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Moje śmieci – moja sprawa?

Okazuje się, że ten problem dotyczy nas wszystkich. Bardzo wielu ludzi żyje w przeświadczeniu, 
że odpady i niepotrzebne rzeczy lepiej wyrzucić do lasu, niż płacić za ich wywóz. Wystarczy 

spojrzeć na tereny wiejskie przyległe do lasów. Jak grzyby po deszczu wyrastają sterty butelek 
szklanych i plastikowych, opakowania po chipsach i puszki po piwie. W ten sposób powstają 
dzikie wysypiska śmieci. 

Wielka Sobota w Nasielsku
Najważniejsze w roku liturgicznym nabożeństwo Liturgii Paschalnej poprzedza obrzęd poświę-
cenia ognia. Na zdjęciu: palenie cierni i modlitwy przed nasielskim kościołem św. Wojciecha.

Obradowała  
Rada

Po sezonie
O tym, jak przebiegał sezon grzewczy w Nasielsku, i o planach na 
przyszłość opowiadają Janusz Matejak, prezes firmy Hydrochem 
Sp. z o.o., i Andrzej Korzeniowski, jej wiceprezes.

Zima… 
Janusz Matejak: …była w tym roku trudna. Jesienią liczyliśmy, że zima będzie o 10% 
cięższa, ale nie o 40%! Nasielsk położony jest na wysoczyźnie ciechanowskiej, gdy 
zaczyna się wymrażać, to jest w nim długo zimno. Jak śnieg spadł w grudniu, to leżał 
do marca.
Andrzej Korzeniowski: Kłopoty miały budynki nieocieplone, szczególnie mieszkania 
szczytowe.

Więcej na str. 3
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SKARBOWY  OTWARTY
22 kwietnia br. (sobota) godz. 900–1300

Urząd Skarbowy w Nowym Dworze Mazowieckim za-
pewni Podatnikom m.in.:
1. złożenie zeznania podatkowego
2. uzyskanie informacji na temat:
• rocznego rozliczenia podatku dochodowego PIT, 
 także drogą telefoniczną pod nr. tel. (0-22) 765-90-61
• zasad zwrotu niektórych wydatków związanych  
z budownictwem mieszkaniowym.

Funkcjonowanie urzędu w tym dniu odbędzie się w 
ramach ogólnopolskiej akcji zwanej „Dniem Otwartym” 
w urzędach skarbowych – szczegóły strona internetowa 
urzędu: http://www.izba-skarbowa.waw.pl

Obradowała Rada
13 kwietnia br. w nasiel-
skim urzędzie miejskim 
zebrała się na LVIII sesji 
Rada Miejska. Obrady 
prowadził przewodniczą-
cy Rady Dariusz Leszczyń-
ski. Stwierdziwszy kworum, 
przedstawił porządek 
posiedzenia, który radni 
przyjęli. Przyjęto także 
(jednogłośnie) protokół 
z poprzedniej, LVII sesji 
Rady. Przewodniczący za-
poznał zebranych z dzia-
łaniami podejmowanymi 
między sesjami Rady; 
między innymi uczestni-
czył w posiedzeniu Rady 
Powiatu, gdzie omawia-
no wśród innych tematów 
stan dróg i projekt realiza-
cji nowej drogi kolejowej. 
Później Sekretarz Gminy Zbigniew 
Rutkowski przedstawił sprawozda-
nie ze swojej działalności podczas 
nieobecności Burmistrza Bernarda 
Dariusza Muchy spowodowanej 
zwolnieniem lekarskim. Natomiast 
Burmistrz przede wszystkim zapoznał 
zebranych z planami dotyczącymi 
budowy infrastruktury sportowej 
i rekreacyjnej w Chrcynnie. W związ-
ku z tą inwestycją 19 kwietnia br. 
w Urzędzie Miejskim odbędzie się 
spotkanie, w którym uczestniczyć 
będą m.in. władze wojewódzkie 
z marszałkiem Adamem Struzikiem 
na czele, przedstawiciele aeroklubu 
warszawskiego i władze Nasielska. 

Następnie radni przeszli do głównego 
punktu sesji – sprawozdania z wyko-
nania budżetu za rok 2005. Komisja 
Rewizyjna w sprawie wykonania 
budżetu wydała opinię pozytywną; 
tak samo zaopiniowała sprawozda-

nia Regionalna Izba Obrachunkowa. 
Również pozytywny był wniosek 
Komisj i  Rewizyjnej w sprawie 
udzielenia absolutorium. Natomiast 
Regionalna Izba Obrachunkowa 
pozytywnie zaopiniowała tenże 
wniosek Komisji.

W związku w tym radni jednogłośnie 
podjęli uchwałę w sprawie rozpa-
trzenia sprawozdania z wykonania 
Budżetu i udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi, jednocześnie nagra-
dzjąc go oklaskami. 

Później obradowano nad projektami 
uchwał. Radni jednogłośnie podjęli 
dwie uchwały: o likwidacji Szkoły 
Filialnej w Żabiczynie o strukturze 
organizacyjnej obejmującej klasy 
I–III z oddziałem przedszkolnym 
dla dzieci 6-letnich, organizacyjnie 
podporządkowanej Szkole Pod-
stawowej w Popowie Borowym, 
oraz o likwidacji Szkoły Filialnej 
w Pianowie-Daczkach o strukturze 
organizacyjnej obejmującej klasy 
I–III z oddziałem przedszkolnym dla 
dzieci 6-letnich, organizacyjnie pod-
porządkowanej Szkole Podstawowej 
w Nasielsku. W związku z tym podję-
to też (jednogłośnie) uchwałę w spra-
wie zmian w planie sieci Publicznych 
Szkół Podstawowych i Gimnazjów na 
terenie gminy Nasielsk. 

Następnie radni jednogłośnie podjęli 
uchwałę w sprawie zmian w budżecie 
2006 r. Zajęto się także projektem 
uchwały w sprawie zaciągnięcia po-
życzki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w wysokości 1 230 000 zł 
na budowę kanalizacji sanitarnej 
w Nasielsku i w Pieściorogach oraz 
w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego w wysokości 

19 000 zł na sfinansowanie wy-
datków związanych z inwestycją 
pn. Modernizacja pomieszczeń 
SP ZOZ w Nasielsku ul. Spor-
towa 2. Obie uchwały podjęto 
jednogłośnie. 

Kolejne projekty uchwał do-
tyczyły sprzedaży nierucho-
mości. Jednogłośnie podjęto 
uchwały w sprawie sprzedaży 
nieruchomości w drodze bez-
przetargowej na rzecz Mirosława 
i Małgorzaty Łapickich, zam. Stare 
Pieścirogi, oraz w sprawie sprze-
daży nieruchomości w drodze 
bezprzetargowej na rzecz Sła-
womira i Krystyny Sawickich, 
zam. Stare Pieścirogi. Podjęto 
również uchwałę (jednogłośnie) 
w sprawie zbycia nieruchomości 
w Starych Pieścirogach w drodze 
ustnego przetargu nieograniczo-
nego (chodzi o działkę oznaczoną 
w ewidencji gruntów jako 223/57, 
o powierzchni 845 m kw.).

Zatwierdzono też regulamin w spra-
wie dostarczania wody i odprowa-
dzania ścieków na terenie miasta 
i gminy Nasielsk. Uchwałę w tej 
sprawie podjęto jednogłośnie. 

Radni podjęli także (jednogłośnie) 
uchwałę w sprawie ustalenia najniż-
szego wynagrodzenia (550 zł) oraz 
ustalenia wartości 1 punktu w złotych 
dla pracowników samorządowych za-
trudnionych w jednostce organizacyj-
nej, jaką jest Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nasielsku. Zapewniono 
też środki finansowe w budżecie 
gminy w wysokości 100 000 zł na 
dożywianie dzieci w gminie Nasielsk 
w roku 2006. Uchwałę w tej sprawie 
podjęto jednogłośnie. 

Rada przyjęła stanowisko w sprawie 
obniżenia ceny wywoławczej na 
sprzedaż zabudowanej nierucho-
mości przy ul. Kilińskiego, o 10%, 
do wysokości 427 500 zł. 

Następnie rozpatrzono pismo Woje-
wody Mazowieckiego – zarządzenie 
w sprawie ustalenia liczby radnych 
w wyborach w 2006 r. na obszarze 
województwa mazowieckiego. 

W części sesji poświęconej wol-
nym wnioskom głos zabrał radny 
Jerzy Lubienicki, przewodniczący 
Komisji Infrastruktury i Porządku 
Publicznego, który zaprotestował 
przeciwko zapisowi, że kredyty za-
ciągane przez gminę zostaną spła-
cone z podatku rolnego. Sekretarz 
gminy odpowiedział, że z punktu 
widzenia gminy nie ma znaczenia, 
z którego źródła spłacane są kre-
dyty: czy z podatku rolnego, czy 
np. z podatku od nieruchomości. 
Wiceprzewodnicząca Rady Janina 

Kownacka zaznaczyła, że komisje 
wypowiadają się negatywnie na 
temat umarzania przez Burmistrza 
podatku od nieruchomości. 

Wiceprzewodnicząca J. Kownacka 
przedstawiła również radnym infor-
mację o wypełnianiu oświadczeń 
majątkowych przez członków Rady. 
Radni zobowiązani są złożyć takie 
oświadczenia do końca kwietnia. 

Wystąpiła też przewodnicząca Komi-
sji Zdrowia i Pomocy Społecznej Ja-
nina Jarząbek. Zabrała głos w związku 
ze wspólnym posiedzeniem komisji 
zdrowia gmin Świercze i Nasielsk, 
polemizując z artykułem autorstwa 
Henryka Markuszewskiego pt. Le-
karze na straży prawa, który ukazał 
się „Tygodniku Pułtuskim”.

Na tym obrady zakończono. Po sesji 
złożono życzenia z okazji nadcho-
dzących Świąt Wielkiejnocy. 

LAN

Paliwo dla bogatych
Jeszcze kilka tygodni temu mogło się 
wydawać, że na rynku paliwowym 
mamy stabilizację. Ceny paliw spadły 
znacznie poniżej czterech złotych za 
litr – Eurosuper 95 można było kupić 
w niektórych częściach kraju już za  
3,60 zł za litr. Tymczasem tuż przed 
świętami Wielkiejnocy spotkała nas 
niezbyt miła niespodzianka – wszystko 
gwałtownie „poszło” w górę. 

Pracownicy stacji paliwowych co kilka 
dni wychodzą z drabinami do tablic in-
formujących o cenach, żeby poprzesta-
wiać cyferki, a nawet dodać nowe. 

I tak oto tankowanie benzyny staje się 
z każdym dniem kosztowniejsze. Nie 
zanosi się na to, żeby sprzedawcy paliw 
odstawili drabinki na dłużej. 

Już w całej Polsce za litr benzyny trzeba 
zapłacić około czterech złotych i kilku-
nastu groszy. Jak potwierdzają eksperci 
paliwowi, ceny będą rosły. Do tej pory 
najdroższe regiony w kraju – jeśli chodzi 

o ceny benzyn – to Opolszczy-
zna i Kielecczyzna. Kierowcom 
radzimy omijać stacje paliwowe 
w tych częściach Polski. 

Mieszkańcom Nasielska, którzy 
często bywają w Warszawie, 
polecamy stacje położone 
wzdłuż ulicy Puławskiej, między 
Warszawą a Piasecznem. Stali 
bywalcy tych okolic na pewno 
potwierdzą, że tankowanie jest tu 
najtańsze. A wszystko za sprawą 
konkurencji – bowiem na tym 
odcinku, jak mówią żartobliwie 
kierowcy, jest więcej stacji niż 
domów mieszkalnych. 

Znawcy rynku paliwowego zgodnie 
podkreślają, że podwyżki cen paliw 
na polskim rynku są konsekwencją 
wzrostu notowań ropy naftowej na 
świecie. Ta niekorzystna tendencja 
ma trwać – ich zdaniem – do połowy 
maja. A wszystko ponoć przez napiętą 

sytuację polityczną w Iranie – będą-
cym znaczącym producentem ropy 
naftowej.
Niestety – w najbliższym czasie 
możemy spodziewać się, że za litr 
najtańszej benzyny zapłacimy ponad 
4 i pół złotego.

WA 

Kierowcy w szoku – benzyna znów drożeje

fot. D. Panasiuk

fot. D. PanasiukTo już ostatni rok szkolny w Pianowie
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sze. I tego najbardziej się obawiamy.

Lato…
JM: …wcale nie jest czasem prze-
stoju! Latem kotłownia grzeje, bo 
przecież dostarczamy także cie-
płą wodę. I ludzie muszą ją nadal 
mieć. Lato jest dla nas deficyto-
we; zarabiamy podczas miesięcy 
jesienno-zimowych. 

AK: Po sezonie będzie trwała dal-
sza modernizacja. 

Wysłuchała: Agata I. Wojtko 

fot. M. Stamirowski

Po sezonie
O tym, jak przebiegał sezon grzewczy w Nasielsku, i o planach na przyszłość opowiadają Janusz Matejak, prezes firmy Hydrochem 
Sp. z o.o., i Andrzej Korzeniowski, jej wiceprezes.

Zima… 
Janusz Matejak:  …była w tym 
roku trudna. Jesienią liczyliśmy, 
że zima będzie o 10% cięższa, ale 
nie o 40%! Nasielsk położony jest 
na wysoczyźnie ciechanowskiej, 
gdy zaczyna się wymrażać, to jest 
w nim długo zimno. Jak śnieg spadł 
w grudniu, to leżał do marca.

Andrzej Korzeniowski: Kłopoty 
mia ły  budynki  n ieociep lone, 
szczególnie mieszkania szczy-
towe.

Stan kotłowni

JM: Nie wiedzieliśmy, które ele-
menty wyposażenia i  w jakim 
stopniu były zużyte, bez obcią-
żenia ich w czasie ruchu i pracy 
kotłowni. Gdy objęliśmy kotłow-
nię, miała ona praktycznie goto-
wość o mocy 1 MW (megawata). 
A okazało się, że przez wiele tygo-
dni trzeba było podawać energię 
ciepła z mocą 3,5 MW. 

