewa	
Gorzelak,	Robert	Kudelski

21:30 Szymon	Majewski	Show	-	program	
rozrywkowy,	2006

22:35 Agencja	-	program	rozrywkowy
23:35 Firma	-	magazyn
00:05 Wydanie	drugie	poprawione	 	 -	
magazyn,	2006

00:35 Co	za	tydzień	-	magazyn,	2006
01:00 Multikino	-	magazyn,	2006
01:25 Uwaga!	-	magazyn,	2006
01:45 Nocne	igraszki	-	program	rozryw-
kowy,	2006

02:45 Telesklep

PONIEDZIAŁEK 3 KWIETNIA 2005 r. (Antoni, Jakub, Pankracy, Ryszard)

TVP 2
05:00 Moda	na	sukces	-	odc.2786
05:20 Moda	na	sukces	-	odc.2787
05:40 Wstaje	dzień;	magazyn
05:45 Rolnictwo	na	świecie
06:00 Kawa	czy	herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Wyjście	na	zakupy
08:19	 Polska	z	bocznej	drogi
08:30 Listonosz	Pat	I;	serial	animowany
08:45 Kucyki	z	Gwiezdnego	Wzgórza,	
seria	I;	serial	animowany

09:00 Budzik	-	odc.	216
09:30 Papirus;	odc.	27;	serial	anim.
10:00 Nieustraszony	-	odc.	11;	serial
10:45 AAAabsolutnie	 każdą	 pracę;	
magazyn

11:00 Smaki	polskie;	magazyn	kulinarny
11:10 TELEZAKUPY
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Tsatsiki:	mama	 i	 policjant	 kraj	
prod.Szwecja	(1999)

13:40 „Dziękuję	 za	 słońce”-	 recital	
Antoniny	Krzysztoń

14:20 Polska	z	bocznej	drogi
14:30 Glob	2006;	magazyn
14:50 Był	taki	dzień;	felieton
15:00 Wiadomości
15:10 Pokój	107	-	odc.	4;	serial	obycz.	TVP
15:40 Pociąg	do	kultury
15:55 Klan	-	odc.	1078;	telenowela	TVP
16:20 Plebania	-	odc.	683;	telenowela	
16:50 Sportowy	Express
17:00 Teleexpress
17:30 Transmisja	Mszy	Świętej	papieskiej	
w	intencji	śp	Jana	Pawła	II

19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości;	Sport;	Pogoda
20:15 Wielkie	kino	-	Zabić	drozda;	dramat	
kraj	prod.USA	(1962)

22:25 Był	taki	dzień;	felieton
22:30 Prosto	w	oczy
22:45 Wtajemniczeni	 -	 Serenada	 dla	
wędrowca;	reportaż

23:15 Wiadomości
23:30 Festiwal	filmowy	Jedynki	-	Film	
fabularny

01:20 Kinematograf;	magazyn
01:45 Glob	2006;	magazyn
02:10 Wymarzone	muzeum	fuehrera	
-	odc.10;	cykl	dokumentalny

02:35 Był	taki	dzień;	felieton
02:40 Zakończenie	programu

06:05 Złotopolscy	-	odc.	378
06:30 10	minut	tylko	dla	siebie
06:45 Dwójka	Dzieciom	-	WOW	-	3;	serial	
kraj	prod.Polska,	Niemcy	(1992)

07:10 TELEZAKUPY
07:25 Od	przedszkola	do	Opola
07:50 Dwójka	Dzieciom	-	Jak	to	działa?	
-	odc.	2;	serial	animowany

08:10 Dr	Quinn,	odc.	18;	serial	obyczajowy	
kraj	prod.USA	(1994)

09:00 Pytanie	na	śniadanie
11:00 Panorama
11:04	 Pogoda
11:10 M	jak	miłość	-	odc.	310
12:00 10	minut	tylko	dla	siebie
12:10 Młode	Wilki
12:20 TELEZAKUPY
12:40 Magazyn	Ligi	Mistrzów
13:10 Żyjące	smoki;	serial	dok.
14:00 Ojczyzna	polszczyzna;	program	
prof.Jana	Miodka

14:20 O	szaleńcach	bożych;	film	dok.
14:40 Tylko	tato;	telenowela	dok.	TVP
15:05 Gliniarz	i	prokurator	-	s.2,	odc.	2;	
serial	sensacyjny	kraj	prod.USA	(1989)

16:00 Dla	niesłyszących	-	Panorama
16:15 Trędowata;	 f i lm	 fabularny	
kraj	 prod.Polska	 (1976);	 reż.:Jerzy	
Hoffman;	wyk.:Elżbieta	Starostecka,	
Leszek	Teleszyński,	Jadwiga	Barańska

17:55 Pogoda
18:00 Program	lokalny
18:30 Panorama
18:50 Pogoda
19:00 Jeden	z	dziesięciu;	teleturniej
19:35 Dolina	Kreatywna
20:10 M	jak	miłość	-	odc.	400;	serial	TVP
21:00 Kulisy	serialu	„M	jak	miłość”
21:10 U	fryzjera	-	odc.	6;	serial	kom.	TVP
21:35 Kochaj	mnie;	telenowela	dok.
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport	Telegram
22:30 Pogoda
22:40 Warto	rozmawiać	-	(64)
24:00 Kryminalne	zagadki	Las	Vegas	-	s.2,	
odc.	2;	serial	sensacyjny	kraj	prod.USA

00:45 Kryminalne	zagadki	Las	Vegas	-	s.2,	
odc.	3;	serial	sensacyjny	kraj	prod.USA

01:30 Wieczór	 artystyczny	 -	Muzyka	
według	Glassa,	świat	według	Reggia;	
reportaż

01:50 Szkoła	latania;	film	dokumentalny
02:20 Zakończenie	dnia

06:00	 Wstawaj!Gramy!,	odc.1	 Polska
06:45	 TV	MARKET
07:00	 Z	Bożeną	Dykiel	na	ostrzu	noża,	
odc.23 Polska,	2006

07:30	 Przygody	Jackie	Chana,	odc.34
08:00	 Miodowe	Lata,	odc.81 Polska
08:45	 Gra	w	ciemno,	odc.127 Polska
09:45	 SHOW!TIME,	odc.2 Polska,	2006
11:15	 Grasz	czy	nie	grasz,	odc.18 Polska
12:30	 Samo	życie,	odc.675 Polska,	2006
13:10	 Miodowe	Lata,	odc.82	 Polska
14:00	 Pierwsza	miłość,	odc.259 Polska
14:45	 Chcę	być	piękna,	odc.1 Polska
15:45	 Wydarzenia
16:05	 Pogoda
16:10	 Interwencja,	odc.635	 Polska
16:35	 Świat	według	Bundych,	odc.157
17:05	 Gra	w	ciemno,	odc.128 Polska
18:05	 Pierwsza	miłość,	odc.260 Polska
18:50	 Wydarzenia
19:20	 Sport
19:25	 Pogoda
19:30	 Samo	życie,	odc.676	 Polska,	2006
20:15	 Interwencja	 Extra	 -	 magazyn	
reporterów	Polsatu,	odc.31

20:50	 Twierdza;	 USA,	 1996;	 r.	 Bay	
Michael;	 w.	 Sean	 Connery,	 Nicolas	
Cage,	Ed	Harris,	Spencer	John,	Morse	
David,	William	Forsythe,	Biehn	Michael		
Film akcji. Wielki przebój kinowy w 
gwiazdorskiej obsadzie. Generał Hummel 
(Harris) wraz z oddziałem komandosów, 
opanowuje wyspę Alcatraz i bierze jako 
zakładników grupę turystów zwiedzają-
cych nieczynne więzienie. Hummel, we-
teran wojenny, żąda okupu w wysokości 
100 milionów dolarów, które zamierza 
przekazać wdowom po amerykańskich 
żołnierzach. Jeżeli władze nie spełnią jego 
oczekiwań w stronę San Francisco zostaną 
wystrzelone pociski ze śmiercionośnym 
gazem. Rząd wysyła na wyspę oddział 
komandosów oraz eksperta od broni che-
micznej, Goodspeeda. Ich przewodnikiem 
jest Mason, brytyjski agent, który jako 
jedyny uciekł ze słynnego więzienia… 

21:55	 Studio	Lotto
23:40	 Boston	Public,	odc.53;	USA,	2002
00:40	 Biznes	Wydarzenia
01:00	 Pogoda
01:05	 Bumerang,	odc.378 Polska,	2006
01:45	 Dziewczyny	w	bikini
02:45	 Magazyn	sportowy
04:45	 Love	TV	Program	rozrywkowy	
05:45	 Pożegnanie

    WTOREK 4 KWIETNIA 2005 r. (Ambroży, Bazyli, Benedykt, Izydor, Wacław, Wacława)

TVP 1 POLSAT TVN TV 4

TVP 2
05:40 Wstaje	dzień;	magazyn
05:45 Tak	jak	w	Unii
06:00 Kawa	czy	herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Wyjście	na	zakupy
08:15 Prosto	w	oczy
08:35 Smocze	opowieści;	serial	anim.
09:00 Andy	Pandy;	serial	animowany
09:05 Zygzaki;	program	dla	dzieci
09:35 Ważne	przemiany;	odc.8;	serial	
10:05 Nieustraszony	-	odc.	12;	serial	USA
10:50 Recepty	Jedynki;	magazyn
11:10 Program	poradnikowy	(ZUS)
11:10 TELEZAKUPY
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Klan	-	odc.1074;	telenowela	TVP
12:35 Plebania	-	odc.	679;	telenowela
13:00 Opole	na	bis
13:35 Sąsiedzi;	serial	komediowy	TVP
14:10 Pod	kloszem	czyli	prognoza	pogody
14:25 Świat	wg	Einsteina;	magazyn
14:25 Ktokolwiek	widział,	ktokolwiek	wie...
14:50 Był	taki	dzień;	felieton
15:00 Wiadomości
15:10 Wiedźmy	-	odc.	4;	serial	TVP
16:00 Moda	na	sukces	-	odc.2788
16:25 Moda	na	sukces	-	odc.2789
16:50 Sportowy	Express
17:00 Teleexpress
17:20 Na	celowniku;	magazyn
17:35 Klan	-	odc.	1079;	telenowela	TVP
18:00 Jaka	to	melodia?
18:30 Plebania	-	odc.	684;	telenowela	
19:00 Wieczorynka	
19:30 Wiadomości;	Sport;	Pogoda
20:15 Przed	Mundialem	2006
20:30 Liga	Mistrzów	-	studio
20:45 Liga	Mistrzów/mecz/
22:50 Prosto	w	oczy
23:05 Wiadomości
23:15 Twój	sprzeciw	ma	znaczenie
23:20 Był	taki	dzień;	felieton
23:25 Punkt	widzenia	-	Roszada;	film	
dokumentalny

23:55 Liga	Mistrzów	-	skróty
01:00 Agentka	o	stu	twarzach	-	odc.	13;	
serial	kraj	prod.USA	(2002)

01:45 Początki	Europy;	film	dok.
02:10 Walizka	Hany.Odyseja	nadziei.cz.1;	
film	dokumentalny

02:35 Był	taki	dzień;	felieton
02:45 Zakończenie	programu

06:10 Złotopolscy	-	odc.	379
06:35 10	minut	tylko	dla	siebie
06:45 Dwójka	Dzieciom	-	WOW	-	4;	serial	
kraj	prod.Polska,	Niemcy	(1992)

07:10 TELEZAKUPY
07:30 Od	przedszkola	do	Opola
07:55 Dwójka	Dzieciom	-	Jak	to	działa?	
-	odc.	3;	serial	animowany