AK: Przed sezonem odbyła się 
kontrola „gotowości” ze spół-
dzielni mieszkaniowej. Musieliśmy 
wykonać wiele robót remonto-
wych w trakcie normalnej pracy 
ciepłowni. Zrobiliśmy nawęgla-
nie, odpylanie, nawet remonty 
kotłów. Dziś działają dwa, trzeci 
został wyłączony z ruchu na sta-
łe. Prawdopodobnie wyłączymy 
też i drugi, i będziemy używali 
tylko jednego. Wyremontowano  
wszystkie elementy zasadnicze 
kotłowni – w trakcie ich ruchu. 
Codziennie  byl i  tam,  oprócz 
palaczy, nasi pracownicy – re-
montowcy. Z tym poradziliśmy 
sobie, natomiast najpierw zajęli-
śmy się sprawami technicznymi, 
a dopiero potem załatwialiśmy 
formalności. Jakie? Np. zgodę na 
korzystanie ze środowiska, której 
to decyzji poprzedni użytkownik 
nie posiadał. 

JM:  Ale udało s ię nam i  z imą 
nie było w Nasielsku ani jednej 
awarii, choć przecież zdarzały się 
w wielu miastach. Media dono-
siły np. o zimnych mieszkaniach 
na Śląsku. 

Załoga
JM: Zatrudniamy na stałe prawdzi-
wy zespół ludzi z Nasielska. 

AK: Nasi pracownicy w te mrozy, 
jeśli trzeba było, to przychodzili 
na sygnał. Przy takiej pogodzie 
węgiel nie zawsze dawał się do-
brze spalać – nieraz trzeba było 
go rusztować. Zamarzał na wy-
wrotkach, tworzyły się z niego 
bryły lodu, które odbierały ciepło 
z kotła.  Załoga zdała egzamin: 
pracowali – jak u siebie. 

JM: Pracownicy sami sprawdzali, 
czy może trzeba coś dokręcić, 
poprawić. 

Odbiorcy
A K :  P ł a c i l i  d o ś ć  re g u l a rn i e . 
Zwłaszcza spółdzielnia reguluje 
należności bardzo dobrze. Dzięki 
temu możemy planować rozwój. 
A płynność finansowa jest bardzo 
istotna. 

JM: Tym ważniejsza, że zima była 
ciężka. W grudniu potrzebowali-
śmy 300 ton węgla, a w styczniu 
już 600. Kopalnie żądały zapłaty 
z góry, nie gwarantując ani stabil-
nej ceny, ani jakości opału, którą 
zastępują certyfikatem, i dopiero 
po spaleniu widać, jaki to opał, 
a wtedy jest po reklamacji. 

Udało się…
JM: … nie spowodować sytuacji, 
żeby program budowy gazowni 
kontenerowej musiał wejść w życie. 
Bardzo nam pomogła spółdzielnia 
mieszkaniowa, a szczególnie pani 
prezes Hanna Wróblewska, która 
pierwsza podjęła odważną decy-
zję, żeby „wejść” w ciepłownię. 
Spółdzielnia to nasz główny od-
biorca, za nią poszli inni.

AK: I udało się nie podwyższać 
cen. Ciepło u nas kosztuje 36 zło-
tych za jednostkę 1GJ (gigadżul) 
wobec 52 złotych 1GJ za ogrze-
wanie gazowe. To 30% taniej!

Nowi klienci
AK:  Podłączone ma być gim-
nazjum, zastanawiają się także 
mieszkańcy, którzy do tej pory 
korzystali z ogrzewania gazowego. 
Można zainwestować w rozwiąza-
nia odpowiednie dla budynków 
jednorodzinnych, ale to są koszty, 
dobrze by było, żeby podłączyło 
się więcej domów, wtedy zain-
westujemy w sieci ciepłownicze 
z korzyścią dla odbiorców ciepła. 

Zamierzenia
JM: Przede wszystkim – dalsza, 
konsekwentna  modern izac ja . 
Chcemy z czasem zastosować 
w Nasielsku system hybrydowy, 
czyli wykorzystywanie zróżnico-
wanych źródeł energii. Jeśli chodzi 
o plany długoterminowe, myślimy 
o konwersji węgla i przejściu na 
energię czystą, odnawialną. 

AK: Rozwój energetyki powinien 
uwzględniać t rendy europej-
skie, czyli dążenie do redukcji 
t lenków azotu i  emisj i  gazów 
c i ep l a rn i a ny ch .  W s k a z u j ą  n a 
to unijne dyrektywy. Chodzi tu 
o ukierunkowanie na produkcję 
w skojarzeniu prądu i  c iepła , 
a gdy z nośnika energii pierwotnej 
uzyskuje się większą ilość energii, 
zmniejsza się emisję gazów i efekt 
cieplarniany. 

Plan energetyczny Nasiel-
ska
AK: Wyłożony jest nareszcie do 

czytania „Projekt za-
łożeń do planu zaopa-
trzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa ga-
zowe dla miasta i gminy 
Nasielsk”. W tym pro-
jekcie  są  w zasadz ie 
wszystkie informacje 
potrzebne inwestorom: 
z czego powinna być 
produkowana energia, 
jakie jest zapotrzebo-
wanie poszczególnych 
odbiorców. Nie wiemy 
j e d n a k ,  j a k i e  b ę d ą 
w  p r z y s z ł o ś c i  l i m i t y 
emisyjne i kiedy Rada 
M i a s t a  u c h wa l i  p l a n 
zaopatrzenia w energię 
jako prawo miejscowe. 

JM: Energię zamierza-
m y  p ro d u kowa ć  z e 
wszystkiego, co będzie 
o p ł a c a l n e .  Ta k  ro b i 
się np. w Niemczech, 
gdzie wykorzystuje się 
węgiel, gaz, wiatr, ener-
gię atomową, słowem 
– wszystko. 

AK:  Dywersyf ikac ja , 
różnorodność źródeł 
energii pozwala zacho-
wać bezp ieczeństwo 
i techniczne, i ekono-
miczne. Dlatego teraz 
bazu jemy na  węglu , 
a l e  b ę d z i e m y  m i e l i 
gaz i źródła odnawialne (energia 
wnętrza ziemi, biomasa, energia 
słoneczna itd.), czyli układ hy-
brydowy.

Problemem jest…
AK: …dojazd do kotłowni. Właści-
ciel działki, przez którą przechodzi 
droga dojazdowa, uniemożliwił 
przejazd nią, nie wpuszczał sa-
mochodów z węglem. Po prostu 
poprzedni użytkownik i właściciel 
kotłowni zapomniał o wyznacze-
niu drogi zapewniającej dojazd do 
zakładu. Musieliśmy w tej sprawie 
prowadzić negocjacje, zapadły 
ustalenia, podpisano odpowiedni 
dokument. Wiązało się to z do-
datkowymi kosztami – trzeba było 
kupić jedną z działek przy kotłowni, 
oprócz tego płacić za korzystanie 
z drogi. Urząd przyznaje, że służeb-
ność tej drogi po prostu się należy, 
ale gdybyśmy poszli za jego radą 
i zdecydowali na drogę sądową, 
trwałoby to może nawet latami, 
a dojazd potrzebny był już. 

JM: Mieszkańcy czuli się zanie-
pokojeni, że nie ma do ciepłowni 
bezpośredniej drogi miejskiej . 
Przecież to mogło spowodować, 
że kotłownia przestałaby działać. 

AK: Może warto, żeby gmina za-
interesowała się tą drogą, ten teren 
powinien być dostępny. 

Klimat dla inwestorów

AK:  Mówi się, że Hydrochem 
mógłby kupić nasielską ciepłow-
nię, że miejscowe władze mogły-
by pomóc. Teoretycznie – tak, ale 
wiadomo, jak jest skomplikowana 
sytuacja kotłowni. Może należało-
by pomyśleć o jakimś wspólnym 
przedsięwzięciu, gminy i inwesto-
ra? Samorząd łatwiej uzyskałby 
dodatkowe środki na taki cel. Dla 
nas to odległa perspektywa. Nad 
tak dużą inwestycją możemy za-
stanawiać się za jakiś czas. 

JM:  W gminie 
panuje  przy-
chylność  d la 
wszelkich na-
szych zamie-
rzeń i planów. 
Z w ł a s z c z a 
teraz,  po se-
z o n i e ,  g d y 
okazało się, że 
żadna ze stron 
n i e  z aw i o d ł a 
zaufania. 

AK:  Owszem, 
j e s t  k l i m a t 
życzliwości, ale 
brak inicjatywy. 
W związku z pla-
nowanymi przez 
nas inwestycjami 
czeka nas wiele 
u z g o d n i e ń 
i problemy z ni-
mi związane. To 
jest najtrudniej-
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Człowiek jest częścią przyrody, ale 
niestety, okazuje się, że nieuświado-
mioną ekologicznie. 

KZ

fot. M. Stamirowski

KRONIKA 
POLICYJNA

fot. D. Majewski
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Moje śmieci – moja sprawa?
Okazuje się, że ten 

problem dotyczy nas 
wszystkich. Bardzo wielu 
ludzi żyje w przeświad-
czeniu, że odpady i niepo-
trzebne rzeczy lepiej wy-
rzucić do lasu, niż płacić 
za ich wywóz. Wystarczy 
spojrzeć na tereny wiej-
skie przyległe do lasów. 
Jak grzyby po deszczu 
wyrastają sterty butelek 
szklanych i plastikowych, 
opakowania po chipsach 
i puszki po piwie. W ten 
sposób powstają dzikie 
wysypiska śmieci. 
Na terenie gminy Nasielsk istnieje 
kilkadziesiąt takich wysypisk. Miesz-
kańcy okolicznych wsi transportują 
tam różnego rodzaju śmieci, od tych 
mało niebezpiecznych dla środowi-
ska, czyli ulegających szybko rozkła-
dowi, do tych szczególnie groźnych, 
takich jak: odpady eternitu, opako-
wania po środkach chemicznych, 
plastiki i opony oraz trudne do 
zagospodarowania odpady wielko-
gabarytowe – zużyte pralki, lodówki, 
sprzęty domowe, rolnicze. 

Poważnym problemem są śmieci za-
legające wzdłuż dróg. Gdy jedzie się 
w stronę Jackowa, można zauważyć 
w przydrożnym rowie całe worki 
wypełnione odpadami. Spacerując 
wśród nich, możemy znaleźć wiele 
ciekawych rzeczy, począwszy od 
testów ciążowych po dokumenty 
tożsamości osób zamieszkujących 
okoliczne tereny. Nie ma winnych, 
a problem śmieci jest. Czy jest to wy-
nik braku kultury i poszanowania dla 
środowiska naturalnego, czy rezultat 

niewiedzy, co robić z odpada-
mi? Faktem jest, że przeciętny 
mieszkaniec Polski, rocznie 
„produkuje” prawie 250 kg 
śmieci. I ta ilość gwałtownie 
wzrasta. 

Zasady postępowania z od-
padami określa ustawa z dn. 
27 kwietnia 2001 r. Artykuł 
7 ustawy mówi: „Posiadacz 
odpadów jest obowiązany 
w pierwszej kolejności do 
poddania ich odzyskowi, 
a jeżeli z przyczyn technolo-
gicznych jest on niemożliwy 
lub n ie  jest  uzasadniony 
z przyczyn ekologicznych 
lub ekonomicznych, to odpa-
dy te należy unieszkodliwiać 
w sposób zgodny z wyma-
ganiami ochrony środowiska 
oraz p lanami gospodarki 
odpadami”. Wszyscy miesz-
kańcy naszej gminy objęci są 
zorganizowanym systemem 
zbierania i odbierania odpa-
dów komunalnych. Zajmuje 
się tym Zarząd Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej. 
Dowiedzieliśmy się, że 70% 
mieszkańców Nasielska i 50% 
mieszkańców wsi z terenu 
naszej gminy nie ma podpi-
sanej umowy z ZGKiM. Co 
w takim razie pozostali robią 
z odpadami? 

Ustawa o odpadach w artyku-
le 70 mówi o karach grzywny 
lub aresztu dla osób, które 
składują śmieci w nieodpowiednich 
miejscach i powodują zagrożenie 
dla zdrowia i życia ludzi oraz dla 
środowiska naturalnego. Kary są 

pewnym rozwiązaniem, ale men-
talność ludzi ciężko zmienić. Śmie-
cą wszyscy. Dotyczy to w równym 
stopniu wody, powietrza czy o ziemi. 

18.03. w Borkowie nieznani sprawcy 
włamali się do domku letniskowe-
go i skradli m.in. baterię kuchenną 
i blachę aluminiową. Straty wynoszą 
300 zł na szkodę Zygmunta D.

26.03. w Borkowie nieznani sprawcy 
włamali się do domku letniskowego 
i skradli odkurzacz i komplet garnków. 
Straty wynoszą 500 zł na szkodę Jó-
zefa K.

29.03–01.04. w Paulinowie nieznani 
sprawcy włamali się do domku let-
niskowego Konrada K. i skradli tele-
wizor, podkoszarkę elektryczną, trzy 
grzejniki olejowe i czajnik bezprzewo-
dowy. Straty wynoszą 300 zł.

31.03–01.04. w Siennicy nieznani 
sprawcy włamali się do pomieszcze-
nia gospodarczego Małgorzaty N. 
i skradli szlifierkę, chłodnicę od cią-
gnika i przewody spawalnicze. Straty 
oszacowano na 500 zł.

01–02. 04. nieznani sprawcy włamali 
się do baru przy ulicy Warszawskiej 
i skradli papierosy, alkohol i pieniądze. 
Straty wynoszą 1600 zł na szkodę 
Teresy S.

03.04. w Liceum Ogólnokształcą-
cym nieznany sprawca skradł tele-
fon komórkowy o wartości 300 zł 
na szkodę Magdaleny W.

04.04. w Mokrzycach Włościańskich 
Longin D., mieszkaniec Ruszkowa, 
kierował rowerem w stanie nietrzeź-
wym (0,46 mg/l).

04.04. w Mogowie Andrzej S., miesz-
kaniec Mogowa, kierował rowerem 
w stanie nietrzeźwym (0,41 mg/l).

04.04. w Jackowie Włościańskim 
Waldemar L., mieszkaniec Pieściróg, 
kierował samochodem marki Jelcz 
w stanie nietrzeźwym (1,21 mg/l).

05.04. nieznani sprawcy włamali się 
do garażu przy ulicy Warszawskiej 
i skradli z zaparkowanego w nim 
samochodu akumulator i radiood-
twarzacz. Straty wynoszą 400 zł na 
szkodę Błażeja K.

Tragiczny wypadek
11 kwietnia w Andzinie kierujący samochodem Fiat 126p Mariusz S. wyjechał 
z drogi podporządkowanej pod nadjeżdżający samochód Toyota Avensis, 
w wyniku czego doszło do zderzenia. Kierowca Fiata poniósł śmierć na 
miejscu.

NAPRAWA SPRZĘTU AGD
PRALKI, ZMYWARKI, KUCHNIE GAZOWE, 

ELEKTRYCZNE, PŁYTY CERAMICZNE

tel. 0 603 369 245
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     PIĄTEK 28 KWIETNIA 2005 r. (Maria, Paweł, Przybyczest, Waleria, Witalis)

Mission: Imposible II
	 Film	sensacyjnyUSA/Niemcy,	rok	produkcji:	2000;	reżyseria:	John	
Woo;	obsada:	Tom	Cruise,	Dougray	Scott,	Thandie	Newton,	Ving	
Rhames,	Richard	Roxburg,	Anthony	Hopkins

W Sydney, w pewnym wieżowcu, imponującym 
architekturą i najnowocześniejszymi systemami 
zabezpieczeń, znajduje się laboratorium firmy far-
maceutycznej, która stworzyła wirus nowej generacji, 
hybrydę. Człowiek zakażony wirusem umiera przed 
upływem doby. Jednakże, jeśli otrzyma antidotum, 
rozwój choroby w jego organizmie zostaje powstrzy-
many. Inna duża firma farmaceutyczna opracowała 
już antidotum na hybrydę, ale bez samej choroby 
nie ma ono żadnej wartości. I tak oto Sean Ambrose 
wpada na pomysł, jak się wzbogacić. Postanawia 
dostarczyć chorobę tym, którzy mają na nią lekar-
stwo, w zamian za udziały w zyskach z produkcji leku. 
W związku z tą transakcją Ethan Hunt otrzymuje ko-
lejne zadanie od komandora Swanbecka (Anthony 
Hopkins). Hunt ma pokrzyżować plany Ambrose’a  
i zniszczyć wszystkie istniejące próbki hybrydy. Przed 
wykonaniem zadania musi zwerbować do pracy bar-
dzo sprytną złodziejkę, Nyah Hall, która okaże się 
bardzo pomocna w zdobywaniu cennych informacji 
na temat Ambrose’a. (piątek, 20:15 TVN)

TVP 2
05:00 Moda	na	sukces	-	odc.2818
05:20 Moda	na	sukces	-	odc.2819
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
08:15 Prosto	w	oczy
08:35 Karrypel	kontra	Groszki	-	odc.	2	
-	Fałszywe	żaby;	serial	animowany

09:00 Jedyneczka;	program	dla	dzieci
09:25 Papirus	-	Yam		;	film	animowany
09:55 Don	Matteo	III,	odc.	15;	serial
10:50 Przyjaciele;	talk-show
11:05 TELEZAKUPY
11:35 Zielony	biznes
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Klan	-	odc.1089;	telenowela	TVP
12:35 Plebania	-	odc.	697;	telenowela	
13:00 Jaka	to	melodia?;	teleturniej
13:25 Defekt	-	odc.	5/9;	serial	sensacyjny	
14:25 Na	celowniku;	magazyn
14:35 Zwierzowiec	-	Pies	czy	kot?	-	Kot	
rosyjski	niebieski	

14:50 Był	taki	dzień	-	28	kwietnia;	felieton
15:00 Wiadomości
15:10 Laboratorium	XXI	wieku	;	magazyn
15:35 Coś	z	niczego;	serial	dokumentalny	
kraj	prod.Wielka	Brytania	(2005)

16:00 Moda	na	sukces	-	odc.2820
16:25 Moda	na	sukces	-	odc.2821
16:50 Sportowy	Express
17:00 Teleexpress
17:20 Warto	kochać	-	odc.	43;	serial	TVP
18:10 Kapelusz	pełen	słońca	-	wspomnie-
nie	o	Hance	Bielickiej	-	[	cz.3	];	program	
kabaretowy

18:25 Bulionerzy	-	odc.	50	-	Syndrom	
weterana;	serial	komediowy	TVP

19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 Pogoda
20:15 Piątkowe	kino	akcji	-	Agent	nr	1;	
film	fabularny	kraj	prod.Polska	(1972);	
reż.:Zbigniew	Kuźmiński;	wyk.:Karol	
Strasburger,	Monika	Sołubianka,	Barbara	
Bargiełowska,	Stojczo	Mazgałow,	Tadeusz	
Białoszyński,	Józef	Para,	Zdzisław	Tobiasz,	
Aleksander	Iwaniec,	Bogumił	Simeonow,	
Wiktor	Grotowicz

22:05 Tin	 Cup;	 film	 obyczajowy	 kraj	
prod.USA	(1996);	reż.:Ron	Shelton;	wyk.:
Kevin	Costner,	Don	Johnson,	Rene	Russo

00:20 Był	taki	dzień	-	28	kwietnia;	felieton;	
Bez	ograniczeń	wiekowych

00:25 Po	godzinach
01:20 Pociąg	do	kultury
01:35 Tele-Nowela
01:45 Kino	nocnych	marków	-	Zagubiony	
w	 leśnej	 głuszy;	 film	 fabularny	 kraj	
prod.USA	(1990);	reż.:Mark	Griffiths

03:05 Był	taki	dzień	-	28	kwietnia;	felieton
03:10 Zakończenie	programu

06:00	 Wstawaj!	Gramy!,	odc.19 Polska
06:45	 TV	Market
07:00	 Adam	i	Ewa,	odc.64 Polska,	2001
07:30	 B-Daman,	odc.34
07:55	 Miodowe	Lata,	odc.99 Polska
08:45	 Gra	w	ciemno,	odc.144 Polska
09:45	 Dom	nie	do	poznania,	odc.16;	USA,	
2004;	r.	David	Dryden,	Patrick	Higgins

10:45	 Quizmania,	odc.33 Wielka	Brytania,	
2006;	r.	Chris	Patterson,	Mark	Wairing

11:40	 TV	Market
11:55	 Daleko	od	noszy,	odc.35	  Polska,	
2004;	r.	Krzysztof	Jaroszyński

12:25	 Samo	życie,	odc.693 Polska,	2006;	
r.	Jacek	Sołtysiak,	Wojciech	Pacyna

13:10	 Miodowe	Lata,	odc.100 Polska
14:00	 P i e rwsza 	 mi łość ,	 odc .276 
Polska,	2006;	r.	Okił	Khamidow,	Paweł	
Chmielewski

14:45	 Z	 Bożeną	 Dykiel 	 na	 ostrzu	
noża,	odc.26 Polska,	2006;	r.	Mariusz	
Wojaczek	

15:15	 Daleko	od	noszy Serial	komediowy			
15:45	 Wydarzenia
16:05	 Pogoda
16:10	 Interwencja,	odc.653 Polska,	2006			
Dla	małoletnich	od	lat	12

16:35	 Exclusive,	odc.155 Polska
17:05	 Gra	w	ciemno,	odc.145 Polska
18:05	 Pierwsza	miłość,	odc.277 Polska,	
2006;	 r.	 Oki ł 	 Khamidow,	 Paweł	
Chmielewski

18:50	 Wydarzenia
19:20	 Sport
19:25	 Pogoda
19:30	 Samo	życie,	odc.694	 Polska
20:05	 SHOW!TIME,	odc.6 Polska,	2006;	
r.	Joanna	Haręża;	w.	Olga	Lipińska	(reży-
ser),	Andrzej	Strzelecki	(reżyser),	Janusz	
Józefowicz	(reżyser),	Olaf	Lubaszenko	
(reżyser)

21:40	 Eska	Music	Awards	2006
21:55	 Studio	Lotto
23:40	 Biznes	Wydarzenia
00:00	 Pogoda
00:05	 Nieustraszeni,	odc.62;	USA,	2003;	
r.	J.	Rupert	Thompson	

01:05	 Dziewczyny	w	bikini
02:35	 Love	TV,	odc.79 Program	rozryw-
kowy	

03:35	 BoomBox,	odc.76 Polska,	2006	
05:30	 Pożegnanie

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

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	 obycza-
jowy	 (638/0),	 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 Bez	śladu	-	serial	sensacyjny	(12/
23),	USA,	2002,	reż.	Tom	McLoughlin,	
wyst.	 Anthony	 LaPagl ia,	 Poppy	
Montgomery,	Marianne	Jean-Baptiste,	
Enrique	Murciano,	Roselyn	Sanchez,	
Eric	 Close,	Anthony	 LaPaglia,	 Poppy	
Montgomery,	Marianne	Jean-Baptiste,	
Enrique	Murciano,	Roselyn	Sanchez,	Eric	
Close

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

15:00 Barwy	 grzechu	 	 -	 telenowela	
(79/160),	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 Mission:	Impossible	II		-	film	sen-
sacyjny,	Niemcy,	2000,	reż.	John	Woo	,	
wyst.	Tom	Cruise,	Dougray	Scott,	Thandie	
Newton,	Ving	Rhames,	Richard	Roxburg,	
Anthony	Hopkins

22:50 Oszukać	przeznaczenie	II	 	-	film	
horror,	USA,	2003,	reż.	David	Ellis	,	wyst.	
Ali	Larter,	A.J.	Cook,	Michael	Landes,	Tony	
Todd,	T.C.	Carson,	Jonathan	Cherry,	 

00:45 Uwaga!		-	magazyn,	2006
01:05 Nocne	igraszki		-	program	rozryw-
kowy,	2006

02:05 Telesklep

TVP 1 POLSAT TVN TV 4
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”	(190)	–	serial	animo-
wany	dla	dzieci,	USA/Japonia	1997-98

08.55 „Kachorra	to	ja”		(96)	-	Argentyna	
2002,	prod.	Gabriel	Fierro;	reż.	Jorge	
Montero,	obsada:	Natalia	Oreiro,	Pablo	
Rago,	Maria	Rosa	Gallo,	Maria	Leal

09.55 „Roseanne”	(18)	–	serial	komedio-
wy,	USA	1988-1997,	reż.	Gail	Mancuso

10.30 „Skrzydła”	(18)	–	serial	komediowy,	
USA	1990-1997,	reż.	Leonard	R.	Garner	
Jr.,	Andy	Ackerman,	wyk,	Steven	Weber,	
Timothy	Daly,	Crystal	Bernard,	Rebecca	
Schull,	Thomas	Haden	Chuch

11.00 „JAG	-	Wojskowe	Biuro	Śledcze”		
(84)	-	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

12.00 Kasa	na	bank		-	telerutniej
13.05 -	Teleturniej
13.50 MUZYCZNE	LISTY	–	magazyn	
14.40 Muzyczny	ring		-	program
15.10 Ekstraliga	-	Magazyn	żużlowy	
15.40 „Kinomaniak”	-	Odjazdowy	ma-
gazyn	filmowy

16.10 „Kachorra	to	ja”		(97)	-	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

17.15 „Roseanne”	(19)	–	serial	komedio-
wy,	USA	1988-1997,	reż.	Gail	Mancuso,	
Andrew	D.	Weyman

17.45 „Skrzydła”		(19)	–	serial	komediowy,	
USA	1990-1997,	reż.	Leonard	R.	Garner	
Jr.,	Andy	Ackerman

18.15 -	Teleturniej		
19.00 TiVi-sekcja	–	talk	show
20.00 „V.I.P.”	(4)	–	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	
22.10 „Threshold	-	strategia	przetrwania”		
(4)	–	fantastyczny	serial	akcji,	USA	2005,	
reż.	David	S.	Goyer,	Peter	Hyams,	wyk.	
Carla	Gugino,	Brian	Van	Holt,	Brent	Spiner,	
Robert	Patrick	Benedict,	Peter	Dinklage,	
Charles	S.	Dutton

23.10 Playboy;	„Na	wyciągnięcie	ręki”		
–	film	erotyczny	

01.10 Love	TV	-	Program	o	charakterze	
interaktywnym

02.10 Biznes	Wydarzenia	
02.30 Odlot	-	program
03.05 Muzyczne	listy	–	magazyn
03.55 Zakończenie	programu

Bruce Wszechmogący
	 Komedia	romantyczna	fantasy,	96	min,	USA	2003;	Reżyseria:	Tom	Shadyac;	Scenariusz:	Steve	Koren,	Mark	O’Keefe,	Steve	
Oedekerk;	Aktorzy:	Jim	Carrey,	Morgan	Freeman,	Jennifer	Aniston,	Philip	Baker	Hall,	Catherine	Bell,	Lisa	Ann	Walter,		Steven	
Carell,	Nora	Dunn,	Eddie	Jemison

Bruce Nolan (Jim Carrey) mieszka w niewiel-
kim miasteczku Buffalo w stanie Nowy Jork, 
gdzie pracuje w lokalnej stacji telewizyjnej. 
Wydawałoby się, że jego życie układa się ra-
czej szczęśliwie. Ma ładny dom, psa i przede 
wszystkim  piękną i oddaną mu dziewczynę 
Grace Connelly (Jennifer Aniston). Ale to wciąż 
za mało dla ambitnego i żądnego sławy bo-
hatera. Sen z powiek  spędza mu praca, która 
nie przynosi mu satysfakcji. Czuje się w niej 
niedowartościowany i zepchnięty na margines. 
Do tej pory realizował jedynie mało istotne 
reportaże z życia miasteczka, tymczasem 
widzi siebie w roli prezentera głównych 
wiadomości. Kiedy awans dostaje jego rywal Evan Baxter, Bruce nie wytrzymuje i na wizji daje upust 
swej nienawiści.  Za obsceniczny język zostaje wyrzucony z pracy. Przed gmachem stacji telewizyjnej 
wdaje się w awanturę z grupą bandytów, od których porządnie obrywa. Tego dnia  Bruce kłóci się także 
ze swoją dziewczyną i wychodzi z domu. Jadąc samochodem, prosi Boga o jakiś cud, o spełnienie jego 
prośby, potem zaczyna urągać Wszechmogącemu. Podążając za tajemniczymi wskazówkami, dociera do 
opuszczonych budynków biurowych, gdzie spotyka jedynie stróża, który – jak się okazuje – jest właśnie 
Bogiem.   (sobota, 20:15 TVP 1)