08:10 Dr	Quinn	-	seria	II,	odc.	19;	serial	
obyczajowy	kraj	prod.USA	(1994)

09:00 Pytanie	na	śniadanie
11:00 Panorama
11:04	 Pogoda
11:05 M	jak	miłość	-	odc.	311
12:00 10	minut	tylko	dla	siebie
12:10 Kochaj	mnie;	telenowela	dok.
12:30 TELEZAKUPY
12:45 Święta	wojna
13:15 Co	ci	dolega?	-	Dar	życia;	film	do-
kumentalny	kraj	prod.Wielka	Brytania

14:10 Lokatorzy	-	odc.	89
14:40 Znaki	czasu;	magazyn
15:00 Wydarzenia,	wydarzenia
15:10 Gliniarz	i	prokurator	-	s.2,	odc.	3;	
serial	sensacyjny	kraj	prod.USA

16:00 Dla	niesłyszących	-	Panorama
16:15 Dla	niesłyszących	-	M	jak	miłość	
-	odc.	400;	serial	TVP

17:05 Dla	niesłyszących	-	Kulisy	serialu	
„M	jak	miłość”

17:10 Zorro	-	odc.	15;	serial	kraj	prod.USA	
17:40 Konsument	w	świecie	konkurencji;	
magazyn

17:55 Pogoda
18:00 Program	lokalny
18:30 Panorama
18:50 Pogoda
19:00 Jeden	z	dziesięciu;	teleturniej
19:30 Ale	Jazda!	-	(36);	magazyn
20:10 M	jak	miłość	-	odc.	401;	serial	TVP
21:00 Kulisy	serialu	„M	jak	miłość”
21:10 Magazyn	Ekspresu	Reporterów
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport	Telegram
22:30 Pogoda
22:45 Wieczór	filmowy	Kocham	Kino	
-	Święty	dym	kraj	prod.USA	(1999);	
reż.:Jane	Campion;	wyk.:Kate	Winslet,	
Harvey	Keitel,	Pam	Grier

00:45 Wieczór	filmowy	Kocham	Kino	-	
Gorączka;	film	fabularny	kraj	prod.Polska	
(1981);	reż.:Agnieszka	Holland

02:35 Zakończenie	dnia

06:10 Uwaga!	-	magazyn,	2006
06:30 Telesklep 
07:10 Sędzia	Anna	Maria	Wesołowska	
-	serial	fabularno-dokumentalny,	2006

08:10 W-11	Wydział	 Śledczy	 -	 serial	
fabularno-dokumentalny,	2006

08:50 Wykręć	 numer	 -	 interaktywny	
teleturniej	na	żywo,	2006

10:00 Salon	Gier	-	interaktywny	teleturniej	
na	żywo,	2006

10:50 Na	Wspólnej	-	serial	obyczajowy	
(624/0),	Polska,	2006

11:20 Detektywi	-	serial	fabularno-do-
kumentalny,	2006

11:50 Rozmowy	w	toku	-	talk	show,	2005
13:00 Detektyw	Monk	-	serial	sensacyjny	
(9/16),	USA,	2003

14:00 Nash	Bridges	-	serial	sensacyjny	
(105/122),	USA,	1996,	reż.	Don	Kurt

15:00 Barwy	 grzechu	 -	 telenowela	
(62/160),	Brazylia,	2004,	reż.	Denise	
Saraceni

16:00 Fakty	Popołudniowe
16:15 Sędzia	Anna	Maria	Wesołowska	
-	serial	fabularno-dokumentalny,	2006

17:15 Rozmowy	w	toku	-	talk	show,	2006
18:25 Detektywi	-	serial	fabularno-do-
kumentalny,	2006

19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga!	-	magazyn,	2006
20:15 W-11	Wydział	 Śledczy	 -	 serial	
fabularno-dokumentalny,	2006

20:55 Na	Wspólnej	-	serial	obyczajowy	
(625/0),	Polska,	2006,	wyst.	Bożena	
Dykiel,	Grażyna	Wolszczak,	Tomasz	
Schimscheiner,	Mieczysław	Hryniewicz,	
Anna	 Korcz,	 Ewa	 Gawryluk,	 Ewa	
Gorzelak,	Robert	Kudelski,	Wojciech	
Majchrzak,	Waldemar	Obłoza

21:30 Magda	M.	 -	 serial	 obyczajowy	
(20/0),	 Polska,	 2006,	wyst.	 Joanna	
Brodzik,	Paweł	Małaszyński,	Katarzyna	
Bujakiewicz,	 Bartek	 Świderski,	 Ewa	
Kasprzyk,	 Bartosz	 Kasprzykowski,	
Szymon	Bobrowski,	Katarzyna	Herman

22:30 Teraz	my!	-	magazyn,	2006
23:15 Tajemnice	Smallville	-	serial	S-F	
(14/22),	Kanada,	2003

00:15 Agencja	-	program	rozrywkowy
01:15 Uwaga!	-	magazyn,	2006
01:35 Nocne	igraszki	-	program	rozryw-
kowy

02:35 Telesklep

TVP 1 POLSAT TVN TV 4

Twierdza
20.50 POLSAT
	 Reżyseria:	 Michael	 Bay;	 W	 rolach	
głównych:Sean	Connery,	Nicolas	Cage,	
Ed	Harris,	John	Spencer,	David	Morse,	
William	Forsythe,	Michael	Biehn;	akcja;	
Kraj	produkcji:	USA;	Rok	produkcji:	1996;	
Czas	trwania:	130	min.

Generał Francis Hummel, wete-
ran wszystkich najważniejszych 
akcji sił zbrojnych USA od cza-
sów Wietnamu, przejmuje kon-
trolę nad wyspą Alcatraz. Wraz 
z oddziałem żołnierzy przetrzy-
muje grupę 81 turystów i grozi 
odpaleniem w kierunku San 
Francisco bomb ze śmiertelnie 
groźnym gazem V.X. Generał 
Hummel żąda jako okupu prze-
szło 100 milionów dolarów, które 
chce przekazać żonom żołnierzy 
poległych w akcjach zbrojnych 
wojsk amerykańskich. Pieniądze 
mają być dostarczone w ciągu 
40 godzin. W przec iwnym 
razie dojdzie do tragedii... Do 
prowadzenia akcji przeciwko 
generałowi Hummelowi wy-
znaczony zostaje agent FBI 
Stanley Goodspeed, specjalista 
do spraw broni chemicznej, który 
kilka chwil wcześniej dowiedział 
się, że wkrótce zostanie ojcem. 
Ciężarna dziewczyna Stanleya 
protestuje, ale Goodspeed nie 
ma wyboru... FBI decyduje się 
również skorzystać z doświad-
czeń Johna Patricka Masona, 
jedynego więźnia, któremu 
powiodła się próba ucieczki 
z Alcatraz.

HIT NA DZIŚ

Kolekcjoner kości
20.50 POLSAT
	 Reżyseria:	Phillip	Noyce;	W	rolach	głównych:
Denzel	Washington,	Angelina	Jolie,	Queen	
Latifah,	Michael	Rooker,	Mike	McGlone;	
thriller;	Kraj	produkcji:	USA;	Rok	produkcji:	
1999;	Czas	trwania:	113	min.

W Nowym Jorku giną ludzie. Dopóki 
są to bezdomni, policja działa do-
syć opieszale, gdy jednak ofiarą 
szaleńca padają tak zwani szano-
wani obywatele, wybucha panika. 
Morderca pozostaje nieuchwytny. 
W tej sytuacji może pomóc tylko 
jeden człowiek, Lincoln Rhyme 
(Denzel Washington) – szalenie 
inteligentny, były oficer wydziału 
kryminalnego, który od pewnego 
czasu jest sparaliżowany. Przed 
czterema lata nowojorski detektyw 
Lincoln Rhyme był jednym znaj-
lepszych kryminologów w kraju. 
Wydał kilka książek, które stały się 
bestsellerami. Uległ jednak wypad-
kowi a obrażenia, jakich doznał, 
okazały się fatalne w skutkach: 
Lincoln jest sparaliżowany od 
szyi w dół i może poruszać tylko 
palcem jednej ręki. Zrezygnowany 
i na zawsze przykuty do łóżka myśli 
o samobójstwie, dopóki niezwykła 
sprawa nie przywraca mu wiary 
w siebie. Jego były partner, detek-
tyw Paulie Sellitto prosi go bowiem, 
by pomógł mu odszukać multimi-
lionera, który wraz z żoną zaginął 
w tajemniczych okolicznościach... 
Rhyme podejmuje śledztwo mogąc 
liczyć jedynie na pomoc wyjątkowej 
partnerki, Amelii Sachs (Angelina 
Jolie)...

HIT NA DZIŚ
06:00	 Wstawaj!Gramy!,	odc.2 Polska
06:45	 TV	MARKET
07:00	 Adam	i	Ewa,	odc.49	 Polska,	2000
07:25	 Przygody	Jackie	Chana,	odc.35
07:55	 Miodowe	Lata,	odc.82	 Polska
08:45	 Gra	w	ciemno,	odc.128 Polska
09:45	 Boston	Public,	odc.53;	USA,	2002
10:45	 Quizmania,	odc.21
11:45	 TV	Markwet
12:00	 Daleko	od	noszy,	odc.21 Polska
12:30	 Samo	życie,	odc.676 Polska,	2006
13:10	 Miodowe	Lata,	odc.83		 Polska
14:00	 Pierwsza	miłość,	odc.260
14:45	 Kochaj	mnie,	kochaj!,	odc.5 Polska
15:45	 Wydarzenia
16:05	 Pogoda
16:10	 Interwencja,	odc.636 Polska
16:35	 Świat	według	Bundych,	odc.158
17:05	 Gra	w	ciemno,	odc.129		 Polska
18:05	 Pierwsza	miłość,	odc.261		 Polska
18:50	 Wydarzenia
19:20	 Sport
19:25	 Pogoda
19:30	 Samo	życie,	odc.677 Polska,	2006;	
r.	Jacek	Sołtysiak,	Wojciech	Pacyna

20:15	 Raport	specjalny	pt,	odc.91
20:50	 Kolekcjoner	 kości;	USA,	 1999;	 r.	
Phillip	Noyce;	w.	Denzel	Washington,	
Jolie	Angelina,	Queen	Latifah,	Michael	
Rooker,	McGlone	Mike,	Guzmán	Luis		
Wśród mieszkańców Nowego Jorku 
wybucha panika, kiedy dowiadują się, 
że w mieście grasuje psychopatyczny 
morderca. Zdesperowana policja prosi o 
pomoc w schwytaniu szaleńca, genialne-
go detektywa Lincolna Rhyma. Rhyme był 
kiedyś jednym z najlepszych kryminologów, 
ale odkąd w wyniku ciężkiego wypadku 
został całkowicie sparaliżowany, nie 
brał udziału w żadnej sprawie. W ujęciu 
mordercy pomaga mu młoda policjantka, 
Amelia, która była świadkiem jednego z 
zabójstw. Rozpoczyna się szaleńczy wyścig 
z czasem...

21:55	 Studio	Lotto
23:30	 Boston	Public,	odc.54;	USA,	2002
00:30	 Biznes	Wydarzenia
00:50	 Pogoda
00:55	 Pasjonaci,	odc.36 Polska,	2006
01:15	 Dziewczyny	w	bikini
01:20	 Kuba	Wojewódzki;	talk	show
02:15	 Magazyn	sportowy
04:15	 Love	TV Program	rozrywkowy
05:15	 BoomBox Program	muzyczny
05:30	 Pożegnanie

05.55 Sztukateria	–	magazyn	kulturalny
06.20 „Kinomaniak”	-	Odjazdowy	ma-
gazyn	filmowy

06.45 	VIP	–	program	kulturalno-rozryw-
kowy

07.10 „Muzyczne	listy”	–	magazyn	
08.10 TV	Market
08.40 VIP	–	program	kulturalno-rozryw-
kowy

09.10 „Kachorra	to	ja”	(78)	-	Argentyna	
2002,	prod.	Gabriel	Fierro

10.10 „Zagniewani	młodociani”	–	USA,	
1996;	 reż.:	Hart	Bochner;	wyst.:	 Jon	
Lovitz,	Tia	Carrere,	Malinda	Williams,	
Mekhi	 Phifer,	 John	Neville,	Natasha	
Gregson	Wagner,	Louise	Fletcher

12.00 Kasa	na	bank	-	telerutniej
13.00 „Daję	słowo”	–	teleturniej
13.45 „Muzyczne	listy”	–	magazyn	
14.45 Wróżba	dla	Ciebie
15.15 „Pokemon”	()	–	serial	animowany	
dla	dzieci,	USA/Japonia

15.45 „Szpital	Księcia	Alfreda”	-	Australia,	
1999,	pomysł	serii	 i	produkcja:	Fiona	
Baker

16.15 „Kachorra	to	ja”	(79)	-	Argentyna	
2002,	prod.	Gabriel	Fierro;	reż.	Jorge	
Montero

17.15 „Roseanne”	(1)	–	serial	komedio-
wy,	USA	1988-1997,	reż.	Gail	Mancuso,	
Andrew	D.	Weyman,	wyk.	Roseanne,	
John	Goodman,	Alicia	Goranson,	Sara	
Gilbert,	Michael	Fishman

17.45 „Skrzydła”	–	serial	komediowy,	USA	
1990-1997,	reż.	Leonard	R.	Garner	Jr.,	
Andy	Ackerman

18.15 „Daję	słowo”	–	teleturniej
19.00 Strażnik	Teksasu”	–	serial	akcji,	USA	
1995,	prod.	Chuck	Norris

20.00 TiVi-sekcja	–	talk	show
21.00 Formuła	1	–	Grand	Prix	Australii-	
skrót	z	wyścigu			

22.00 „W	pogoni	za	Amy”	–	USA,	1997;	
reż.:	Kevin	Smith;	wyst.:	Ethan	Suplee,	
Ben	Affleck,	Scott	Mosier,	Jason	Lee,	
Casey	Affleck,	Joey	Lauren	Adams;	

00.30 Sztukateria	–	magazyn	kulturalny
01.00 „Kuszące	zagadki”	-	Program	in-
teraktywny	o	zabarwieniu	erotycznym

02.00 Biznes	Wydarzenia	
02.30 MUZYCZNE	LISTY	–	magazyn	
03.20 „FIFA	Futbol	Mundial”	-	półgodzin-
ny	magazyn	piłkarski

03.45 V-max	-	Magazyn	motoryzacyjny
04.10 Zakończenie	programu

06.10 „Kinomaniak”	-	Odjazdowy	ma-
gazyn	filmowy

06.35 VIP	–	program	kulturalno-rozryw-
kowy

07.00 „Muzyczne	listy”	–	magazyn	
08.00 TV	market
08.30 „Pokemon”	(172)	–	serial	animo-
wany	dla	dzieci,	USA/Japonia

09.00 „Kachorra	to	ja”	(79)	-	Argentyna	
2002,	prod.	Gabriel	Fierro

10.00 „Roseanne”	(1)	–	serial	komediowy,	
USA	1988-1997

10.30 „Skrzydła”	(1)–	serial	komediowy,	
USA	1990-1997

11.00 Strażnik	Teksasu”	–	serial	akcji,	USA
12.00 Kasa	na	bank	-	telerutniej
13.00 „Daję	słowo”	–	teleturniej
13.45 „Muzyczne	listy”	–	magazyn	
14.40 Wróżba	dla	Ciebie
15.10 „Pokemon”	()	–	serial	animowany	
dla	dzieci,	USA/Japonia

15.40 „Dekoratornia”	–	magazyn	wnę-
trzarski

16.10 „Kachorra	to	ja”	(80)	-	Argentyna	
2002,	prod.	Gabriel	Fierro

17.15 „Roseanne”	–	serial	komediowy,	
USA	1988-1997

17.45 „Skrzydła”	–	serial	komediowy,	USA	
1990-1997,	reż.	Leonard	R.	Garner	Jr.,	
Andy	Ackerman

18.15 „Daję	słowo”	–	teleturniej
19.00 Strażnik	Teksasu”	–	serial	akcji,	USA	
1995,	prod.	Chuck	Norris

20.00 „Kronika	nie	z	tej	ziemi”	-	serial	
fantastyczny,	 USA	 2001,	 reż.	Marc	
Buckland,	wyk.	Chad	Willett

21.00 „Boot,	Das”	(1/6)	–	dramat	wojenny,	
RFN	1985,	reż.	Wolfgang	Petersen,	wyk.	
Jürgen	Prochnow,	Herbert	Grönemeyer,	
Klaus	Wennemann,	Hubertus	Bengsch,	
Martin	 Semmelrogge,	Bernd	Tauber,	
Erwin	Leder,	Uwe	Ochsenknecht

22.00 „Drogówka”	-	Magazyn	policyjny	
22.30 „Ten	potwór	Buddy”	–	USA,	1994;	
reż.:	George	Huang;	wyst.:	Kevin	Spacey,	
Frank	Whaley,	Benicio	del	Toro,	Michelle	
Forbes,	Jerry	Levine,	Roy	Dotrice

00.30 „Kuszące	zagadki”	-	Program	in-
teraktywny	o	zabarwieniu	erotycznym

01.30 Biznes	Wydarzenia	
02.00 MUZYCZNE	LISTY	–	magazyn	
02.50 „FIFA	Futbol	Mundial”	-	półgodzin-
ny	magazyn	piłkarski

03.15 V-max	-	Magazyn	motoryzacyjny
03.40 Zakończenie	programu
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TVP 2

05:00 Moda	na	sukces	-	odc.2790
05:20 Moda	na	sukces	-	odc.2791
05:40 Wstaje	dzień;	magazyn
05:45 Europa	bez	miedzy
06:00 Kawa	czy	herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Wyjście	na	zakupy
08:15 Prosto	w	oczy
08:35 Smocze	opowieści;	serial	anim.
09:00 Budzik
09:30 Super	Rupert;	serial
09:55 Don	Matteo	III,	odc.	6;	serial
10:55 Recepty	Jedynki;	magazyn
11:10 Czas	na	spacer;	program	przyrod.
11:10 TELEZAKUPY
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Klan	-	odc.	1076;	telenowela	TVP
12:35 Plebania	-	odc.	681;	telenowela
13:00 Jaka	to	melodia?
13:25 Bulionerzy	-	odc.	43;	serial	kom.
13:55 Mistrzostwa	Świata	w	pływaniu	
na	basenie	25	m	-	Szanghaj	(.)

14:35 My	Wy	Oni;	magazyn
15:00 Wiadomości
15:10 Warto	kochać	-	odc.	36;	serial	TVP
16:00 Moda	na	sukces	-	odc.2792	i	2793
16:50 Sportowy	Express
17:00 Teleexpress
17:20 Na	celowniku;	magazyn
17:35 Klan	-	odc.1081;	telenowela	TVP
18:00 Jaka	to	melodia?
18:30 Plebania	-	odc.	686;	telenowela	
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości;	Sport;	Pogoda
20:05 Pogoda	dla	kierowców
20:20 Tajemnice	prawdy	-	Zbrodnicza	na-
miętność;	film	fabularny	kraj	prod.USA	
(2005);	reż.:Richard	Roy

21:50 Forum
22:35 Był	taki	dzień;	felieton
22:45 Prosto	w	oczy
23:00 Wiadomości
23:15 Widzieć	i	wiedzieć	-	Ostatni	świa-
dek;	film	dokumentalny

00:10 Twój	 sprzeciw	 ma	 znaczenie;	
magazyn

00:15 Historia	 o	 proroku	 Eliaszu	 z	
Wierszalina;	dramat

01:15 DNA	-	odc.3;	serial	dok.
01:40 Magazyn	Ligi	Mistrzów
02:05 Był	taki	dzień;	felieton
02:15 Zakończenie	programu

06:00 Złotopolscy	-	odc.	381
06:25 10	minut	tylko	dla	siebie
06:40 Dwójka	Dzieciom	-	WOW	-	6;	serial	
kraj	prod.Polska,	Niemcy	(1992)

07:05 TELEZAKUPY
07:20 Od	przedszkola	do	Opola
07:50 Dwójka	Dzieciom	-	Jak	to	działa?	
-	odc.	5;	serial	animowany

08:05 Dr	Quinn	-	seria	II,	odc.	21;	serial	
obyczajowy	kraj	prod.USA	(1994)

09:00 Pytanie	na	śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 M	jak	miłość	-	odc.	313
12:05 Podróże	 kul inarne	 Roberta	
Makłowicza

12:30 TELEZAKUPY
12:50 Święta	wojna
13:15 Kabaretowa	Scena	Dwójki	„Kabaret	
Hrabi”	;	widowisko

14:10 Lokatorzy	-	odc.	91
14:40 Dzieciaki	przed	kamerą	-	odc.	7;	
serial	dokumentalny

15:05 Gliniarz	i	prokurator	-	s.2,	odc.	5;	
serial	sensacyjny	kraj	prod.USA	(1989)

16:00 Dla	niesłyszących	-	Panorama
16:15 Dla	niesłyszących	-	Na	dobre	i	na	
złe	-	odc.	252;	serial	TVP

17:15 Zorro	-	odc.	17;	serial	kraj	prod.USA
17:40 Z	Dwójką	bezpieczniej
17:55 Pogoda
18:00 Program	lokalny
18:30 Panorama
18:50 Pogoda
18:55 Burza	mózgów	-	odc.6/II;	teletur-
niej

19:50 Polskie	Megakomedie	-	Seksmisja;	
komedia	kraj	prod.Polska	(1984);	reż.:
Juliusz	Machulski

22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport	Telegram
22:30 Pogoda
22:45 Magazyn	kryminalny	997	-	Michała	
Fajbusiewicza

23:20 Domek	nad	jeziorem;	thriller	kraj	
prod.USA	(2000);	reż.:Po	Chih	Leong;	
wyk.:Judd	Nelson,	Hedy	Buress,	Michael	
Weatherly

00:50 Biały	dym;	film	dokumentalny	kraj	
prod.Wielka	Brytania	(2005)

01:45 W	obronie	prawa	-	VII	-	odc.	1;	
serial	policyjny	kraj	prod.USA	(1996)

02:30 Zakończenie	dnia

06:10 Uwaga!	-	magazyn,	2006
06:30 Telesklep 
07:10 Sędzia	Anna	Maria	Wesołowska	
-	serial	fabularno-dokumentalny,	2006

08:10 W-11	Wydział	 Śledczy	 -	 serial	
fabularno-dokumentalny,	2006

08:50 Wykręć	 numer	 -	 interaktywny	
teleturniej	na	żywo,	2006

10:00 Salon	Gier	-	interaktywny	teleturniej	
na	żywo,	2006

10:50 Na	Wspólnej	-	serial	obyczajowy	
(625/0),	Polska,	2006

11:20 Detektywi	-	serial	fabularno-do-
kumentalny,	2006

11:50 Rozmowy	w	toku	-	talk	show,	2005
13:00 Detektyw	Monk	-	serial	sensacyjny	
(10/16),	USA,	2003,	reż.	Michael	Zinberg,	
wyst.	Tony	Shalhoub,	Bitty	Schram