HIT NA DZIŚ

Agent nr 1
TVP 1  20.15
	 	Film	wojenno-sensacyjny,	97	min,	Polska	
1972;	Reżyseria:	Zbigniew	Kuźmiński;	
Scenariusz:	Aleksander	Ścibor-Rylski;	
Zdjęcia:	Wiesław	Rutowicz;	Muzyka:	
Andrzej	 Korzyński;	Aktorzy:	 Karol	
Strasburger,	Monika	Sołubianka,	Stojczo	
Mazgałow,	Adrianna	Andrejewa,	Kirił	
Janew,	Aleksander	Iwaniec	i	inni

Nieuchwytny agent, za którego 
głowę hitlerowcy wyznaczyli wy-
soką nagrodę, urodził się w War-
szawie, w rodzinie Rosjanina 
i Polki. Jako kilkuletni chłopiec 
Jerzy Iwanow-Szajnowicz zna-
lazł się w Salonikach, gdy jego 
matka po raz drugi wyszła 
za mąż za Greka. Opanował 
świetnie języki angielski, ro-
syjski, francuski, niemiecki, 
grecki. Studiował w Belgii i we 
Francji, zdobył dyplom inżyniera. 
Wybuch wojny zastał go w Gre-
cji. Jednym z ostatnich statków 
opuścił przybraną ojczyznę, 
zamierzał wstąpić do Brygady 
Karpackiej. Miał ciągle polskie 
obywatelstwo i paszport, ale 
z powodów formalnych nie 
przyjęto go do polskiego woj-
ska. Nawiązał wówczas kontakt 
z placówką wojskową wywiadu 
brytyjskiego – po przeszkoleniu 
w Aleksandrii został w 1941 r. 
przerzucony do Grecji. Wsławił 
się wieloma śmiałymi akcjami 
dywersyjnymi. Był znakomitym 
pływakiem, wielokrotnie docierał 
do stojących na redzie okrętów 
niemieckich – przytwierdzał do 
nich miny magnetyczne i wysa-
dzał w powietrze. Przekazywał 
wywiadowi angielskiemu cenne 
informacje o ruchach wojsk 
hitlerowskich.Dwukrotnie po 
aresztowaniu zdołał  zb iec 
z gestapo. Ujęty po raz trzeci, 
został rozstrzelany 4 stycznia 
1943 r.

DODATEK TELEWIZYJNY
06:00 Złotopolscy	396
06:25 10	minut	tylko	dla	siebie
06:40 Dwójka	Dzieciom	-	Siedem	stron	
świata	-	odc.	7/7	Wrak;	serial	TVP

07:05 TELEZAKUPY
07:25 Od	przedszkola	do	Opola	-	Jacek	
Skubikowski

07:50 Dwójka	Dzieciom	-	Jak	to	działa?	
-	 odc	 18/26	Turniej	 golfowy	 czyli	 o	
obrazach;	serial	animowany

08:05 Detektyw	w	sutannie	-	s.	2,	odc.	
1/13	(9)		Ksiądz	z	daleka;	serial	kryminalny	
kraj	prod.USA	(1990);	reż.:Christopher	
Hibler

09:00 Pytanie	na	śniadanie
11:10 M	jak	miłość	-	odc.	328;	serial	TVP
12:00 Tęgie	kłopoty.	Życie	na	wadze.	-	
odc.1	kraj	prod.Wielka	Brytania	(1999)

12:25 TELEZAKUPY
12:45 Święta	wojna	-	Hanys	modyfiko-
wany	genetycznie

13:15 Spotkanie	z	Balladą	-	Wizyta	w	
Kopydłowie	(1)	-	Starsza	pani;	wyk.:
Leszek	Benke,	Alina	Kamińska,	 Lidia	
Bogaczówna,	 Kajetan	Wolniewicz,	
Ewa	Czajkowska,	Marta	Bizoń,	Andrzej	
Jurczyński,	Kuba	Przebindowski,	Tadeusz	
Zięba

14:05 Lokatorzy	-	odc.	100	Czarna	owca
14:35 Nie	 do	 wiary	 -	 odc.	 21;	 serial	
dokumentalny	kraj	prod.USA	(2004)

15:00 Gliniarz	 i	prokurator	-	s.	3,	odc.	
4/26	(38)	Pozory	mogą	mylić;	serial	
sensacyjny	kraj	prod.USA	(1989)

15:50 Dolina	Kreatywna	-	Co	słychać?
15:50 Bezpieczna	majówka;	felieton
16:00 Dla	niesłyszących	-	Panorama
16:15 Film	dla	niesłyszących	-	Egzamin	z	
życia	-	odc.	44;	serial	TVP

17:05 Duże	dzieci	;	talk-show
17:50 Bezpieczna	majówka;	felieton
17:55 Pogoda
18:00 Program	lokalny
18:25 Bezpieczna	majówka;	felieton
18:30 Panorama
18:50 Pogoda
19:00 Stawka	większa	niż	życie	-	odc.	
3/18	Ściśle	tajne

20:05 Załóż	się;	widowisko	rozrywkowe
21:05 Załóż	się	;	widowisko	rozrywkowe
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport	Telegram
22:30 Pogoda
22:45 Wideoteka	dorosłego	człowieka
23:15 Faza	czwarta;	film	sensacyjny	kraj	
prod.USA	(2001);	reż.:Bryan	Goeres;	
wyk.:Dean	Cain,	Brian	Dosworth,	Mimi	
Kuzyk

00:55 Tajne	akcje	CIA	-	s.II	odc.	12/22	
kraj	prod.USA	(2003)

01:40 Zaklęty	krąg
02:05 Zakończenie	programu



6 Życie Nasielska 21 kwietnia–4 majaDODATEK TELEWIZYJNY
    SOBOTA 29 KWIETNIA 2005 r.  (Angelina, Augustyn, Bogusław, Katarzyna, Piotr, Robert)

TVP 2
06:00 W	 rajskim	 ogrodzie	 -	 Stepy	
Masajów

06:20 Bar	Atlantic	-	odc.	8;	serial
06:45 To	trzeba	wiedzieć
06:55 Dzień	dobry	w	sobotę;	program	
poradnikowy

07:30 Rok	w	ogrodzie
07:50 Był	taki	dzień	-	29	kwietnia;	felieton
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Były	sobie	odkrycia;	serial	anim.
08:40 Wirtul@ndia
09:05 Ziarno;	magazyn
09:35 Lippy	and	Messy	-	DO-BE	-DO
09:40 5	-	10	-	15
10:10 Lilli	czarodziejka;	serial	animowany	
10:40 Czarna	owca	-	magazyn	muzyczny
10:55 Program	dla	młodzieży
11:10 Szkoła	złamanych	serc;	serial	obycz.
12:00 Kuchnia	z	Okrasą
12:25 Film	dokumentalny
12:50 Był	taki	dzień	-	29	kwietnia;	felieton
13:00 Wiadomości
13:10 WIKTORY	2005
14:30 Co	tu	jest	grane	?;	program	muz.
14:55 Ranczo	-	odc.	6;	serial	obyczajowy
15:50 Śmiechu	warte
16:15 Od	przedszkola	do	Opola
16:50 Sportowy	Express
17:00 Teleexpress
17:20 Warto	kochać	-	odc.	44;	serial	TVP
18:10 Show	Express
18:25 Sąsiedzi;	serial	komediowy	TVP
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:50 Sport
20:00 Pogoda
20:15 H i t 	 n a 	 s o bo t ę 	 - 	 B r u c e	
Wszechmogący;	komedia	kraj	prod.USA	
(2003);	 reż.:Tom	 Shadyak;	 wyk.:
Jim	Carrey,	Jennifer	Aniston,	Morgan	
Freeman

22:00 Defekt	-	odc.	6;	serial	sensacyjny	
23:00 Męska	rzecz...	-	Milczenie	owiec;	
film	fabularny	kraj	prod.USA	(1991);	
reż.:Jonathan	 Demme;	 wyk.:Jodie	
Foster,	Anthony	Hopkins,	Scott	Glenn

01:00 Kino	nocnych	marków	-	Wtorek;	
komedia	kraj	prod.Polska	(2002);	reż.:
Witold	Adamek;	wyk.:	Bolec,	Paweł	Kukiz,	
Małgorzata	Kożuchowska,	Kinga	Preis

02:25 Był	taki	dzień	-	29	kwietnia;	felieton
02:30 Zakończenie	programu

06:00	 Pierwsza	miłość,	odc.229 Polska
06:45	 Pierwsza	miłość,	odc.230 Polska
07:30	 Jesteśmy,	odc.156 Polska
08:00	 Sonic	X,	odc.17;	Japonia,	USA,	2003
08:30	 Hugo	Familijny	2006,	odc.55 Polska
09:00	 Z	Bożeną	Dykiel	na	ostrzu	noża
09:30	 Pasjonaci,	odc.40 Polska,	2006;	
Magazyn	motoryzacyjny

10:00	 Rodzina	zastępcza,	odc.223 2005
11:00	 Ania	z	Zielonego	Wzgórza,cz.	2;	
KANADA/NIEMCY/USA

13:00	 Człowiek	kontra	zwierzę,	cz.2;	USA,	
2003;	r.	Bob	Levy

14:00	 Dom	nie	do	poznania,	odc.17;	USA,	
2004;	r.	David	Dryden,	Patrick	Higgins

15:00	 Wszystko	o	zwierzętach,	odc.12;	
Wielka	Brytania,	2005

15:30	 Exclusive,	odc.155 Polska,	2006
15:45	 Gotowe	na	wszystko,	odc.36;	USA,	
2005;	r.	Larry	Shaw

16:45	 Chcę	być	piękna,	odc.5 Polska,	
2006;	r.	Krzysztof	Landsberg

17:45	 Kochaj	mnie,	kochaj!,	odc.9 Polska,	
2006

18:50	 Wydarzenia
19:20	 Sport
19:25	 Pogoda
19:30	 Grasz	czy	nie	grasz,	odc.22 Polska
20:50	 Wilk;	 USA,	 1994;	 r.	 Nichols	
Mike;	 w.	 Jack	 Nicholson,	 Michelle	
P fe i f fe r,	 James 	 Spade r,	 Ka te	
Nel l igan,	 P lummer	 Chr istopher		
Horror. Pewnej zimowej nocy Will 
Randall  -znerwicowany pracownik 
wydawnictwa, zostaje ugryziony 
przez wilka, którego wcześniej potrącił 
samochodem. Od tego czasu życie męż-
czyzny zmienia się całkowicie-odzyskuje 
młodzieńczy wigor, wyostrzają mu się 
zmysły, a jego niespożyte siły pomagają 
mu w walce z podstępnymi rywalami w 
pracy. Coraz częściej spotyka się też z 
pięknymi kobietami, wśród których jest 
Laura, córka właściciela firmy, w której 
pracuje. Jego szczęście nie trwa jednak 
długo-Randall odkrywa, że powoli 
przemienia się w wilkołaka...   

21:55	 Studio	Lotto
23:35	 Konfrontacja;	HONG	KONG,	2000;	
r.	Hark	Tsui

01:50	 Dziewczyny	w	bikini
03:20	 Love	TV,	odc.80 Program	rozryw-
kowy

04:20	 BoomBox,	odc.77 Polska,	2006	
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

11:05 Wielkie	ucieczki	-	serial	fabularno-
dokumentalny,	2006

12:20 Na	Wspólnej	-	powtórki	-	serial	
obyczajowy	(160/0),	Polska,	2006

14:10 Szymon	Majewski	Show	-	program	
rozrywkowy,	2006

15:15 Taniec	 z	 gwiazdami	 -	 program	
rozrywkowy,	2006

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	(24/0),	
Polska,	2006,	wyst.	Agnieszka	Dygant,	
Tomasz	Kot,	Adam	 Ferency,	Tamara	
Arciuch

20:40 Kryminalni	 -	 serial	 kryminalny	
(47/0),	 Polska,	 2006,	wyst.	Marek	
Włodarczyk,	 Maciej	 Zakościelny,	
Magdalena	Schejbal,	Dorota	Landowska,	
Ryszard	Filipski

21:45 Bumerang	-	film	komedia,	USA,	
1992,	reż.	Reginald	Hudlin	,	wyst.	Eddie	
Murphy,	 Robin	 Givens,	 Halle	 Berry,	
David	Alan	Grier,	Martin	 Lawrence,	
Grace	Jones,	Geoffrey	Holder,	Eartha	
Kitt,	Chris	Rock

00:05 Dziwne	dni	-	film	S-F,	USA,	1995,	
reż.	 Kathryn	 Bigelow,	 wyst.	 Ralph	
Fiennes,	Angela	Bassett,	Juliette	Lewis,	
Tom	Sizemore,	Michael	Wincott,	Vincent	
D’Onofrio

02:55 Telesklep
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TVP 1 POLSAT TVN TV 4

TVP 2
06:05 Białoruś,	Białoruś...;	magazyn
06:30 Tak	miało	być;	serial	obycz.	TVP
06:55 Był	taki	dzień	-	30	kwietnia;	felieton
07:00 Transmisja	Mszy	Świętej
07:55 Moliki	książkowe-czyli-co	czytać	
dziecku;	magazyn

08:05 Domisie;	program	dla	dzieci
08:35 Dzieci	 świata	 -	 Moja	 farma	 -	
Fernando	w	Wenezueli;	serial	dok.

08:50 Dzieci	świata	-	Mali	mistrzowie	
-	Filip	i	akrobacje	rowerowe;	serial	dok.