14:00 Nash	Bridges	-	serial	sensacyjny	
(106/122),	USA,	1996

15:00 Barwy	 grzechu	 -	 telenowela	
(63/160),	Brazylia,	2004

16:00 Fakty	Popołudniowe
16:15 Sędzia	Anna	Maria	Wesołowska	
-	serial	fabularno-dokumentalny,	2006

17:15 Rozmowy	w	toku	-	talk	show,	2006
18:25 Detektywi	-	serial	fabularno-do-
kumentalny,	2006

19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga!	-	magazyn,	2006
20:15 W-11	Wydział	 Śledczy	 -	 serial	
fabularno-dokumentalny

20:55 Na	Wspólnej	-	serial	obyczajowy	
(626/0),	Polska,	2006,	wyst.	Bożena	
Dykiel,	Grażyna	Wolszczak,	Tomasz	
Schimscheiner,	Mieczysław	Hryniewicz,	
Anna	 Korcz,	 Ewa	 Gawryluk,	 Ewa	
Gorzelak,	Robert	Kudelski,	Wojciech	
Majchrzak,	Waldemar	Obłoza

21:30 Dzień	próby	-	film	sensacyjny,	USA,	
2001,	reż.	Antoine	Fuqua	,	wyst.	Denzel	
Washington,	Ethan	Hawke,	Scott	Glenn,	
Tom	Berenger,	Harris	Yulin,	Raymond	J.	
Barry,	Cliff	Curtis,	Dr.	Dre,	Snoop	Dogg,	
Macy	Gray

00:00 Sześć	 stóp	 pod	 ziemią	 -	 serial	
obyczajowy	(2/12),	USA,	2004,	wyst.	
Peter	Krause,	Michael	C.	Hall

01:15 Siłacze	-	program	rozrywkowy
02:20 Nocne	igraszki;	program	rozryw-
kowy,	2006

03:20 Telesklep
03:45 Uwaga!	-	magazyn,	2006

   CZWARTEK 6 KWIETNIA 2005 r. (Ada, Adam, Celestyna, Ireneusz, Izolda, Katarzyna, Wilhelm)

TVP 1 POLSAT TVN TV 4

TVP 2

05:00 Moda	na	sukces	-	odc.2788
05:20 Moda	na	sukces	-	odc.2789
05:40 Wstaje	dzień;	magazyn
05:45 Wpisani	w	krajobraz;	magazyn
06:00 Kawa	czy	herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Wyjście	na	zakupy
08:15 Prosto	w	oczy
08:35 Cedric;	serial	animowany
08:50 Krecik;	odc.	16;	serial	animowany
08:55 Andy	Pandy;	serial	animowany
09:00 Domisie;	program	dla	dzieci
09:30 Łatek;	odc.94;	serial	animowany
09:55 Don	Matteo	III,	odc.	5;	serial
10:55 Wielki	świat	małych	odkrywców
11:15 TELEZAKUPY
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Klan	-	odc.	1075;	telenowela	TVP
12:35 Plebania	-	odc.	680;	telenowela
13:00 Jaka	to	melodia?
13:25 Okazja	-	odc.	18;	serial	TVP
13:50 Na	celowniku;	magazyn
14:05 Mistrzostwa	Świata	w	pływaniu
14:50 Był	taki	dzień;	felieton
15:00 Wiadomości
15:10 Warto	kochać	-	odc.	35;	serial	TVP
16:00 Moda	na	sukces	-	odc.2790
16:25 Moda	na	sukces	-	odc.2791
16:50 Sportowy	Express
17:00 Teleexpress
17:20 Na	celowniku;	magazyn
17:35 Klan	-	odc.	1080;	telenowela	TVP
18:00 Jaka	to	melodia?
18:30 Plebania	-	odc.	685;	telenowela	
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości;	Sport;	Pogoda
20:20 Okruchy	 życia	 -	 Zły	 sen;	 film	
fabularny	kraj	prod.USA	(1999);	reż.:
Gregory	Goodell

21:55 Program	publicystyczny
22:35 Był	taki	dzień;	felieton
22:40 Prosto	w	oczy
22:55 Wiadomości
23:05 Twój	 sprzeciw	ma	 znaczenie;	
magazyn

23:15 Akademia	policyjna
23:40 Plus	minus
00:05 Danton;	dramat	historyczny	kraj	
prod.Polska,	Francja;	reż.:	A.	Wajda

02:15 Rzeczy	i	ludzie	-	Mali;	serial	dok.
02:40 Był	taki	dzień;	felieton
02:50 Zakończenie	programu

06:00 Złotopolscy	-	odc.	380
06:25 10	minut	tylko	dla	siebie
06:40 Dwójka	Dzieciom	-	WOW	-	5;	serial	
kraj	prod.Polska,	Niemcy	(1992)

07:05 TELEZAKUPY
07:20 Od	przedszkola	do	Opola
07:45 Dwójka	Dzieciom	-	Jak	to	działa?	
-	odc.	4;	serial	animowany

08:05 Dr	Quinn	-	seria	II,	odc.	20;	serial	
obyczajowy	kraj	prod.USA	(1994)

09:00 Pytanie	na	śniadanie
11:00 Panorama
11:04	 Pogoda
11:10 M	jak	miłość	-	odc.	312
12:00 Podróże	 kul inarne	 Roberta	
Makłowicza

12:25 TELEZAKUPY
12:45 Święta	wojna
13:10 Europa	da	się	lubić	-	Żandarm	w	
Warszawie

14:05 Lokatorzy	-	odc.	90
14:30 Morskie	opowieści	-	Rekiny	z	wysp	
Bimini-	odc.	7;	serial	dokumentalny

15:05 Gliniarz	i	prokurator	-	s.2,	odc.	4;	
serial	sensacyjny	kraj	prod.USA	(1989)

15:50 Twój	portfel;	magazyn	ekonom.
16:00 Dla	niesłyszących	-	Panorama
16:15 Dla	niesłyszących	-	M	jak	miłość	
-	odc.	401;	serial	TVP

17:05 Dla	niesłyszących	-	Kulisy	serialu	
„M	jak	miłość”	-	odc.	160

17:15 Zorro	-	odc.	16;	serial	kraj	prod.USA
17:40 SOS	czyli	Sami	o	Sobie
17:55 Pogoda
18:00 Program	lokalny
18:30 Panorama
18:50 Pogoda
19:00 Jeden	z	dziesięciu;	teleturniej
19:30 Codzienna	2	m.	3	-	odc.	4;	serial	
komediowy	TVP

20:00 Przed	Mundialem	2006	-	Gillette	
World	Cup;	kraj	prod.Wielka	Brytania

20:20 Mecz	LM	(Studio)
20:45 Mecz	LM	
23:00 Panorama
23:15 Biznes
23:20 Sport	Telegram
23:25 Pogoda
23:35 Liga	Mistrzów	-	skróty
00:40 Alibi	na	środę	-	Pozory	i	złudzenia;	
dramat	kraj	prod.Francja	(2003);	reż.:
Francois	Hanss;	wyk.:Emanuelle	Seigner,	
Philippe	Torreton,	Clement	Brilland

02:20 Zakończenie	dnia

06:00	 Wstawaj!	Gramy!
06:45	 TV	Market
07:00	 Adam	i	Ewa,	odc.51	 Polska,	2000
07:30	 Przygody	Jackie	Chana,	odc.36
07:55	 Miodowe	Lata,	odc.84 Polska
08:45	 Gra	w	ciemno,	odc.130 Polska
09:45	 Słoneczny	patrol,	odc.218 
10:45	 Quizmania,	odc.23	Wielka	Brytania,	
2006;	r.	Chris	Patterson,	Mark	Wairing

11:40	 TV	Market
11:55	 Daleko	od	noszy,	odc.23	Polska,	
2004;	r.	Krzysztof	Jaroszyński

12:25	 Samo	życie,	odc.678 Polska,	2006
13:10	 Miodowe	 Lata,	 odc.85	 Polska,	
2002;	r.	Maciej	Wojtyszko

14:05	 P i e rwsza 	 mi łość ,	 odc .262 
Polska,	2006;	r.	Okił	Khamidow,	Paweł	
Chmielewski

14:50	 Rodzina	zastępcza,	odc.221 Polska
15:45	 Wydarzenia
16:05	 Pogoda
16:10	 Interwencja,	odc.638 	Polska	2006
16:35	 Świat	według	Bundych,	odc.160
17:05	 Gra	w	ciemno,	odc.131		 Polska
18:05	 Pierwsza	miłość,	odc.263 
18:50	 Wydarzenia
19:20	 Sport
19:25	 Pogoda
19:30	 Samo	życie,	odc.679		 Polska
20:15	 Chcę	być	piękna,	odc.2 Polska,	
2006;	r.	Krzysztof	Landsberg

21:15	 Gotowe	na	wszystko,	odc.33;	USA,	
2005;	r.	Arlene	Sanford	

21:55	 Studio	Lotto
22:20	 Co	z	 tą	Polską?,	odc.68 Polska,	
2006	Program	Tomasza	Lisa

23:20	 Mój	wstrętny,	tłusty	narzeczony,	
odc.6;	USA,	2004;	r.	Bryan	O’Donnell	

00:20	 Biznes	Wydarzenia
00:40	 Pogoda
00:45	 Dziewczyny	w	bikini 
02:15	 Love	TV Program	rozrywkowy					
03:15	 BommBox Program	muzyczny					
05:30	 Pożegnanie

06:10 Uwaga!	-	magazyn,	2006
06:30 Telesklep 
07:10 Sędzia	Anna	Maria	Wesołowska	
-	serial	fabularno-dokumentalny,	2006

08:10 W-11	Wydział	 Śledczy	 -	 serial	
fabularno-dokumentalny,	2006

08:50 Wykręć	 numer	 -	 interaktywny	
teleturniej	na	żywo,	2006

10:00 Salon	Gier	-	interaktywny	teleturniej	
na	żywo,	2006

10:50 Na	Wspólnej	-	serial	obyczajowy	
(626/0),	Polska,	2006,	

11:20 Detektywi	-	serial	fabularno-do-
kumentalny,	2006

11:50 Rozmowy	w	toku	-	talk	show,	2005
13:00 Detektyw	Monk	-	serial	sensacyjny	
(11/16),	USA,	2003,	reż.	Randall	Zisk

14:00 Nash	 Bridges	 -	 serial	 sensa-
cyjny	(107/122),	USA,	 1996,	 reż.	 Jim	
Charleston

15:00 Barwy	 grzechu	 -	 telenowela	
(64/160),	Brazylia,	2004

16:00 Fakty	Popołudniowe
16:15 Sędzia	Anna	Maria	Wesołowska	
-	serial	fabularno-dokumentalny,	2006

17:15 Rozmowy	w	toku	-	talk	show
18:25 Detektywi	-	serial	fabularno-do-
kumentalny,	2006

19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga!		-	magazyn,	2006
20:15 W-11	Wydział	 Śledczy	 -	 serial	
fabularno-dokumentalny,	2006

20:55 Na	Wspólnej	-	serial	obyczajowy	
(627/0),	Polska,	2006,	wyst.	Bożena	
Dykiel,	 Grażyna	Wolszczak,	Tomasz	
Schimscheiner,	Mieczysław	Hryniewicz,	
Anna	 Korcz,	 Ewa	 Gawryluk,	 Ewa	
Gorzelak,	Robert	Kudelski

21:30 Wielkie	ucieczki	-	serial	fabularno-
dokumentalny,	2006

22:50 Detektyw	5	 -	 serial	 fabularno-
dokumentalny,	2006

23:25 Wybrańcy	obcych	-	serial	S-F	(4/
10),	USA,	2002,	reż.	Bryan	Spicer	,	wyst.	
Dakota	Fanning,	Desmond	Harrington,	
Steve	Burton,	Julie		Benz,	James	Kirk,	Chad	
Morgan,	Matt	Frewer,	Dakota		Fanning,	
Desmond	Harrington,	Steve	Burton,	Julie		
Benz,	James	Kirk,	Chad	Morgan