09:10 Teleranek	-	magazyn	dla	młodszych	
nastolatków

09:35 Lippy	and	Messy	-	DO-BE	-DO
09:45 Królestwo	Maciusia	 -	 odc.34;	
program	dla	dzieci

10:10 Ania	z	Zielonego	Wzgórza	-	odc.	
7	Czarownica	z	Avonlea;	serial	anim.

10:40 Szkoła	złamanych	serc;	serial	obycz.
11:30 Tydzień
11:55 Między	ziemią	a	niebem
12:00 Regina	Coeli
12:15 Między	ziemią	a	niebem
12:55 Był	taki	dzień	-	30	kwietnia;	felieton
13:00 Wiadomości
13:10 Wywiad	i	opinie;	program	pub.
13:35 Kochamy	polskie	komedie
14:05 Podróż	 Jednorożca	 -	 cz.	 2	 kraj	
prod.USA	(2000);	reż.:Philip	Spink

15:55 BBC	w	Jedynce	-	Rekiny	młoty;	film	
dokumentalny	kraj	prod.Wielka	Brytania

16:45 Sportowy	Express
17:00 Teleexpress
17:20 Księżniczka	i	żołnierz;	film	fabularny	
kraj	prod.USA	(2001);	reż.:Mike	Robe

19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:50 Sport
20:00 Pogoda
20:10 Ranczo	-	odc.	7;	serial	obycz.	TVP
21:10 Zakochana	 Jedynka	 -	 Album	
rodzinny	 cz.2;	 film	obyczajowy	 kraj	
prod.USA	(1994);	reż.:Jack	Bender

22:50 Uczta	kinomana	-	Podejrzany;	film	
kryminalny	kraj	prod.USA	(2000);	reż.:
Stephen	Hopkins;	wyk.:Gene	Hackman,	
Morgan	Freeman,	Monica	Bellucci

00:40 Międzynarodowy	Turniej	Tenisowy	
Kobiet	J&S	Cup	-	kronika

00:50 Około	północy	;	magazyn
01:10 Kolekcja	kinomana	-	Piotr	Pierwszy	
-	cz.	2	(Pietr	Pierwyj,	cz.	2);	dramat	hi-
storyczny	kraj	prod.ROSJA	(1938)

02:45 Był	taki	dzień	-	30	kwietnia;	felieton
02:55 Zakończenie	programu

06:05 Słowo	na	niedzielę
06:10 Dla	 niesłyszących	 -	 Lokatorzy		
-	odc.	14	Kobiety	i	myszy

06:30 Dla	 niesłyszących	 -	 Lokatorzy		
-	odc.	15	Cichy	wielbiciel

07:00 Smak	Europy
07:10 Dwójka	 Dzieciom	 -	 Lis	 Leon	 -	
Szybowce	odc	4

07:20 Złotopolscy	-	odc.	763
07:45 M	jak	miłość	-	odc.	407;	serial	TVP
08:35 10	lat	mniej	seria	II	-	odc.4;	serial	do-
kumentalny	kraj	prod.Wielka	Brytania

09:05 Niesforne	aniołki;	serial	dokumen-
talny	kraj	prod.Wielka	Brytania	(2004)

09:35 Ostoja
10:05 Rodzinne	 oglądanie	 -	 Europa:
Podróż	w	czasie	-	Ujarzmianie	puszczy	
-	odc.3;	serial	dokumentalny

11:05 Podróże	 kul inarne	 Roberta	
Makłowicza	-	Fiński	smak

11:40 Gwiazdy	w	południe	-	Zabawna	
buzia;	komedia	kraj	prod.USA	(1957);	
reż.:Stanley	Donen

13:25 Codzienna	2	m.	3	-	odc.	12;	serial	
komediowy	TVP

14:00 Familiada;	teleturniej
14:30 Złotopolscy	-	odc.	765	Próba	sił
15:00 Szansa	na	Sukces
16:05 Na	dobre	i	na	złe	-	odc.	256;	serial
17:00 Egzamin	z	życia	-	odc.	45;	serial
17:50 Młode	Wilki;	wywiad
18:00 Program	lokalny
18:30 Panorama
18:50 Pogoda
19:05 Dubidu	;	quiz	muzyczny
20:10 Europa	 da	 się	 lubić	 -	 	 Europa	
Wikingów	

21:10 Duże	dzieci;	talk-show
22:00 Panorama
22:20 Sport	Telegram
22:30 Pogoda
22:35 Pogoda	dla	alergików
22:40 Studio	Teatralne	Dwójki	-	Zorka;	
spektakl	teatralny;	reż.:Łukasz	Wylężałek;	
wyk.:Krzysztof	Stelmaszyk,	Zbigniew	
Zamachowski,	Sławomir	Orzechowski,	
Kamila	Baar,	Roma	Gąsiorowska,	Jerzy	
Trela,	Arkadiusz	Jakubik,	Marcin	Bosak,	
Krzysztof	Bociaga,	Andrzej	Świński

24:00 Intymność;	dramat	psychologiczny	
kraj	prod.Wielka	Brytania	(2000);	reż.:
Patrice	Chereau;	wyk.:Mark	Rylance,	
Kerry	Fox,	Timothy	Spall

01:55 Zakończenie	programu

06:00	 Pierwsza	miłość,	odc.231 Polska
06:45	 Pierwsza	miłość,	odc.232 Polska
07:30	 Król	szamanów,	odc.28;	Japonia	
/	USA,	2003;	r.	Sesji	Mizushima

08:00	 Power	Rangers,	odc.512;	USA,	2004	
08:30	 Hugo	2006,	odc.69 Polska
09:00	 Bobry;	USA,	1988;	r.	Stephen	Low	
Film	dokumentalny

09:50	 Słoneczny	patrol,	odc.221;	USA,	
2000;	r.	Jefferson	Kibbee

10:50	 Pożegnanie	z	Planetą	Małp;	USA,	
1974;	 r.	 Lucas	 John	Meredyth,	 Don	
McDougall

12:50	 Pierwsza	liga;	USA,	1989;	r.	S.	Ward	
David;	w.	Berenger	Tom,	Sheen	Charlie,	
Corbin	 Bernsen,	Margaret	Whitton,	
James	Gammon,	Russo	Rene	Komedia

15:00	 SHOW!TIME,	odc.6 Polska,	2006
16:30	 Grasz	czy	nie	grasz,	odc.22 Polska
17:45	 O	Rety!	Kabarety!,	odc.3 Polska,	
2006;	r.	Szymon	Łosiewicz

18:15	 Daleko	od	noszy,	odc.82 Polska
18:50	 Wydarzenia
19:20	 Sport
19:25	 Pogoda
19:30	 Rodzina	zastępcza,	odc.224 Polska	
2005;	 r.	Agnieszka	Krygier,	Wojciech	
Nowak.		

	20:30	Pensjonat	pod	Różą,	odc.105 Polska,	
2006;	r.	Maciej	Wojtyszko,	Mirosław	Bork,	
Stanisław	Kuźnik	Transakcja,	cz.	2

21:30	 Fala	zbrodni,	odc.51;	Polska,	2005;	
r.	Filip	Zylber	Chwasty

21:55	 Studio	Lotto
22:35	 Kuba	Wojewódzki,	odc.144 Polska,	
2006;	r.	Konrad	Smuga

23:35	 Nasze	dzieci,	odc.63 Polska,	2006;	
r.	Lucyna	Erdmanis

00:35	 Magazyn	sportowy
02:35	 Love	TV,	odc.81 Program	rozryw-
kowy

03:35	 BoomBox,	odc.78 Polska,	2006	
05:30	 Pożegnanie

06:00 Uwaga!	-	magazyn,	2006
06:20 Telesklep 
08:00 Niania	-	serial	komedia	(24/0),	
Polska,	2006,	wyst.	Agnieszka	Dygant,	
Tomasz	Kot,	Adam	 Ferency,	Tamara	
Arciuch

08:30 Dzień	dobry	TVN	-	magazyn,	2006
10:30 Kawa	na	ławę	-	magazyn,	2006
11:15 Stalowy	rycerz	-	film	przygodowy,	
USA,	1997,	reż.	Kenneth	Johnson	,	wyst.	
Shaquille	O’Neal,	Annabeth	Gish,	Judd	
Nelson,	Richard	Roundtree,	Irma	P.	Hall

13:15 Czarna	owca	-	film	komedia,	USA,	
1996,	reż.	Penelope	Spheeris	,	wyst.	Chris	
Farley,	David	 Spade,	Tim	Matheson,	
Christine	Ebersole,	Gary	Busey

15:00 Co	za	tydzień	-	magazyn,	2006
15:40 Agencja	-	program	rozrywkowy
16:20 Niania	-	serial	komedia	(24/0),	
Polska,	2006,	wyst.	Agnieszka	Dygant,	
Tomasz	Kot,	Adam	 Ferency,	Tamara	
Arciuch

16:55 Magda	M.	 -	 serial	 obyczajowy	
(23/0),	 Polska,	 2006,	wyst.	 Joanna	
Brodzik,	Paweł	Małaszyński,	Katarzyna	
Bujakiewicz,	 Bartek	 Świderski,	 Ewa	
Kasprzyk,	 Bartosz	 Kasprzykowski,	
Szymon	Bobrowski,	Katarzyna	Herman,	
Joanna	Brodzik,	Paweł	Małaszyński,	
Katarzyna	Bujakiewicz,	Bartek	Świderski,	
Ewa	Kasprzyk,	Bartosz	Kasprzykowski,	
Szymon	 Bobrowsk i ,	 Katarzyna	
Herman

17:55 Kryminalni	 -	 serial	 kryminalny	
(47/0),	 Polska,	 2006,	wyst.	Marek	
Włodarczyk,	 Maciej	 Zakościelny,	
Magdalena	Schejbal,	Dorota	Landowska,	
Ryszard	Filipski

19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!	-	magazyn,	2006
20:05 Taniec	 z	 gwiazdami	 -	program	
rozrywkowy,	2006

21:40 Pod	Napięciem	-	talk	show
22:10 Superwizjer	-	magazyn,	2006
22:45 Nie	do	wiary	-	magazyn,	2006
23:15 Magazyn	 Orange	 Ekstraklasa	
-	magazyn,	2006

00:30 Mission:	Impossible	II	-	film	sen-
sacyjny,	Niemcy,	2000,	reż.	John	Woo	,	
wyst.	Tom	Cruise,	Dougray	Scott,	Thandie	
Newton,	Ving	Rhames,	Richard	Roxburg,	
Anthony	Hopkins

02:50 Telesklep 

TVP 1 POLSAT TVN TV 4

HIT NA DZIŚ
Milczenie owiec
TVP 1  23.00
	 Thriller	psychologiczny,	113	min,	USA	1991	
Reżyseria:	Jonathan	Demme;	Scenariusz	
na	podstawie	powieści	Thomasa	Harrisa:	
Ted	Tally;	Występują:	 Jodie	 Foster,	
Anthony	Hopkins,	 Scott	Glenn,	Ted	
Levine,	Anthony	Heald,	Lawrence	A.	
Bonney,	Lawrence	T.	Wrentz	i	inni

Clarice Starling, jeszcze nawet 
nie agentka FBI, a dopiero zdol-
na studentka waszyngtońskiej 
akademii, zostaje włączona do 
śledztwa w sprawie psycho-
patycznego mordercy kobiet, 
Buffalo Billa, obdzierającego ze 
skóry swe kolejne ofiary. Clarice 
otrzymuje zadanie nawiązania 
kontaktu z innym wielokrotnym 
mordercą: wybitnym psychiatrą, 
doktorem Hannibalem Lecterem, 
który z kolei pożera swe ofiary 
żywcem. Dziewczyna ma na-
kłonić siedzącego w więzieniu 
Lectera, by naprowadził FBI na 
ślad Buffalo Billa, gdyż tylko czło-
wiek mający na sumieniu podobne 
zbrodnie, w dodatku dysponujący 
niesłychaną psychiatryczną wie-
dzą i intuicją, może odgadnąć 
tajemnicę poszukiwanego mor-
dercy i udzielić policji niezbędnych 
wskazówek. Clarice okazuje się 
jedyną osobą, która potrafi 
nakłonić Hannibala-Cannibala 
do współpracy, lecz ten domaga 
się od niej w zamian wyznań na 
tematy osobiste. Chce ją poznać, 
przeniknąć jej skrywany od dzie-
ciństwa sekret. Między przestępcą 
i agentką zaczyna się pojedynek 
dwóch osobowości...

Podejrzany
22.50 TVP 1
	 Dramat	psychologiczno-kryminalny,	
107	min,	USA/Francja	1999;	Reżyseria:	
Stephen	Hopkins;	Scenariusz	na	pod-
stawie	powieści	Johna	Wainwrighta:	
Tom	Provost.	W.	Peter	Iliff;	Występują:	
Gene	Hackman,	Morgan	 Freeman,	
Thomas	Jane,	Monica	Bellucci,	Nydia	
Caro,	 Miguel	 Angel	 Suarez,	 Pablo	
Cunquiero,	Isabel	Algaze	I	inni

Współczesne Puerto Rico. Bogaty 
i wpływowy prawnik Henry Heart 
wybiera się właśnie ze swoją 
piękną i dużo młodszą żoną 
Chantal na przyjęcie charytatyw-
ne, gdzie ma wygłosić przemowę. 
Niespodziewanie zostaje wezwany 
do komisariatu, gdzie kapitan po-
licji Victor Benezet chce mu zadać 
kilka pytań. Zapewnia, że cała 
sprawa potrwa tylko kilka minut. 
Dzień wcześniej Hearst podczas 
porannego joggingu znalazł 
w parku zwłoki zgwałconej i za-
mordowanej nastolatki, drugiej 
już ofiary nieznanego sprawcy. 
Benezet chce teraz wyjaśnić parę 
nieścisłości w zeznaniach złożonych 
przez Hearsta. W trakcie przesłu-
chania kapitanowi towarzyszy 
młodszy współpracownik, detektyw 
Owens. Kapitan i prawnik znają się 
od lat, ale ich „przyjacielska” roz-
mowa w komisariacie zaczyna się 
przeciągać i wyraźnie zamienia się 
w przesłuchanie. Owens nie kryje, 
że uważa Hearsta za winnego obu 
zbrodni, ku tej wersji coraz bardziej 
skłania się również Benezet, zwłasz-
cza że wiele okoliczności przemawia 
na niekorzyść podejrzanego...