01:10 Uwaga!	-	magazyn,	2006
01:30 Nocne	igraszki	program	rozryw-
kowy,	2006

02:30 Telesklep

TVP 1 POLSAT TVN TV 4

Dzień próby
21.30 TVN
	 Film	sensacyjny;	USA,	rok	produkcji:	
2001;	reżyseria:	Antoine	Fuqua;	obsa-
da:	Denzel	Washington,	Ethan	Hawke,	
Scott	Glenn,	Tom	Berenger,	Harris	Yulin,	
Raymond	J.	Barry,	Cliff	Curtis

Przed trzynastu laty, gdy de-
tektyw sierżant Alonzo Haris 
zaczynał służbę w policji wie-
rzył, że zło można zwyciężać 
stosując się do litery prawa. 
Podczas wielu lat dramatycznej 
służby odrzucił ideały i zastąpił je 
własnym credo, które brzmi: jeśli 
chce się walczyć z wilkami, trze-
ba myśleć i postępować jak wilk. 
Aby pokonać gangsterów i sze-
fów narkotykowej mafii Alonzo 
wiele razy postąpił nieetycznie, 
niezgodnie z regulaminem, ale za 
to był skuteczny. Stał się sławny. 
Jego niekonwencjonalne metody 
i otaczająca go legenda szcze-
gólnie imponują młodym poli-
cjantom, którzy jeszcze wierzą 
w ideały. Jeden z nich, Jake Hoyta 
został przydzielony Alonzo jako 
partner. Dzieciak nie ma pojęcia, 
na czym polega walka z bezpra-
wiem na ulicach w Los Angeles. 
Natomiast Alonzo doskonale wie, 
że nie zdąży już uczyć zawodu 
młodego policjanta. Jego czas 
dobiegł końca, mafia wyzna-
czyła cenę za jego głowę. Teraz 
może ocalić siebie tylko w jeden 
sposób - podejmując regularną 
walkę...

HIT NA DZIŚ

Domek na jeziorem
23.20 TVP 2
	 Thriller,	88	min,	USA	2000;	Reżyseria:	Po	
Chih	Leong;	Scenariusz:	David	Stephens;	
Występują:	Judd	Nelson,	Hedy	Burress,	
Michael	Weatherly,	Susan	Gibney,	Bernie	
Coulson,	Colleen	Wheeler,	Cam	Cronin,	
Bob	Dawson,	G.	Patrick	Currie	i	inni

Stanley Caldwell jest scenarzystą. 
Mieszka samotnie w domku nad 
jeziorem niedaleko Los Angeles. 
Właśnie pracuje nad scenariuszem 
kolejnego filmu, ale praca idzie mu 
opornie. Brak mu inwencji, a tym-
czasem jego agentka, Regan, stale 
go ponagla: terminy gonią, pora 
rozpoczynać zdjęcia, reżyser już 
się niecierpliwi. Stanley uczynił bo-
haterem swojej historii seryjnego 
mordercę, który porywa młode 
dziewczyny, więzi je w swoim 
domu, a następnie topi w jeziorze, 
obciążywszy ich ciała betonowymi 
bloczkami. Chcąc mieć pewność, 
że opowieść zabrzmi wiarygodnie, 
realizuje swoje pomysły w prak-
tyce i dopiero potem przelewa 
na papier. Zdołał już uprowadzić 
i zamordować kilka dziewcząt, 
które topi zawsze w tym samym 
miejscu. Z ich zwłok stworzył pod 
wodą makabryczny „ogród ciał”, 
który regularnie odwiedza: doglą-
da swoich „eksponatów”, ozdabia 
je wstążkami i kwiatami. Nikt z je-
go znajomych z miasteczka nawet 
nie przypuszcza, że Stanley, który 
- co prawda - uchodzi za lekkiego 
dziwaka, może mieć na sumieniu 
tak straszliwe czyny...

HIT NA DZIŚ

06:00	 Wstawaj!Gramy!,	odc.3		 Polska
06:45	 TV	Market
07:00	 Adam	i	Ewa,	odc.50		 Polska,	2000
07:30	 B-Daman,	odc.27
07:55	 Miodowe	Lata,	odc.83 Polska
08:45	 Gra	w	ciemno,	odc.129 Polska
09:45	 Boston	Public,	odc.54;	USA,	2002;	
r.	Michael	Zinberg

10:45	 Quizmania,	odc.22 Wielka	Brytania,	
2006;	r.	Chris	Patterson,	Mark	Wairing	

11:45	 TV	Market
12:00	 Daleko	od	noszy,	odc.22 Polska,	
2004;	r.	Krzysztof	Jaroszyński

12:30	 Samo	życie,	odc.677 Polska,	2006
13:10	 Miodowe	Lata,	odc.84 Polska
14:00	 Pierwsza	miłość,	odc.261 Polska
14:45	 Pensjonat	pod	Różą,	odc.102
15:45	 Wydarzenia
16:05	 Pogoda
16:10	 Interwencja,	odc.637 Polska,	2006	
16:35	 Świat	według	Bundych,	odc.159 
17:05	 Gra	w	ciemno,	odc.130		 Polska
18:05	 Pierwsza	miłość,	odc.262
18:50	 Wydarzenia
19:20	 Sport
19:25	 Pogoda
19:30	 Samo	życie,	odc.678		 Polska
20:15	 Kochaj	 mnie,	 kochaj!,	 odc.6 
Polska,	2006;	r.	Paweł	Karpiński,	Jacek	
Gąsiorowski

21:15	 Dziewczyny	 z	 drużyny;	 USA,	
2000;	 r.	 Peyton	 Reed;	 w.	 Kirsten	
Dunst,	Eliza	Dushku,	 Jesse	Bradford,	
Union	 Gabr ie l le,	 Kramer	 C lare		
Torrance Shipman (Kirsten Dunst), uczen-
nica ze szkoły w San Diego zostaje kapi-
tanem zespołu cheerliderek. Wkrótce do 
jej zespołu dołącza Missy Pantone (Eliza 
Dushku), której brat Cliff (Jesse Bradford) 
zakochuje się z wzajemnością w Torrance. 
Tymczasem zbliżają się mistrzostwa kraju, 
w których od lat zwyciężał ich szkolny ze-
spół. Torrance odkrywa jednak tajemnicę, 
która może zdyskwalifikować jej drużynę 
w zawodach…

21:55	 Studio	Lotto
23:25	 Fala	zbrodni,	odc.48 Polska,	2005
00:25	 Biznes	Wydarzenia
00:45	 Pogoda
00:50	 Dziewczyna	roku	2000	-	Jodi	Ann	
Paterson

01:50	 Love	TV Program	rozrywkowy
02:50	 BoomBox Program	muzyczny	
05:30	 Pożegnanie

05.45 Sztukateria	–	magazyn	kulturalny
06.10 „Kinomaniak”	-	Odjazdowy	ma-
gazyn	filmowy

06.35 VIP	–	program	kulturalno-rozryw-
kowy

07.00 Muzyczne	listy	–	magazyn
07.55 TV	Market
08.25 „Pokemon”	()	–	serial	animowany	
dla	dzieci,	USA/Japonia

08.55 „Kachorra	to	ja”	(80)	-	Argentyna	
2002,	prod.	Gabriel	Fierro

10.00 „Roseanne”	–	serial	komediowy,	
USA	 1988-1997,	 reż.	Gail	Mancuso,	
Andrew	D.	Weyman

10.30 „Skrzydła”	–	 serial	 komediowy,	
USA	1990-1997,	reż.	Leonard	R.	Garner	
Jr.,	Andy	Ackerman

11.00 Strażnik	Teksasu”	–	serial	akcji,	USA	
1995,	prod.	Chuck	Norris

12.00 Kasa	na	bank	-	telerutniej
13.00 „Daję	słowo”	–	teleturniej
13.45 Muzyczne	listy	–	magazyn
14.45 Muzyczny	ring
15.15 „Pokemon”	()	–	serial	animowany	
dla	dzieci,	USA/Japonia

15.45 DETEKTOR	–	RAPORT	CZWÓRKI	
–	program	reporterski

16.15 „Kachorra	to	ja”	(81)	-	Argentyna	
2002,	prod.	Gabriel	Fierro

17.15 „Roseanne”	–	serial	komediowy,	
USA	1988-1997

17.45 „Skrzydła”	–	 serial	 komediowy,	
USA	1990-1997,	reż.	Leonard	R.	Garner	
Jr.,	Andy	Ackerman

18.15 „Daję	słowo”	–	teleturniej
19.00 „JAG	-	Wojskowe	Biuro	Śledcze”		
-	serial	sensacyjny,	USA

20.00 „Komisarz	Rex”	–	serial	kryminalny,	
Austria/Niemcy	 1994,	 reż.	 Pete	Ariel,	
Wolfgang	Dickmann,	Oliver	Hirschbiegel

21.00 „Paszport	do	świata	mody”		–	reality	
show

22.05 DETEKTOR	–	RAPORT	CZWÓRKI	
–	program	reporterski

22.35 „Przejażdżka	z	diabłem”	-	USA,	
1999;	reż.:	Ang	Lee;	wyst.:	Tobey	Maguire,	
Skeet	Ulrich,	James	Caviezel,	Jonathan	
Rhys	Meyers,	Zach	Grenier

01.30 MUZYCZNE	LISTY	–	magazyn	
02.25 Biznes	Wydarzenia	
02.55 Aquaz	Music	Zone
03.50 „FIFA	Futbol	Mundial”	-	półgodzinny	
magazyn	piłkarski

04.15 V-max	-	Magazyn	motoryzacyjny
04.40 Zakończenie	programu

05.55 Sztukateria	–	magazyn	kulturalny
06.20 „Kinomaniak”	-	Odjazdowy	ma-
gazyn	filmowy

06.35 	VIP	–	program	kulturalno-rozryw-
kowy

07.00 Muzyczne	listy	–	magazyn
08.00 TV	Market	
08.30 „Pokemon”	()	–	serial	animowany	
dla	dzieci,	USA/Japonia	1997-98

09.00 „Kachorra	to	ja”	(81)	-	Argentyna	
2002,	prod.	Gabriel	Fierro

10.00 „Roseanne”	–	serial	komediowy,	
USA	1988-1997

10.30 „Skrzydła”	–	 serial	 komediowy,	
USA	1990-1997,	reż.	Leonard	R.	Garner	
Jr.,	Andy	Ackerman

11.00 „JAG	-	Wojskowe	Biuro	Śledcze”		
-	serial	sensacyjny,	USA,	1996-99

12.00 Kasa	na	bank	-	telerutniej
13.00 „Daję	słowo”	–	teleturniej
13.45 MUZYCZNE	LISTY	–	magazyn	
14.40 Muzyczny	ring
15.10 „Pokemon”	()	–	serial	animowany	
dla	dzieci,	USA/Japonia

15.40 V-max	-	Magazyn	motoryzacyjny
16.10 „Kachorra	to	ja”	(82)	-	Argentyna	
2002,	prod.	Gabriel	Fierro;	reż.	Jorge	
Montero

17.15 „Roseanne”	–	serial	komediowy,	
USA	 1988-1997,	 reż.	Gail	Mancuso,	
Andrew	D.	Weyman

17.45 „Skrzydła”	–	 serial	 komediowy,	
USA	1990-1997,	reż.	Leonard	R.	Garner	
Jr.,	Andy	Ackerman

18.15 „Daję	słowo”	–	teleturniej
19.00 „JAG	-	Wojskowe	Biuro	Śledcze”		
-	serial	sensacyjny,	USA,	1996-99,	scen.	
i	reż.	Donald	Bellisario

20.00 „Przejażdżka	z	diabłem”	-	USA,	
1999;	reż.:	Ang	Lee;	wyst.:	Tobey	Maguire,	
Skeet	Ulrich,	James	Caviezel,	Jonathan	
Rhys	Meyers,	Zach	Grenier,	Jewel	Kilcher,	
Jim	Shelby

23.00 „Spryciarz”	–	Australia,	1993;	reż.:	
Stephan	Elliott;	wyst.:	Phil	Collins,	Hugo	
Weaving,	 Josephine	Byrnes,	Mitchell	
McMahon,	Andrew	McMahon

01.00 MUZYCZNE	LISTY	–	magazyn	
01.55 Biznes	Wydarzenia	
02.25 Aquaz	Music	Zone
03.20 „FIFA	Futbol	Mundial”	-	półgodzinny	
magazyn	piłkarski

03.45 V-max	-	Magazyn	motoryzacyjny
04.10 Zakończenie	programu	
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IMIENNIK „Życiowy” 

EKOLOGICZNY PORADNIK KSIĘŻYCOWY - KWIECIEŃ
Kwiecień polskim kalendarzu przy-
rodniczym określany bywa często 
mianem wczesnej wiosny, zaś 
sygnałem jej początku bywa kwit-
nienie wierzby. W drugiej połowie 
tego miesiąca zawsze w krajobrazie 
pól i ogrodów zaczyna dominować 
świeża zieleń, zaczyna wtedy kwit-
nąć coraz więcej roślin i wszędzie 
słychać radosne świergoty ptaków. 
Jednocześnie jest to okres najbardziej 
intensywnych prac w ogrodach i na 
polach. Rośliny jednoroczne owo-
cujące nad ziemią, drzewka i krzewy, 
kwiaty jednoroczne, zboża, zioła naj-
lepiej siać i przesadzać na początku 
miesiąca do 12, szczególnie korzyst-
ny zgodnie z tradycją jest zaś Wielki 
Tydzień. Potem dobry czas będzie 
po 27. Polecana do tych prac jest też 
kwadra korzenia od 14 do 20 kwiet-
nia, częściowo przypadająca też na 
Wielki Tydzień. Najbardziej korzystny 
czas siewu i sadzenia roślin korze-
niowych, cebulowych, bylin, m.in. 
marchwi, buraków, cebuli, będzie 
w Wielkim Tygodniu w kwadrze ko-
rzenia, ale dobra też jest kwadra liścia. 
Rośliny liściowe siać, rozsadzać 

najkorzystniej do 12 i po 27. Bardzo 
korzystna jest też kwadra korzenia 
zwłaszcza w Wielkim Tygodniu. 
Drzewa owocowe, krzewy sadzić 
najlepiej w podobnych terminach, 
bardzo korzystny będzie też Wielki 
Tydzień. Jeśli liście nie rozwiną się, 
za to dosyć dobra będzie również 
kwadra liścia na końcu miesiąca. 
Zanim korzenie drzewek i sadzonek 
trafią w glebę, wcześniej zamaczać je 
w gęstej gnojówce z czystego koń-
skiego nawozu i krowieńca. Dodat-
kiem może być deszczówka i glina. 
Podane terminy też są odpowiednie 
do sadzenia roślin jagodowych, m.in. 
truskawek, poziomek, jeżyn itp. 

Cięcie i formowanie drzew, krzewów, 
przyginanie gałęzi wykonywać najle-
piej po Wielkanocy do 27, szczegól-
nie w kwadrze uprawy. 

Szczepić rośliny od 9 do 11 oraz 14 
i 15. Dobry czas do ukorzeniania 
sadzonek m.in. porzeczek, agrestu 
i wielu drzew owocowych, także  
forsycji, bukszpanu przypada po 
pełni w Wielkim Tygodniu i po 

PROGNOZA POGODY NA KWIECIEŃ 

WEDŁUG DAWNYCH REGUŁ

Wielkanocy, później nieco mniej 
korzystna będzie kwadra liścia.

Wszelkie prace uprawowe w ogro-
dach i na polu: orki, bronowanie, 
spulchnianie,  przekopywanie, 
rozgarnianie kopczyków itp., także 
niszczenie chwastów przeprowadzać 
najlepiej przy ubywającym księżycu 
po 13 do 27, szczególnie w kwadrze 
uprawy w dniach zakreskowanych 
linią przerywaną. Nawozić kompo-
stami, gnojówką też w tym czasie 
w dniach zakreskowanych, szcze-
gólnie 23 i 24. Szkodniki niszczyć 
najlepiej w kwadrze uprawy.

Gęsi, kaczki, kury najlepiej nasadzać 
na ekologiczny wylęg piskląt od 6 do 
11. Ubijać zwierzęta do 12 i po 27, 
najlepiej 1 i 28.

Prace pielęgnacyjne w pasiekach 
przeprowadzać od 14 do 26, 
zwłaszcza od 21 do 26. Dokarmiać 
intensywniej do 12 i po 27.

Do wędkowania najlepsze dni od 
1 do 5 , 15 do 18 oraz od 27 do 30.

ZBIGNIEW PRZYBYLAK

Kwiecień powinien być dosyć 
wilgotny, dżdżysty, lokalnie opady 
mogą być nawet duże, co może 
sprowadzić podtopienia. Tempe-
ratury umiarkowane. Spore krótkie 
ocieplenie możliwe w ostatniej 
dekadzie. Pogoda cały czas mało 
stabilna, sporo zmian.

Początek kwietnia raczej pochmur-
ny, deszczowy i mało przyjemny. 
Potem zmiennie, ale przybywa dni 
pogodnych. Dosyć przyjemny 
Wielki Tydzień, zwłaszcza począ-
tek. Przed Wielkanocą możliwe 
pogorszenie pogody i deszcz. Po 
Wielkanocy ochłodzenie, kilka dni 

chłodnych, mało przyjemnych. 
Potem cieplej, ale często pojawiać 
się będą chmury z deszczem, lo-
kalnie mogą przejść burze, zwłasz-
cza na południu i zachodzie Polski. 
Więcej chmur, deszczów, wia-
trów i burz lokalnie gwałtownych 
w końcu miesiąca. Opady niekie-
dy mogą być obfite. 

ZBIGNIEW PRZYBYLAK

DOMOWE KURACJE NATURALNE

Wiejskie jajko 
rozweseli
W domowej medycynie i dietetyce 
jajko traktowano jako pokarm i lek 
o wyjątkowej mocy. Polecano więc 
kuracje jajkiem dla wzmocnienia, 
szczególnie w przypadkach osłabie-
nia organizmu po przebytych choro-
bach. W podobny sposób traktowało 
jajka wielu naturalistów. Radzili oni 
podawać je dzieciom i dorosłym, 
zwłaszcza pracującym umysłowo. 
Popularny kogel-mogel był na-
prostszym lekarstwem dla smutnych 
i przygnębionych, przypisywano mu 
bowiem moc rozweselania.

ZBIGNIEW PRZYBYLAK

Franciszek
Zdrobnienia: Franuś

Pochodzenie: germańskie 

Imię to wywodzi się od starogermańskiego słowa 
oznaczającego „wolny” (frank). Może też oznaczać 
„należący do plemienia Franków”. Charakter: z po-
zoru są chłodnymi i pełnymi rezerwy obserwatorami, 
jednakże pod popiołem kryje się ogień. Okazują dużą 
pewność siebie i lubią udowadniać innym, że mają ra-
cję. Jednak w głębi ducha często miewają wątpliwości, 
hamuje ich też nieśmiałość. Chcą być kochani, ale nie 
potrafią okazać swej miłości. Oczekują wielu dowodów 
oddania, zanim odpowiedzą tym samym, i to z pewny-
mi oporami. Są bardzo przekorni. Łatwo zniechęcają się 
niepowodzeniami. Są zwolennikami wygodnego życia, 
beztroskiego spędzania czasu, obojętnego przyjmowa-
nia wszelkich zmian.

Imieniny obchodzi oprócz 2 kwietnia również  
w 18 innych terminach.

WOJCIECH
Zdrobnienia: Wojtek, Wojtuś, staropol. Wojcieszek
Pochodzenie : słowiańskie
To imię znaczy „wojownik”, „pociecha”. Osoba o tym imie-
niu do celu zmierza zawsze prostą drogą. Jest człowiekiem 
energicznym, zaradnym i pracowitym. Może osiągnąć duże 
sukcesy w pracy oraz nauce. Zdolny jest do epokowych 
odkryć. Ma starannie przemyślaną metodę pracy, umysł 
krytyczny, umiejący wszystko prawidłowo analizować – ma 
zatem wszelkie atuty, by być uczonym. Ma też dobrze rozwi-
niętą intuicję, dlatego decyzje podejmuje szybko i trafnie. Do 
niektórych ludzi podchodzi z rezerwą i nieufnie, co chroni go 
przed rozczarowaniem w życiu. Wcześnie zakłada rodzinę, 
kocha żonę, lubi dzieci, które kształci wysoko. W środowisku 
jest osobą porządną, szanowaną, docenianą. Może być try-
bunałem ludu, umie bowiem pięknie i rzeczowo przemawiać. 
Ma dar jednania sobie zwolenników, uchodzi za człowieka 
prawego. Potrafi również zająć krytyczne stanowisko wobec 
osób naruszających prawo. W środowisku jest osobą porządną, 
szanowaną, docenianą. 
Imieniny obchodzi: 23.04., 24.07.

Kwietniowe  przysłowia:
Na świetego Franciszka przylatuje pliszka, a na Wita jaskółka zawita.
Grzmot w kwietniu – dobra nowina, już szron liści nie pościna.
Deszcze częste w kwietniu wróżą, że owoców będzie dużo.

R E K L A M A
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Baran 21.03.- 19.04.
Możesz liczyć na przychylność gwiazd. Będziesz dynamiczny i pełen 
pomysłów. Wszystko będzie się układać po Twojej myśli. Przełożeni będą 
zadowoleni z Twoich projektów, które doczekają się realizacji. W życiu 

osobistym również czekają Cię same przyjemności.

Byk 20.04.- 20.05.
W pracy nie ominie Cię nawał obowiązków. Ważne sprawy będą czekać na 
szybkie rozwiązania. Uważaj na drobne nieporozumienia w życiu rodzinnym, 
nie bądź uparty i lepiej wybierz kompromis i rozsądną rozmowę, a unikniesz 

większych problemów.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
W najbliższych dniach bądź skoncentrowany i zdecydowany 
w podejmowaniu ważnych decyzji. Ktoś może zaproponować Ci lepszą 
pracę lub wspólny biznes. Nie przegap tej szansy na sukces. Samotne 

Bliźnięta poznają kogoś, kto być może będzie Waszą drugą połową.

Rak 22.06.- 22.07.
Cały swój czas będziesz poświęcać pracy i obowiązkom. Może pozwól sobie 
na krótki wypoczynek i zajmij się sprawami domowymi. Idź z partnerem do 
kina lub na zakupy. Możecie wspólnie dojść do korzystnych dla Was decyzji. 

Czeka Was niezapowiedziana wizyta dalekich krewnych.

Lew 23.07.- 22.08.
Będziesz mieć okazję służbowego wyjazdu na szkolenie. Dobrze ją 
wykorzystaj, to być może czeka Cię awans. W życiu uczuciowym dobra 
passa. Będziesz zadowolony z siebie i otwarty na nowe znajomości. 
Przyjaciele chętnie będą przebywać w Twoim towarzystwie. 