HIT NA DZIŚ

06:30 Echa	Panoramy
07:00 Spróbujmy	razem;	magazyn	dla	
niepełnosprawnych

07:25 Smak	Europy
07:35 Dwójka	Dzieciom	-	Lis	Leon	-	Na	
plaży	odc	3

07:45 Dwójka	Dzieciom	-	Dziwne	przy-
gody	Koziołka	Matołka	-	odc	2

07:55 Złotopolscy	-	odc.	762
08:25 M	jak	miłość	-	odc.	406;	serial	TVP
09:10 Wędrówki	z	bestiami	-	Mamuci	
szlak-	odc.6;	serial	dokumentalny

09:45 Na	dobre	i	na	złe	-	odc.	255;	serial
10:40 7	dni	świat
11:10 Camerata
11:35 Ale	Jazda!;	magazyn
12:05 Kręcioła
12:30 Przygody	psa	Cywila	-	odc.	3/7	W	
puszczy;	serial	TVP

13:00 Zaklinaczka	dzieci	 -	odc.	2	kraj	
prod.Wielka	Brytania	(2003)

13:25 U	 fryzjera	 -	 odc.	 7	Krewniak	 z	
zagranicy;	serial	komediowy	TVP

14:00 Familiada;	teleturniej
14:30 Złotopolscy	-	odc.	764
15:05 S	jak	Smoleń,	T	jak	TEY;	program	
kabaretowy

16:05 Święta	wojna	-	Łowca	głów
16:40 Tygodnik	Moralnego	Niepokoju
17:10 Duże	dzieci;	talk-show
18:00 Program	lokalny
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:00 Tele	PRLe;	widowisko	rozrywkowe
19:55 Marix	czyli	 1000	kabaretowych	
światów	-	XXII	Przegląd	Kabaretów	
PaKA	2006	(1)

20:55 Marix	czyli	 1000	kabaretowych	
światów	-	XXII	Przegląd	Kabaretów	
PaKA	2006	(2)

21:45 Słowo	na	niedzielę
22:00 Panorama
22:15 Sport	Telegram
22:20 Pogoda
22:30 Mocne	Kino	 -	 Red	Rock	West;	
dramat	 kraj	 prod.USA	 (1993);	 reż.:
John	Dahl;	wyk.:Nicolas	Cage,	Dennis	
Hopper,	Lara	Flynn	Boyle

00:10 Żołnierze	zagłady;	film	science	fic-
tion	kraj	prod.USA	(1995);	reż.:Robert	
Lee;	wyk.:Michael	Dudikoff,	Suki	Kaiser,	
Brion	James

01:50 Zakończenie	programu

05.45 Ekstraliga	-	Magazyn	żużlowy	
06.10 „FIFA	Futbol	Mundial”	-	półgodzin-
ny	magazyn	piłkarski

06.35 V-max	-	Magazyn	motoryzacyjny
07.00 „Pokemon”	 (187,188)	 –	 serial	
animowany	dla	dzieci,	USA/Japonia

07.55 Ręce,	które	leczą	–	magazyn	
08.30 „Dekoratornia”	–	magazyn	wnę-
trzarski

09.00 Kasa	na	bank	-	telerutniej
10.00 „Roseanne”	(19)	–	serial	komedio-
wy,	USA	1988-1997,	reż.	Gail	Mancuso,	
Andrew	D.	Weyman,	wyk.	Roseanne,	
John	Goodman,	Alicia	Goranson,	Sara	
Gilbert,	Michael	Fishman

10.30 „Skrzydła”	(19)	–	serial	komediowy,	
USA	1990-1997,	reż.	Leonard	R.	Garner	
Jr.,	Andy	Ackerman,	wyk,	Steven	Weber,	
Timothy	Daly,	Crystal	Bernard,	Rebecca	
Schull,	Thomas	Haden	Chuch,	Abraham	
Benrubi	

11.00 Muzyczny	ring	ekstra
11.30 Sztukateria	–	magazyn	kulturalny
12.00 „FIFA	Futbol	Mundial”	-	półgodzin-
ny	magazyn	piłkarski

12.30 V-max	-	Magazyn	motoryzacyjny
13.00 Polska	Liga	Siatkówki:	
15.00 Modelki
16.05 „Paszport	do	świata	mody”	–	reality	
show

17.05 „JAG	-	Wojskowe	Biuro	Śledcze”		
(83)	-	serial	sensacyjny,	USA,	1996-99,	
scen.	i	reż.	Donald	Bellisario

18.05 „Dzieciaki	 z	 wyspy	 skarbów.	
Tajemnica	wyspy	skarbów”	 	 -	Nowa	
Zelandia,	2004;	reż.:	Michael	Hurst

19.55 „Trafiona	zatopiona”		-	USA,	2000;	
reż.:	Nick	Gomez;	wyst.:	Danny	DeVito,	
Bette	Midler,	Neve	Campbell,	Jamie	Lee	
Curtis,	Casey	Affleck,	William	Fichtner

22.00 TiVi-sekcja	–	talk	show
23.00 Klub	Filmowy	Extra:	„Sekrety”		-	
Francja,	2002;	reż.:	Jean-Claude	Brisseau;	
wyst.:	Coralie	Revel,	Sabrina	Seyvecou,	
Roger	Mirmont,	Fabrice	Deville,	Blandine	
Bury,	Olivier	Soler

01.30 Drogówka	–	serial	dokumentalny
01.55 Ekstraliga	–	magazyn	żużlowy	
02.20 Sztukateria	–	magazyn	kulturalny
02.45 Odlot	–	program	
03.20 „FIFA	Futbol	Mundial”	-	półgodzin-
ny	magazyn	piłkarski	

03.45 V-max	-	Magazyn	motoryzacyjny
04.10 Zakończenie	programu	

05.50 Sztukateria	–	magazyn	kulturalny
06.15 „Kinomaniak”	-	Odjazdowy	ma-
gazyn	filmowy

06.40 VIP	–	program	kulturalno-rozryw-
kowy

07.05 „Pokemon”	 (189,190)	 –	 serial	
animowany	dla	dzieci,	USA/Japonia

08.00 Kasa	na	bank	-	telerutniej
09.00 „Dzieciaki	 z	 wyspy	 skarbów.	
Tajemnica	wyspy	 skarbów”	 -	Nowa	
Zelandia,	2004;	 reż.:	Michael	Hurst;	
wyst.:	Nikki	Vallo,	Sasha	Tilley,	Randy	
Quaid,	John	Callen,	Beth	Allen

10.50 Magia	cyrku			(10)	–	widowisko,	
Reż.	Tatyana	Gutman

11.55 „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”(4)	
–	serial	kryminalno-komediowy

15.00 Polska	Liga	Siatkówki:	
17.00 „JAG	-	Wojskowe	Biuro	Śledcze”		
(84)	-	serial	sensacyjny,	USA

18.00 „Lekarstwo	na	Miłość”	-	Polska,	
1966;	 reż.:	 Jan	Batory;	wyst.:	Kalina	
Jędrusik,	 Krystyna	 S ienkiewicz,	
Wieńczysław	Gliński,	Andrzej	Łapicki,	
Ewa	Krzyżewska,	 Jacek	Fedorowicz,	
Mieczysław	Czechowicz

20.05 „Oblężenie	Ruby	Ridge”		(3)	–	dra-
mat	USA	1996,	reż.	Roger	Young,	wyk.	
Kirsten	Dunst,	Aaron	Lucich,	Anni	Long,	
Preston	Maybank,	Darren	E.	Burrows,	
Randy	Quaid,	Jonathan	Mumm

21.05 „Threshold	–	strategia	przetrwania”		
(4)	–	fantastyczny	serial	akcji,	USA	2005

22.05 „Drogówka”	-	Magazyn	policyjny	
22.35 „Po	burzy”	-	USA,	2001;	reż.:	Guy	
Ferland;	wyst.:	Benjamin	Bratt,	Armand	
Assante,	Mili	Avital,	Simone-Elise	Girard,	
Stephen	Lang,	Nestor	Serrano

00.45 Drogówka	–	serial	dokumentalny
01.15 „Kinomaniak”	-	Odjazdowy	ma-
gazyn	filmowy

01.40 VIP	–	program	kulturalno-rozryw-
kowy

02.05 Odlot	–	program	
02.40 „FIFA	Futbol	Mundial”	-	półgodzin-
ny	magazyn	piłkarski

03.05 V-max	-	Magazyn	motoryzacyjny
03.30 Zakończenie	programu
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CZYTELNICY PYTAJĄ – PRAWNIK ODPOWIADA

Co grozi za niepłacenie alimentów? 
Gdy nie uda się wyegzekwować 
całości alimentów za trzy ostatnie 
miesiące (bezskuteczność egzeku-
cji), ustawa o dłużnikach alimenta-
cyjnych wprowadziła rozwiązania 
mające na celu doprowadzenie do 
ich ściągnięcia.

Uwaga! Egzekucja jest uznana za sku-
teczną tylko wówczas, gdy zostanie 
wyegzekwowana cała należność.

Niesolidny dłużnik może się spo-
dziewać uruchomienia wobec 
niego specjalnego postępowania. 
Musi się liczyć z zajęciem mu konta, 
podjęciem jakiegoś płatnego zajęcia, 
zabraniem prawa jazdy i z wpisem 
do krajowego rejestru dłużników 
niewypłacalnych. Postępowaniem 
tym objęci zostaną wszyscy dłuż-
nicy alimentacyjni, w stosunku do 
których prowadzona jest egzekucja 
komornicza.

Dłużnik ma być ścigany, dopóki nie 
wyrówna wszystkich zaległości. 

Najłatwiej wyegzekwować alimenty, 
gdy ojciec dziecka pracuje: wówczas 
jego pracodawca ma obowiązek 
potrącać z pensji należne kwoty 
i przekazywać je matce lub dziecku. 
Zasadniczo potrącenia na alimen-
ty nie mogą przekroczyć trzech 
piątych wynagrodzenia. Alimenty 
egzekwowane na mocy tytułów 
wykonawczych mają pierwszeństwo 
przed innymi potrąceniami. 

Gorzej, gdy zobowiązany do alimen-
tów nigdzie nie pracuje. Komornik 
może wtedy ściągać alimenty w in-
ny sposób, np. zajmując przedmioty 
należące do zobowiązanego, środki 
na jego rachunku bankowym. 

Do tej pory jedynym „straszakiem” 
na niepłacących alimentów była 
kara więzienia, jednak rzadko która 
kobieta decydowała się na takie kroki. 
Teraz w egzekucji alimentów mogą 
pomóc gminy.

Mogą one, na przykład, występować 
do starosty o skierowanie dłużnika 
do robót publicznych czy wniosko-
wać o odebranie mu prawa jazdy.

Działania służące poprawie sku-
teczności egzekucji zasądzonych 
alimentów:

1. Ś c i s ł a  w s p ó ł p ra c a  g m i n 
z komornikami w zakresie po-
prawy skuteczności  egzekucji 
a l imentów.  Komornik  będz ie 
obowiązany informować gminę 
o stanie egzekucji alimentów lub 
przyczynach jej bezskuteczności. 
Ośrodek pomocy społecznej bę-
dzie mógł przeprowadzić wywiad 
środowiskowy u dłużnika alimen-
tacyjnego w celu ustalenia jego 
statusu materialnego i przyczyn 
niepłacenia alimentów. 

2. Zwiększenie kontroli  sądu 
nad działalnością komorników. Nie 

rzadziej niż co pół roku komornik 
będzie przekazywał sądowi spra-
wozdanie z wszelkich czynności 
podejmowanych w celu egzekwo-
wania świadczeń alimentacyjnych. 
Ponadto gmina właściwa ze względu 
na miejsce zamieszkania dłużnika bę-
dzie miała obowiązek informowania 
sądu o wszelkich przejawach opie-
szałości komornika. 

3. Współpraca gminy z urzędem 
pracy, mająca na celu aktywizację 
zawodową dłużnika alimentacyj-
nego, a w przypadku braku takiej 
możliwości – skierowanie dłużnika 
do prac organizowanych na zasa-
dach robót publicznych. 

4. Obowiązek złożenia przez 
gminę wniosku o ściganie za 
przestępstwo niealimentacji oraz 
skierowania wniosku do starosty 
o zatrzymanie prawa jazdy dłużni-
ka alimentacyjnego w przypadku, 
gdy dłużnik alimentacyjny uchy-
la się od prac wskazanych przez 
właściwe organy lub uniemożliwia 
przeprowadzenie wywiadu środo-
wiskowego. Jeżeli powstaną zale-
głości w płatnościach alimentów 
za okres dłuższy niż rok, komornik 
będzie zobowiązany do złożenia 
wniosku do Krajowego Rejestru 
Sądowego o wpis dłużnika do 
rejestru dłużników niewypłacal-
nych. 

Marek Rączka

Masz problem z egzekucją długu? 
Pamiętaj, mądrze napisany pozew do sądu to więcej pieniędzy dla Ciebie.

Zdarza się, że na dłużnika 
nie ma innego sposobu 
i trzeba skierować spra-
wę do sądu. Pamiętaj 
jednak, że od tego, w jaki 
sposób sformułujesz po-
zew, zależy, ile pieniędzy 
od dłużnika zasądzi sąd 
na Twoją rzecz. Sposób 
na to, aby dostać więcej 
pieniędzy, jest prosty – oto 
przykład: 

Jaka była sytuacja?
Pewnemu przedsiębiorcy dłużnik 
był winien 10 000 zł za dostarczo-
ny towar. Dzień, w którym zgodnie 
z umową miał zapłacić całą kwotę, to 
16 sierpnia 2003 r. Dłużnik jednak nie 
zapłacił. 10 sierpnia 2005 r. przed-
siębiorca złożył pozew przeciwko 
swojemu dłużnikowi w sądzie. Napi-
sał w nim, że wnosi o zasądzenie na 
jego rzecz kwoty należności głównej  

10 000 zł wraz z odsetkami za okres 
od dnia wymagalności roszczenia, tj. 
16 sierpnia 2003r. do dnia zapłaty. 

Sad wydał nakaz zapłaty 10 sierpnia 
2006 r. Dłużnik uregulował należ-
ność 24 sierpnia 2006 r. Musiał 
więc zapłacić wierzycielowi:

• kwotę należności głównej  
– 10 000 zł,

• odsetki obliczone od dnia 
16 sierpnia 2003 r. do 24 sierpnia 
2006 r. w wysokości 3075,96 zł

Razem dłużnik zapłacił wierzy-
cielowi 10 000 zł + 3075,96 zł  
= 13 075,96.

A mogło być więcej ..
Przedsiębiorca mógł postąpić in-
aczej. Mianowicie mógł obliczyć 
kwotę odsetek od należności 
głównej (skapitalizować odsetki) 

za okres od 
d n i a  w y -
maga lnośc i 
ro s z c z e n i a 
do dnia zło-
żenia pozwu 
w  s ą d z i e , 
a  w i ę c  o d 
16  s ierpn ia 
2003 r.  do 
10 s ierpnia 
2 0 0 5  r . 
Kwota tych 

odsetek wynosiłaby na dzień zło-
żenia pozwu 2514,18 zł.

W tej sytuacji wierzyciel mógł 
n ap i s a ć  w  p o z w i e,  ż e  w n o -
si  o zasądzenie na jego rzecz 
kwoty należności głównej, tj. 10 
000 zł, wyliczonych odsetek, tj. 
2514,18 zł oraz odsetek od sumy 
tych dwóch kwot (czyli od kwoty 
12 514,18 zł). Te ostatnie odsetki 
sąd zasądziłby wtedy od dnia zło-
żenia pozwu do dnia zapłaty.

D łużn ik  regulu jąc  na leżność  
24 sierpnia 2006 r., musiałby za-
płacić:

• kwotę 12 514,18 zł,

• odsetki od tej kwoty obliczone 
od dnia złożenia pozwu do dnia 
zapłaty (czyli od 10 sierpnia 2005 r. 
do dnia 24 sierpnia 2006 r.) w wy-
sokości 703,01 zł.

Razem dłużnik zapłaciłby wierzy-
cielowi:12 514,18 zł + 703,01 zł  
= 13 217, 19 zł.
Na powyższym przykładzie widać, 
że opłaca się obliczać wysokość 
odsetek od dochodzonej wierzytel-
ności na dzień składania pozwu do 
sądu. Korzyści mogą być znaczne, 
zwłaszcza gdy dochodzisz w sądzie 
wierzytelności o dużej wartości. 

Marek Rączka

Nasielsk, 2006-04-14

 BURMISTRZ NASIELSKA

 GP.72241/11/03-06

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospo-
darce nieruchomościami (Jednolity tekst Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603), Uchwały 
Nr XL/258/05 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie zbycia 
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 27 czerwca 2006 roku o godz. 
900 w sali nr 112 Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3 odbędzie się  
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność 
Gminy Nasielsk, położonych w mieście Nasielsku przy ulicy Kilińskiego 10.

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:

Przedmiotem przetargu jest zabudowana budynkiem biurowym nieruchomość o po-
wierzchni 409 m2, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1382/1, 1383/1, 
1384/3, 1383/3, 1384/5 , posiadająca KW 39829 i 20046.

Cena wywoławcza ogółem wynosi 427.500,00 złotych.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może 
wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.

Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku 
od towarów i usług (Dz. U Nr 54, poz. 535 z dnia 5.04.2004 roku) do ceny uzyskanej 
w przetargu nie dolicza się podatku VAT.

Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość, położona jest w centralnej części miasta Nasielska przy 
ulicy Kilińskiego 10.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem biurowym 3-kondygnacyjnym, częściowo 
podpiwniczonym. Kształt zespołu działek dość regularny. Dostosowany do kształtu bu-
dynku biurowego. Budynek biurowy jest ścianą frontową – zlokalizowany wzdłuż granicy 
z ulicą. Wjazd na zaplecze budynku odbywa się wąskim przejazdem ze wschodniej strony 
budynku. Uzbrojenie techniczne pełne.

Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego.

Studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Nasielska 
uchwalone uchwałą Nr XVII/134/2000 z dnia 07.08.2000 r. określa ww. nieruchomość 
w strefie miejskiej – nieuciążliwe usługi użyteczności publicznej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 42 750,00 
złotych (słownie: czterdzieści dwa tysięce siedemset pięćdziesiąt złotych) na konto Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku w Banku Spółdzielczym w Nasielsku nr konta 27 8226 0008 0000 
1746 2000 0034 najpóźniej do dnia 22 czerwca 2006 roku do godz. 1400.

Dowód wniesienia wadium należy dostarczyć do dnia 23 czerwca 2006 roku  
(do godz. 1400) do pokoju nr 215 Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami 
rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na 
poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom 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 przetargu za-
wiadomi osobę ustaloną jako nabywca 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 przeprowadzeniem 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 unie-
ważnienia przetargu, bez podania przyczyn.

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu 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.

Zarówno osoba prawna, jak i fizyczna, która będzie zainteresowana nabyciem przed-
miotowej nieruchomości, może wejść na obiekt budynku po uzyskaniu zgody wydanej 
przez Urząd Miejski w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, pokój nr 215.

Niniejsze ogłoszenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku: umnasielsk.bip.org.pl 

 B U R M I S T RZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
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Powiatowy turniej  
minipiłki siatkowej 
Trzec iego  kw ie tn ia 

w nasielskiej hali spor-
towej gościliśmy żeńskie 
reprezentacje gmin po-
wiatu nowodworskiego 
w minipiłkę siatkową. 
U d z i a ł  w  z a wo d a c h 
wzięły następujące szko-
ły: Szkoła Podstawowa  
nr 5 z Nowego Dworu 
Mazowieckiego, Szkoła 
Podstawowa z Pomie-
chówka oraz gospodarze 
– Szkoła Podstawowa 
z Nasielska. 
Po losowaniu  i  us ta len iu 
kolejności  meczów przy-
stąpiono do rozgrywek. Jako 
pierwsze zagra ły ze sobą 
SP Nasielsk i SP nr 5 Nowy 
Dwór Mazowiecki .  Pierw-
szy set wygrały dziewczęta 
z Nasielska 25 do 22. W na-
stępnym spotkaniu lepszymi 
okazały się nowodworzanki, 
pokonując Nasielsk 25 do 
1 6 .  W  t r ze c i m ,  d e c y d u -
jącym secie także lepsze 
były dziewczęta z „PIĄTKI” 
nowodworskiej, wygrywając 
set 15:8, a całe spotkanie 
2 : 1 .  Ko l e j n y  p o j e d y nek 

odbył  s ię pomiędzy szkołami 
z Pomiechówka oraz z Nowego 
Dworu Mazowieckiego.  W tej 
rywalizacji zwycięzcami okazały 
się dziewczęta z Pomiechówka, 
wygrywając 2:1 (25:10; 10:25; 
15:11). O układzie miejsc w całym 
turnieju decydować miało ostatnie 
spotkanie pomiędzy SP Nasielsk 
i SP Pomiechówek. Pierwszy set 
wygrał Pomiechówek 25 do 13. 
W drugim secie lepszymi okaza-
ły się nasielszczanki, pokonując 

W Wielką Sobotę przy uli-
cy Sportowej nasielski Żbik 
podejmował rezerwy sto-
łecznej Polonii. Wszyscy 
liczyli, że po dość słabych 
meczach na początku run-
dy Żbik sprawi świąteczną 
niespodziankę i wygra ze 
rezerwami stołecznego 
klubu wzmocnionymi kil-
koma doświadczonymi 
zawodnikami. Po stronie 
gości można było zoba-
czyć między innymi Ma-
cieja Terleckiego, byłego 
zawodnika ŁKS-u Widzewa 
Stomilu, Anderlechtu, oraz 
Piotra Stokowca, grające-
go w KSZO, Śląsku Wro-
cław, Groclinie. 
Przez pierwszy kwadrans spotkania 
żadna ze stron nie potrafiła stworzyć 
sobie sytuacji strzeleckiej. Polonia 
starała się stosować pressing, pod-
czas gdy w zagraniach nasielskich 
piłkarzy widać było nerwowość 
i brak dokładności. 

W 20 min. dobrą okazję mieli po-
loniści, jednak dobrze spisujący się  
miedzy słupkami nasielskiej bramki 
Retkowski obronił rzut wolny wyko-
nywany tuż przy linii pola karnego. 
W odpowiedzi w 26 min. Żbik mógł 
prowadzić 1:0, kiedy w zamieszaniu 
pod bramką Polonii bramkarz został 
przelobowany, a piłka zmierzała już 

do pustej bramki, Wojtczak bez-
myślnie uderzył ją głową i zamiast 
do siatki piłka trafiła w poprzeczkę 
i wyszła w pole karne.

Po tej akcji stroną przeważającą był 
Żbik, stwarzając sobie jeszcze kilka 
dogodnych okazji do strzelenia 
bramki. Między innymi w 32 min.  
z 35 metrów z wolnego uderzał 
Załoga, jednak piłka nieznacznie 
minęła słupek bramki. W 43 min., 
po szybkim rozegraniu piłki miedzy 
Wojtczakiem a M.Gumowskim, ten 
ostatni za mocno wypuścił sobie pił-
kę do przodu i ostatecznie trafiła ona 
w ręce interweniującego bramkarza 
gości. 

Wydawało się, że pierwsza połowa 
zakończy się wynikiem bezbram-
kowym. Przy wykonywaniu rzutu 
rożnego, w polu karnym gości, 
bezpardonowo na ziemię zostaje 
przewrócony Erasaba, a arbiter 
tego spotkania odgwizduje rzut 
karny.  Jedenastkę na bramkę 
próbował zamienić Sazonowicz, 
jednak bramkarz Polonii wyczuł 
intencje naszego napastnika i ku 
niezadowoleniu nasielskich kibiców 
obronił karnego. 

Po przerwie piłkarze obu zespołów 
wyraźnie zwolnili tempo, zapewne 
bardziej myśląc o wielkanocnym 
odpoczynku niż o grze. Polonia 
miała  jeszcze dobrą sytuację  

ŻBIK – POLONIA
w 61 min., jednak dobrze broniący 
Retkowski obronił strzał z pierwszej 
piłki Terleckiego, natomiast Żbik po 
strzale z główki Kucharskiego został 
zatrzymany przez równie dobrze 
broniącego bramkarza Polonii. 

Po nudnej drugiej połowie i dwóch 
bardzo dobrych sytuacjach strze-
leckich dla Żbika w pierwszej części, 
mecz zakończył się bezbramkowym 
remisem i podziałem punktów. Wy-
nik sprawiedliwy, gra Żbika w rundzie 
wiosennej znowu nie zachwyciła, 
wynik identyczny jak w meczu z Po-
gonią. Taktyka zagrywania większości 
piłek na wysuniętego Erasabę i brak 
gry skrzydłami znowu nie przyniosła 
oczekiwanego rezultatu. Jeśli nie wy-
korzystuje się najlepszej sytuacji do 
strzelenia bramki, jaką jest rzut karny, 
to nie można wygrać spotkania.

Pocieszające jest, że niecały tydzień 
wcześniej po 2 bramkach Erasaby 
i jednej Sazonowicza Żbik wygrał 
wyjazdowe spotkanie z autsajderem 
ligi, Piasecznem 3:0. Co więcej, Żbik 
i Narew Ostrołęka to jedyne zespoły, 
które w tym sezonie noszą miano 
niepokonanych na własnym stadio-
nie. Miejmy nadzieję, że pozostanie 
tak również po najbliższym meczu 
w 1/8 Pucharu Polski z III-ligowym 
Dolmanem Ząbki. 

Jakub i Przemysław Olech 

Pomiechówek 25 do 19. Trzeci 
set miał decydować o kolejności 
miejsc w całym turnieju, ponieważ 
przy wygranej Nasielska wszystkie 
szkoły miałyby tyle samo punk-
tów, a o miejscach decydowałyby 
małe punkty. Od samego począt-
ku zawodniczki walczyły zacięcie 
o każdy punkt, świadczy o tym 
wynik końcowy 17 do 15 dla Po-
miechówka (przy dwukrotnej piłce 
meczowej dla Nasielska).

M.K.

SPORT      SPORT      SPORT      SPORT    Horti Expo
Najnowocześniejsze technologie stoso-
wane w ogrodnictwie oraz najświeższe 
osiągnięcia hodowców roślin można 
było podziwiać na XI Międzynarodo-
wych Targach Rolniczo-Ogrodniczych 
Horti Expo 2006.

Na Warszawskim Rolno-Spożywczym 
Rynku Hurtowym w Broniszach, który 
już tradycyjnie jest gospodarzem tar-
gów, spotkało się około 130 wystaw-
ców z kraju i z zagranicy – miedzy inny-
mi z Holandii, Niemiec oraz z Chin. 

Horti Expo są największymi na Ma-
zowszu Targami Rolniczo-Ogrodni-
czymi. Było co oglądać i kupować. 
Ogrodników, zarówno tych ze wsi, 
jak i „z Marszałkowskiej” najbardziej 
interesował sprzęt ciężki stosowany 
w rolnictwie – traktory kosztujące tyle 
co luksusowe samochody oraz drobne 
ogrodowe narzędzia, nasiona i sadzonki 
dla produkcji amatorskich, ale i dla pro-
fesjonalistów. 

Było dosłownie wszystko – dla małych 
i dla dużych, dla bogatych i dla mniej 
zamożnych, dla specjalizujących się 
w produkcji warzyw, kwiatów oraz 
owoców. 

Jak co roku, przy stoisku Klubu Flory-
stów Polskich można było obejrzeć 
przygotowywanie kompozycji flory-
stycznych.

Organizowane były seminaria i konfe-
rencje branżowe – m.in. dla ogrodników 
i pszczelarzy.

W czasie Targów Horti Expo czynne 
były stoiska i punkty konsultacyjne 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, 
Stowarzyszenia Rozwoju Przedsię-
biorczości i Inicjatyw Lokalnych oraz 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techni-
ków Rolnictwa (SITR), Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Ogrodnictwa 
(SITO). 