Panna 23.08.- 22.09.
Nie zabraknie Ci obowiązków zawodowych. Przełożeni obarczą Cię 
dodatkową pracą. Przetrzymasz wszystko tylko dzięki pomocy kolegów 
i lepszym perspektywom finansowym. Potem będziesz mógł zrealizować 
niektóre swoje marzenia lub wybrać się w podróż z partnerem.

Waga 23.09.- 22.10.
Gwiazdy Ci sprzyjają, więc dobrze wykorzystaj ten czas. Nie siedź 
z założonymi rękami, tylko działaj. Będziesz mógł znacznie podreperować 
swój budżet. Twoje pomysły i projekty dobrze się zaprezentują, a Twój 

wysiłek zostanie doceniony. W życiu osobistym znajdź czas dla przyjaciela. 

Skorpion 23.10.- 21.11.
Koniecznie uważnie sprawdzaj wszystkie dokumenty i podpisywane 
umowy. Mogą pojawić się problemy prawne i kłopoty w pracy. Spokojnie 
przeczekaj ten trudny czas. Potem będzie już tylko lepiej, więc nie rób 

głupstw. Skoncentruj się na życiu rodzinnym.

Strzelec 22.11.- 21.12.
Czeka Cię mnóstwo pracy i będziesz bardzo zajęty. Dobrze wpłynie to na 
Twoje samopoczucie. Będziesz mógł ubiegać się o awans, nagrodę lub 
podwyżkę. Samotne Strzelce mogą poznać kogoś na całe życie. 

Koziorożec 22.12.- 19.01.
W życiu zawodowym wszystko się układa. Dużo pracy, wszystko dokładnie 
zorganizowane, bez zaległości i odkładanych terminów. Bądź bardziej 
wyrozumiały, nie tylko dla współpracowników, ale i dla partnera. Okaż mu 

więcej akceptacji i uczuć. 

Wodnik 20.01.- 18.02.
Tak dobrego czasu dawno dla Ciebie nie było. Rozpiera Cię energia i otworzą 
się przed Tobą wspaniałe, nowe perspektywy. Twoje pomysły przypadną 

do gustu przełożonym i możesz liczyć na znaczne gratyfikacje finansowe. Może 
będziesz mógł zabrać partnera w dłuższą podróż. 

Ryby 19.02.- 20.03.
W życiu zawodowym zacznie się w końcu wszystko wyjaśniać. Dzięki 
pomocy i wsparciu kolegów odniesiesz sukces. Dostaniesz lepsze 
warunki pracy i to znacznie poprawi Ci nastrój. Podziel się swoją radością 
z przyjaciółmi i zorganizuj spotkanie. 

R E K L A M A

HOROSKOP

Kino NIWA ZAPRASZA
24–26 MARCA godz.18.00

„JA WAM POKAŻĘ”  
(Polska, 2006); Komedia romantyczna; 

czas 113 min.; Reżyseria:  Denis Delic; 
Scenariusz:  Cezary Harasimowicz, 

Katarzyna Grochola;  

Ciąg dalszy przygód Judyty – bohaterki 
filmu i książki „Nigdy w życiu!”.
Adam wyjeżdża na kilkumiesięczny 
staż zagraniczny. Tymczasem Tosia 
pragnie, by jej rodzice się pogodzili.  
W sieć intryg wciąga nie tylko dziad-
ków, ale także najlepszą przyjaciółkę 
Judyty – Ulę.

Komisariat Policji w Nasielsku,  
ul. Kościuszki 29  

tel. (023) 691-23-77, 691-22-07
Straż Pożarna Nasielsk 

tel. (023) 692-20-09

Pogotowie Gazowe 
tel. (023) 691-22-22

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. (023) 691-23-46

Przychodnia Miejska w Nasielsku,  
ul. Sportowa 2 

tel. (023) 691-25-03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. (023) 691-23-98

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. (023) 693-50-05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  
tel. (023) 691-25-14

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax (023) 693-20-02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  
tel. (023) 693-14-28

Poradnia Terapii Uzależnień  
w Nasielsku, ul. Warszawska 50  

tel. (023) 693-02-50

Urząd Miejski w Nasielsku,  
ul. Elektronowa 3 

tel. (023) 693-30-00

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Kościuszki 5 

tel./fax (023) 691-26-43

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  
ul. Elektronowa 3 

tel. (023) 693-30-03

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. (023) 693-30-12

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel./fax (023) 691-23-43

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 
w Nasielsku, ul. Piłsudskiego 6 

tel. (023) 691-25-52

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny 
Szkół,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. (023) 691-28-25

Hala Sportowa w Nasielsku,  
ul. Staszica 1 

tel. (023) 693-30-865

Stadion Miejski w Nasielsku,  
ul. Sportowa 

tel. (023) 693-13-32

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nasielsku 

tel. (023) 691-26-53

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. (023)693-10-25

Parafia Rzymskokatolicka 
w Cieksynie 

tel. (023) 693-50-08

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 023 693 00 26

Dyżury nocne nasielskich aptek:
29–31 marca 

 Apteka ARNICA, ul. Rynek 21 
tel. (023) 691-21-30

24–28 marca 
Apteka Prywatna, 
 ul. Kilińskiego 1/3  

tel. (023) 691-23-23 

ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI

Dawnymi czasy
Jak ten czas płynie! Do tej oryginalnej refleksji 
skłoniła mnie ostatnio lektura mojego zeszytu 
z przepisami. Wyciągnęłam go, żeby odszu-
kać stary przepis na placek ziemniaczany. 
Postanowiłam przygotować coś z kartofli, 
bo po przeliczeniu reszty marcowych pienię-
dzy „na życie” okazało się, że wskazana jest 
oszczędność. Po prostu trochę przesadziły-
śmy z Zosią, szykując obfite mięsne obiady 
i wyrafinowane podwieczorki na świętego 
Józefa. Tego dnia imieniny obchodził mój 
Józek i nadal jest to w naszej rodzinie świę-
to. W tym roku obchodziliśmy je przez cały 
weekend, bo niespodziewanie wpadli Karol 
i Ludwika z dziećmi. 

Przepis znalazłam dość szybko, ale zaczęłam 
przeglądać dawne notatki, które sporządzi-
łam przed 20, 30 laty i wcześniej… Nie mo-
głam się nadziwić, po co mi był przepis na 
sztuczny ryż (z białek i mąki ziemniaczanej) 
albo na kotlety z selera, skoro najlepsze są 
i tak ze schabu, a seler lepiej zjeść w postaci 
surówki. Ale szybko sobie przypomniałam, 
jak to chciałam Józiowi ugotować pomido-
rowej z ryżem, tyle że ryżu nigdzie nie było… 
O schabie już nie wspomnę.

– Co czytasz, babciu? – zapytała znienacka 
Kasia, która, jak się okazało, już od jakiegoś 
czasu zaglądała mi przez ramię. 

– To mój zeszyt z przepisami. Chcę upiec 
dziś na obiad placek ziemniaczany, dawno 
go nie robiłam i muszę przypomnieć sobie 
przepis. 

– Pokaż – poprosiła moja wnuczka i po 
chwili pochłonął ją dawny kulinarny świat. 
Przez kilka minut była całkowicie pogrążona 
w lekturze, ale potem zaczęła pytać. 

– Syrop pierwszego stopnia? Co to? 

– Widzisz, Kasiu… – zaczęłam, ale mi 
przerwała. 

– A syrop drugiego stopnia? Trzeciego? 
Piątego? Do czego to? 

– Masz tu napisane. Syrop trzeciego 
stopnia służy do przyrządzania nugatów 
i pomadek. 

– Do czego?! Pomadek? A nugaty? Zaraz, 
zaraz, przecież to się kupuje, a nie robi. 
Sztuczny ryż?! 

Spróbowałam jej wytłumaczyć, jak żyło 
się w czasach, gdy nawet mydło było na 

kartki. Pokazałam też wiele przepisów na 
pyszne potrawy, których robienia nauczyły 
mnie moja mama, ciocia, koleżanki, a nawet 
moja babcia. I przypomniałam, że niektóre 
z nich ciągle przyrządzamy i jemy. 

– Rewelacja – orzekła Kasia i oddała mi 
zeszyt. – Ja też sobie taki założę. 

– A kiedy będzie obiad? – zapytał Franek. 

Rzeczywiście, chyba za bardzo się za-
gadałyśmy. Kasia wzięła się za obieranie 
ziemniaków, Franek – za ich mycie, a ja 
rozstawiłam sokowirówkę. To najszybszy 
sposób przerobienia kartofli na miazgę. 
Do utartej przez maszynę masy ziemnia-
czanej dodaję krochmal, który oddziela się 
od ziemniaczanego soku, a jego nadmiar 
po prostu wylewam. Chwyciłam drugi nóż, 
dokończyłyśmy obieranie i już po chwili rozległ 
się warkot sokowirówki. 

Placek się udał, a jedząc go, postanowiłam, 
że jak tylko pojawią się porządne owoce, 
to przygotuję „syrop pierwszego stopnia”, 
a na jego bazie ugotuję prawdziwy kompot. 
A na razie, skoro Wielki Post powoli się kończy, 
zrobię przynajmniej dla wnuków domowe 
karmelki. 

Babcia Jadzia

Placek ziemniaczany
kilka dużych ziemniaków, olej, sól, mąka, 
pieprz, tymianek, słodka papryka, utarty 
żółty ser
farsz: czosnek, cebula, zielona papryka, 
pieczarki, trochę wędliny

Ziemniaki utrzeć, odlać nadmiar 
soku, dodać sól, pieprz i trochę 
mąki. Na oleju usmażyć farsz, 
doprawić słodką papryką i solą. 
Do posmarowanego tłuszczem 
żaroodpornego naczynia wlać po-
łowę masy ziemniaczanej, wyłożyć 
farsz, posypać tymiankiem i częścią 
żółtego sera. Zalać resztą startych 
ziemniaków. Piec w temperaturze 
200 st. C, około 30 minut. Pod 
koniec pieczenia potrawę posypać 
resztą żółtego sera. Można podawać 
z kwaśną śmietaną. 
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OGŁOSZENIA 
DROBNE

Poszukuję ekipy murarskiej 
do budowy magazynu, tel.  
kom. 0-602291523

P raca 	 dodatkowa 	 AVON,		
tel.	0	608	415	273

Sprzedam	mieszkanie	własno-
ściowe	72	m2,	 ul.	Warszawska,		
tel.	0	23	693	01	72,	0	22	676	72	80

Wynajmę	na	okres	 letni	działkę	
położoną	bezpośrednio	nad	zale-
wem	w	Nowym	Mieście,	tel.	0	23	
661	41	04

Sprzedam	 działki	 budowlane	
w	 Miękoszynie	 k.	 Nasielska,		
tel.	0	608	034	539

Sprzedam	 działkę	 budowlaną	
o	pow.	800	m2	w	Starych	Pieści-
rogach,	ul.	Kolejowa	55,	tel.	0	66	
333	27	25

Sprzedam	Polonez	Track	1.6,	 rok	
prod.	 1996	r.,	 stan	 idealny,	kolor	
zielony,	nowe	wsp.	kierownicy,	gaz	
(1,5	roku),	garażowany,	tel.	880	320	
681,	889	788	947

Sprzedam	 działki	 budowlane		
w	Miękoszynie	koło	stacji	PKP	Stu-
dzianki,	tel.	0	608	034	539

Kupię	 dom	 jednorodzinny		
w	Nasielsku,	Pieścirogach	lub	No-
wym	Mieście	(wszystkie	media),		
tel.	0	696	095	412

Mieszkanie	do	wynajęcia,	Nasielsk,	
tel.	0	609	810	427

Sprzedam	deski	na	podłogę,	so-
snowe	suche	2m3	 i	bale	dębowe	
-	grubość	5	cm,	tel.	0	501	441	277

Wynajmę	dom	w	Nasielsku	o	pow.	
80	m	2,	wszystkie	media,	tel.	0	510	
0	46	724

Mercedesem	do	ślubu,	tel.	0	608	
394	281

Kupię	ziemię	rolną,	tel.	0692	708	
507,	0600	782	773

Sprzedam	 samochóg	 Polonez	
Trak,	1996,	1,6,	gaz,	wspomaga-
nie	kierownicy,	aluminiowe	bur-
ty,	taniop,	tel.	0	504	672	105	lub		
0	663	832	806

Sprzedam	 działkę	 budowlaną	
w	 Starych	 Pieścirogach,	 blisko	
stacji	PKP,	przy	ul.	Zamoyskiego,		
tel.	0	606	208	964,	693	05	00

Sprzedam	ciągnik	MF-255	 stan	
Bardzo	dobry,	tel.	0	886	139	528

Sprzedam	dom	jednorodzinny,	bu-
dynki	gospodarcze,	działka	0,5	ha,	
w	miejscowości	Świerkowo,	300	m	
od	szosy,	tel.	0	603	329	687

Sprzedam	 słomę	 prasowaną,		
tel.	022	794	30	71



W kategorii gimnazjum pierwsze miejsce zajęła Sa-
bina Kowalczyk przed Aleksandrem Woźniakiem 
i Tomaszem Wiśniewskim z Płocka, a Mateusz 
Ostrowski z Cieksyna zajął w tej kategorii trzynaste 
miejsce.

W kategorii szkól średnich zwyciężył Łukasz Czaplic-
ki przed Pawłem Osowskim, obaj z Przasnysza.

Najlepsi zawodnicy turnieju zostali nagrodzeni 
pucharami i nagrodami, które wręczył Burmistrz 
Nasielska Bernard Dariusz Mucha.

as.

SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT

fot. M. Stamirowski

BRYDŻ
Wyniki turnieju „piątego” 10.03.2006 r.:
1.Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki   95 pkt. (65,97%)
2.Waldemar Gnatkowski – Janusz Wydra    81 pkt. (56,25%)
3.Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski    80 pkt. (55,56%)
4.Janusz Czyżewski – Grzegorz Kosewski    80 pkt. (55,56%)
5.Teodor Brodowski – Marek Rębecki    75 pkt. (52,08%)
6.Józef Dobrowolski – Zbigniew Michalski    62 pkt. (43,06%)
7.Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński    62 pkt. (43,06%)
8.Jacek Jeżółkowski – Maciej Osiński    59 pkt. (40,97%)
9.Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński    54 pkt. (37,50%)

Czołówka klasyfikacji po pięciu turniejach:
1–2. Waldemar Gnatkowski   24 pkt. 7–8. Janusz Czyżewski  17 pkt.
 Janusz Wydra     24 pkt.  Grzegorz Kosewski  17 pkt.
3–4. Piotr Kowalski    22 pkt. 9–10. Stanisław Sotowicz  16 pkt.
 Grzegorz Nowiński   22 pkt.   Paweł Wróblewski  16 pkt.
5–6. Kazimierz Kowalski    20 pkt.
 Krzysztof Morawiecki    20 pkt.
Uwaga: Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników. 

PK

HALOWA PIŁKA NOŻNA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Jak co roku w hali sportowej w Nasielsku odbywa się turniej w halową piłkę nożną. Zawody te cieszą 
się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Dlatego też udział w zawodach wzięły wszystkie 
szkoły podstawowe z terenu miasta i gminy Nasielsk. Turniej odbył się 13 marca br. Po losowaniu 
podzielono zespoły na dwie grupy, ustalono kolejność meczów i przystąpiono do rozgrywek. 

HALOWA PIŁKA NOŻNA GIMNAZJÓW
Kolejnym turniejem w kalendarzu imprez 
sportowych dla szkół podstawowych i gimna-
zjalnych z terenu miasta i gminy Nasielsk była 
halowa piłka nożna dla gimnazjów. Zawody 
te rozegrane zostały w nasielskiej hali spor-
towej w piątek 17 marca br. Udział w turnieju 
wzięli uczniowie i uczennice reprezentujący 
następujące szkoły: Publiczne Gimnazjum Nr 
1 w Nasielsku, Gimnazjum Nr 2 przy Zespole 
Szkół w Pieścirogach, Gimnazjum Nr 3 przy 
Zespole Szkół w Cieksynie. 

Po losowaniu ustalono kolejność meczów 
i przystąpiono do rozgrywek. Inauguracyjny 
mecz rozegrały ze sobą dziewczęta z Cieksyna 
i z Pieścirogów. Zakończył się on wynikiem 1:0 
dla Cieksyna. Kolejny mecz to rywalizacja po-
między tymi samymi szkołami, tylko w innej 
kategorii – męskiej. Tu także zwyciężyła szkoła 
z Cieksyna, pokonując Pieścirogi 7 do 3. Następ-
ny mecz to PG z Nasielska kontra Gimnazjum 
z Pieścirogów w kat. żeńskiej. Wynik 2:1 dla Na-
sielska. Podobnym zwycięstwem PG z Nasielska 

zakończyła się rywalizacja męska z Gimnazjum 
z Pieścirogów, w której to gospodarze zdecy-
dowanie pokonali swoich przeciwników 11 do 
0. Trzecia kolejka meczów miała decydujący 
wpływ na końcowy wynik, zarówno w kate-
gorii żeńskiej, jak i w męskiej. Mecz dziewcząt 
pomiędzy Nasielskiem i Cieksynem zakończył 
się remisem 1:1. Jednak w przypadku chłopców 
zdecydowanie zwyciężył Nasielsk, który poko-
nał Cieksyn 11:0. Po podsumowaniu wszystkich 
wyników kolejność na podium wyglądała na-
stępująco:

Kategoria dziewcząt

I miejsce Gimnazjum z Cieksyna 4 pkt.
II miejsce Gimnazjum z Pieścirogów 3 pkt.
III miejsce PG z Nasielska  1 pkt
Kategoria chłopców

I miejsce PG z Nasielska  6 pkt.
II miejsce Gimnazjum z Cieksyna 3 pkt.
III miejsce Gimnazjum z Pieścirogów 0 pkt.

M.K.

„Kopnij nałóg, żyj zdrowo na sportowo” 

ZIMOWY TURNIEJ HALOWY
18 marca w hali sportowej 
w Nasielsku świetlica socjo-
terapeutyczna wraz z Miej-
sko–Gminnym Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej w Nasielsku 
zorganizowała Zimowy Turniej 
Halowy dla dzieci z całego 
województwa. Do Nasielska 
zjechały drużyny z wielu miej-
scowości, w tym z Warszawy, 
Mławy, Serocka, Wyszkowa. 
Nie zabrakło również naszych 
gminnych drużyn z Cieksyna, 
Bud Siennickich, Popowa Bo-
rowego, Dębinek i Nasielska.
W tym turnieju nie było przegranych – wszyst-
kie drużyny otrzymały nagrody w postaci 
piłki nożnej i dyplomów ufundowanych przez 
Panów Krzysztofa i Stanisława Gogolewskich, 
właścicieli firmy „Sanibud”. Najlepsze zespoły 
zostały nagrodzone medalami i pucharami 
Burmistrza Nasielska. 

Po zaciętym boju I miejsce zdobyła drużyna 
Świetlicy Socjoterapeutycznej z Pragi Północ, 
pokonując w finale w rzutach karnych Świetli-
cę z Dębinek. 

W klasyfikacjach indywidualnych wybrano naj-
lepszego zawodnika turnieju, którym okazała się 
zawodniczka Świetlicy z Mokotowa – Agnieszka 
Szybińska. 

Tytuł króla strzelców zdobył zawodnik Świetlicy 
z Pragi – Daniel Suska. 

Opiekunowie wybrali najlepszego bramkarza: 
tytułem tym uhonorowano najmłodszego 
uczestnika turnieju, zawodnika U.K.S. Siekierki 
– Michała Szkatulika. 

Również organizatorzy wybrali najlepsze dwie 
drużyny, które można zaliczyć do drużyno-
wych gwiazd. 

DREAM TEAM I

Ł. Moczydłowski (Nasielsk) – A. Szybińska (Mo-
kotów), M. Żołnierzak (Popowo), M. Włodarczyk 

Dębinki). – D. Suska (Praga), D. Kado (Cieksyn).

DREAM TEAM II

C. Kostro (Dębinki) – M. Śliwiński (Dębinki), K. 
Wesling (Mokotów), M. Szybiński (Mokotów), M. 
Pietrzak (Praga), R. Żołnierzak (Popowo). 

Serdecznie dziękujemy Panu Burmistrzowi Na-
sielska za patronat nad kolejną edycją turnieju.

Szczególnie gorące podziękowania składamy 
także Panom Krzysztofowi i Stanisławowi Go-
golewskim z firmy ,,SANIBUD’’ za ufundowanie 
nagród dla wszystkich drużyn.

Również podziękowania należą się opiekunom 
drużyn, którzy również mocno angażują się 
w sprawy propagowania zdrowego stylu życia 
wśród młodzieży. 

Podziękowania składamy również Panom: 
Mariuszowi Chrzanowskiemu, Łukaszowi 
Gerasikowi i Andrzejowi Malonowi za pomoc 
w przeprowadzeniu całej imprezy. 

Trudu, jaki włożyły w organizowanie całej im-
prezy Marta Zapert, Joanna Kowalska i Karolina 
Sztrauch, nie da się opisać, więc nie pozostaje 
nam nic innego, jak tylko powiedzieć im: dzię-
kujemy. 

Na kolejny turniej zapraszamy we wrześniu.  

Łukasz Gołębiewski

Memoriał arcybiskupa Juliana Nowowiejskiego
W sobotę 11 marca br. w Cieksynie odbył się 
Memoriał arcybiskupa Juliana Nowowiejskiego 
w szachach. Organizatorem Memoriału była 
parafia Świętej Doroty z proboszczem księdzem 
Józefem Szczecińskim na czele. W Memoriale 
wzięło udział 53 zawodni-
ków i zawodniczek z diecezji 
płockiej i Mazowsza oraz 
liczna grupa zawodników 
z Cieksyna. Turniej odbył się 
w kategorii „open”, po czym 
została ustalona klasyfikacja 
w poszczególnych katego-
riach wiekowych.

Kategorię „open” wygrał 
Zbigniew Bienkowski z Płoń-
ska, który zdobył 7 pkt., 
przed Sabiną Kowalczyk 
z Radomia (6 pkt.) i Aleksan-
drem Woźniakiem z Płocka 
(5,5 pkt.). Piąte miejsce zajął 
nasielszczanin Krzysztof 
Sokołowski (5 pkt.).

W kategorii szkół podstawowych zwyciężył Michał 
Barszcz, przed Mileną Barszcz, obydwoje z Rado-
mia, a miejsce trzecie zajął Adam Wardziński z Biel-
ska. Na miejscach 6–7 uplasowali się zawodnicy 
z Cieksyna Mateusz Gerasik i Edwin Ostrowski.

Klasyfikacja końcowa dziewcząt
I miejsce SP Budy Siennickie
II miejsce SP Cieksyn
III miejsce SP Nasielsk
IV miejsce SP Dębinki
V miejsce ex aequo SP Pieścirogi i SP Popowo

Klasyfikacja końcowa chłopców
I miejsce SP Nasielsk
II miejsce SP Cieksyn
III miejsce SP Dębinki 
IV miejsce SP Budy Siennickie
V miejsce ex aequo SP Pieścirogi i SP Popowo