Na miejscu można było dowiedzieć 
się o możliwościach finansowania roz-
woju gospodarstw rolnych. Eksperci 
pomagali nawet na miejscu wypełniać 
niezbędną dokumentację.

Najlepsze Firmy otrzymały statuetki 
Złotego Hortusa przyznawane przez 
Sąd Konkursowy oraz nagrody ufun-
dowane przez Patronów: Ministra 
Rolnictwa, Rektora Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego, Prezesa 
SITO, Prezesa Wydawnictwa Hortpress 
– sponsora medialnego imprezy, oraz 
Prezesa Zarządu WR-SRH Bronisze.

Na otwartym kiermaszu ogrodniczym 
można było kupić sadzonki, nawozy, 
nasiona oraz drobny sprzęt ogrodni-
czy. 

Międzynarodowym Targom Rolniczo-
Ogrodniczym Horti Expo towarzyszyły 
III Targi Agroturystyczne. Tu najwięcej 
można było spotkać mieszczuchów 
– zwłaszcza z Warszawy. Jak zwykle du-
żym zainteresowaniem zwiedzających 
cieszyły się stoiska gospodarstw agro-
turystycznych. Ponad stu wystawców 
z całego Mazowsza zaprezentowało 
ciekawe oferty spędzenia weekendów, 
a nawet całych wakacji za naprawdę 
niewielkie pieniądze. Wszystkie miejsca 
noclegowe zostały sprzedane! 

Poza ofertami turystycznymi na sto-
iskach można było spróbować i kupić 
najsmaczniejsze wędzonki, kiełbasy, 
baby wielkanocne oraz mnóstwo 
innych specjałów, które zadowoliły 
najbardziej wybrednych smakoszy. 
W sprzedaży były również wyroby 
rękodzieła artystycznego pochodzą-
ce z Kurpiów, Podlasia i Mazowsza: 
nakrycia na stół, lichtarze, ozdoby 
świąteczne. 

Organizatorami XI Międzynarodowych 
Targów Horti Expo byli: Międzynarodo-
we Centrum Targowe oraz warszawski 
Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy 
Bronisze. 

Kolejne Targi Horti Expo już za rok 
– oczywiście w Broniszach. Do udziału 
w imprezie organizatorzy już dziś za-
praszają mieszkańców Gminy Nasielsk, 
których nigdy nie może zabraknąć na 
targach i którzy nie zawiedli również 
w tym roku.

Dariusz Panasiuk 
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fot. M. Stamirowski

fot. M. Stamirowski

Koncert ku czci Papieża
10 kwietnia 2006 r. na sce-
nie Nasielskiego Ośrodka 
Kultury królowała muzyka 
operowa. Mieliśmy okazję 
usłyszeć Grażynę Biernat-
Borowską – sopran, Karo-
linę Marszałek – fortepian 
oraz Michała Borowskiego 
– saksofon. 
Koncert poświęcony pamięci pa-
pieża Jana Pawła II rozpoczęła pieśń 
Ave Maria Charlesa Gounoda. Na 

zakończenie zabrzmiała ulubiona 
pieśń naszego Papieża – Barka. Ar-
tyści zaprezentowali utwory Bacha, 
Chopina, Karłowicza, Moniuszki, 
fragmenty tekstów poetyckich 
Jana Pawła II oraz słynne papieskie 
anegdoty. 

Opera jest dla mnie sercem, duszą 
i całym życiem – powiedziała Gra-
żyna Biernat-Borowska, która już 
od dzieciństwa śpiewała i grała na 

waltorni i fortepianie. Artystka jest 
absolwentką Akademii Muzycznej 
im. K. Szymanowskiego w Katowi-
cach i laureatką wielu konkursów 
wokalnych. Jej ulubione arie po-
chodzą z oper Halka S. Moniuszki i  
La Traviata G. Verdiego. Śpiewacz-
ka była zachwycona nasielską pu-
blicznością. Każdy występ ma dla 
mnie duże znaczenie, pozwala 
przekazać emocje, które drzemią 
w muzyce – powiedziała. Grażyna 

Biernat-Borowska 
w s p ó ł p r a c u j e 
z  i n s t y t u c j a m i 
kul tura lnymi na 
t e re n i e  c a ł e go 
k ra j u .  O b e c n i e 
wraz z zespołem 
odbywa cykl kon-
certów poświę-
conych pamięci 
j e d ne go  z  n a j -
większych Pola-
k ó w.  C i e s z y m y 
się, że mogliśmy 
gościć w naszym 
mieście wspaniałą 
a r t y s t k ę ,  k t ó ra 
oprócz pięknego 
głosu ma w sobie 
ogromną wrażli-
wość i ciepło.

K.Z.

Zabytkowe obiekty naszego regionu
Szerzenie wiedzy o historii regionu to 
główny cel konkursu zorganizowane-
go przez Miejsko-Gminną Bibliotekę 
Publiczną oraz Szkołę Podstawową 
im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku. 
Honorowy patronat nad konkursem 
sprawował Burmistrz Nasielska Bernard 
D. Mucha oraz prezes stowarzyszenia 
„Europa i My” Daniel Prędkopowicz. 
Konkurs adresowany był do uczniów 
klas IV–VI szkół podstawowych oraz 
gimnazjalistów. 

Warunkiem uczestnictwa 
w nim było wykonanie ry-
sunku, makiety bądź albumu 
ilustracyjno-informacyjne-
go dotyczącego wybranych 
obiektów z naszego regionu. 
Do 31 stycznia 2006 r. Ja-
dwiga Chorzela z nasielskiej 
biblioteki przyjęła 68 prac. 
Jury konkursowe w składzie: 
ksiądz prałat Kazimierz Śnie-
gocki, Bogumiła Barcińska-
Ekler, Janusz Konerberger, 
Andrzej Zawadzki, Stanisław 
Roman Tyc, Krzysztof Macias, Henryk 
Śliwiński, Marek Tyc, Leszek Gałężew-
ski oraz Ewa i Krzysztof Poszepczyńscy, 
wyłoniło zwycięzców. 

Szkoły podstawowe:
kategoria Makieta
I miejsce ex aequo: Daniel Stawicki, 
SP Cieksyn, oraz Bartek Kołakowski,  
SP Pieścirogi, 
II miejsca nie przyznano, 
III miejsce ex aequo: Ewa Wilska i Justy-

na Wasiak, SP Popowo Borowe; 
kategoria Album
I miejsca nie przyznano, 
II miejsce: Joanna Mackiewicz,  
SP Nasielsk, 
III miejsce: Natalia Kraszewska,  
SP Nasielsk;

kategoria Rysunek
I miejsce: Edyta Głogowska, SP Na-

sielsk,
II miejsce: Anita Chmurska, SP Pie-
ścirogi,
III miejsce: Anna Krzyczkowska,  
SP Popowo Borowe.

Gimnazja:
kategoria Album
I miejsce: Anna Menich, Gimnazjum 
Pieścirogi,
II miejsce: Agnieszka Górska, Gimna-
zjum Pieścirogi,

III miejsce: Agnieszka Kita, Gimnazjum 
Pieścirogi,

wyróżnienia: Magdalena Cieślak,  
SP Nasielsk; Adrianna Piórkowska,  
SP Pieścirogi; Klaudia Chęcik, SP Ciek-
syn; Agata Wójcik, Gimnazjum Pieści-
rogi; Elżbieta Rojkowska, Gimnazjum 
Pieścirogi.

Uroczyste podsumowanie konkur-
su pt. „Zabytkowe obiekty nasze-

go regionu” odbędzie się 
29 kwietnia o godz. 1100 
w Miejsko-Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Nasielsku. 
Z tej okazji dzieci z kółka 
historycznego działające-
go w Szkole Podstawowej 
w Nasielsku przygotowały 
przedstawienie teatralne pt. 
Nie taki diabeł straszny.

Dzięki wsparciu sponso-
rów laureaci otrzymają na-
grody w postaci albumów 
o zabytkach. Organizatorzy 
konkursu przygotowali rów-

nież dla wyróżnionych uczestników 
jednodniową wycieczkę autokarową 
po Mazowszu, która odbędzie się 
2 czerwca 2006 r. W programie 
przewidziane jest zwiedzanie Muzeum 
w Sromowie oraz miast: Łęczyca, Ar-
kadia, Tum i Walewice. Po ciekawych 
obiektach Mazowsza, turystów opro-
wadzi przewodnik Marian Konarzewski. 
Laureatom gratulujemy i życzymy 
miłego zwiedzania! 

K.Z. 

Małe dzieci  
– ogromna pisanka
Grupa 3-latków z Przedszkola Samo-
rządowego w Nasielsku wzbogaciła 
przeżywanie pięknych Świąt 
Wielkanocnych, łączących się 
z budzącą się do życia przy-
rodą,  wykonaniem ogromnej 
pisanki. Ewa Ślesik, wycho-
wawczyni z przedszkola,  
zapoznała dzieci z tra-
dycjami świątecznymi 
poprzez twórcze 
działanie. Dobrym 
pomysłem było 
włączenie dzieci 
i rodziców do prac 
przygotowaw-
czych: zgroma-
dzenie tektury, 
gazet, bandaży 
i zaprawy gip-
sowej. Wielką 
radością dla 
m a l u c h ó w 
było gnie-
cenie z gazet 
papierowych 
kul i wspólne 
formowanie 
p isanki ,  k tóra 
w efekcie miała blisko 2 metry wy-
sokości. Gotową pisankę dzieci ozdo-

Tradycje wielkanocne 

biły własnymi pracami. Namalowane 
wiosenne kwiaty, puszyste kurczaczki 

sprawiły, że pisanka była bajecznie 
kolorowa. Pisanka ozdobiła 

przedszkolny hol.

B u d ze n i e  ek s p re s j i 
twórczej,  nabywanie 
przez dzieci umiejętności 

współdziałania w grupie 
i przeżywania radości 
z wykonywanej pra-

cy to główne wa-
lory tego zajęcia. 
Grupa wykonała 
także 2,5-metro-

wą palmę wiel-
kanocną, którą 
przekazała do 
kościoła. Mate-
riały potrzebne 
do wykonania 
palmy przy-
nieśli rodzice. 
Z pozostałego 
materiału przy-

rodniczego 
m a l u c h y 

z pomocą pań 
zrobiły małe palemki, z którymi raźno 
kroczyły do kościoła.

E.

DLA NASIELSKA TEŻ BĘDĄ 
PIENIĄDZE
Decyzją Komisji Grantowej Aka-
demii Rozwoju Filantropii w Polsce 
Stowarzyszenie Europa i My zosta-
ło Lokalną Organizacją Grantową 
w ramach programu „Działaj Lo-
kalnie IV” Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności. 

Stowarzyszenie Europa i My otrzy-
mało grant na realizację lokalnych 
konkursów grantowych oraz przy-
znawania dotacji organizacjom 
pozarządowym i  in ic jatywom 
obywatelskim skupiającym swe 
działania na obszarze powiatu puł-
tuskiego, grodziskiego oraz gminy 
Nasielsk.

Do Akademii napłynęło 48 wnio-
sków złożonych przez organizacje 
z całej Polski, spośród których nie-
zależna Komisja Grantowa wybrała 
20 kandydatów, następnie status 
Lokalnej Organizacji Grantowej 
otrzymało 11 organizacji.

„Działaj Lokalnie” to program realizo-
wany od 2000 roku przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce. Poprzez 
przyznawanie dotacji w otwartych 
konkursach grantowych Fundacja 
pomaga w budowaniu aktywnych 
społeczności lokalnych, w których 
mieszkańcy wspólnie definiują własne 
problemy i starają się im przeciwdzia-
łać bądź łagodzić ich skutki. 

„Działaj Lokalnie” wspiera bardzo 
różnorodne przeds ięwzięc ia . 

Wychodzi z założenia, że każda 
społeczność jest  inna:  inni  są 
ludzie, zasoby lokalne, tradycje 
i doświadczenia. Mieszkańcy po-
szczególnych miejscowości od-
miennie definiują swoje problemy 
i potrzeby, wybierają różne metody 
działania. Program ten umożliwia 
realizację tych projektów, które 
w danej społeczności są napraw-
dę potrzebne. Finansuje zarówno 
projekty kulturalno-edukacyjne, 
jak i te nastawione na podtrzymy-
wanie tradycji, a także promujące 
turystykę i  przedsiębiorczość. 
Wspólnym mianownikiem wspie-
ranych inicjatyw jest zawsze lokalna 
aktywność.

W celu lepszej realizacji programu 
oraz większej liczby przyznanych 
grantów niezbędne jest zaanga-
żowanie i  kooperacja różnych 
podmiotów, w tym m.in. samo-
rządu i lokalnych darczyńców. 
Zachęcamy wszystk ie  osoby 
i instytucje zainteresowane współ-
pracą ze Stowarzyszeniem Europa 
i My do włączenia się do progra-
mu „Działaj Lokalnie” i wspar-
cia naszych działań finansowo. 
Szczegóły na stronie internetowej:  
http://www.europaimy.org

Koordynator Oddziału 
Terenowego w Nasielsku

Elżbieta Wróblewska 

tel.0 606 923 971
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R E K L A M A

Będzie więcej pieniędzy
Rolnicy, którzy chcą 

inwestować w rozwój 
swoich gospodarstw, nie 
muszą się martwić o to, 
skąd wziąć na ten cel 
pieniądze. Ich jedynym 
problemem jest – skąd 
wziąć pieniądze na spłatę 
zaciągniętych kredytów. 
W tym Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa przezna-
czy blisko 47 milionów złotych 
na dopłaty do oprocentowania 
kredytów inwestycyjnych. Wynika 
to z planu finansowego ARiMR na 
rok 2006, zaakceptowanego przez 
Ministra Finansów. Kwota ta pozwoli 
na uruchomienie „akcji kredytowej” 
na poziomie 2,5 mld zł. Dla po-
równania w 2005 r. banki udzieliły 
preferencyjnych kredytów inwesty-
cyjnych w wysokości około dwóch 
miliardów złotych. 

Jak poinformowała nas ARiMR, 
współpracującym z nią 16 bankom 
przyznano roczne limity w ramach 
akcji kredytowej i limity dopłat do 
oprocentowania kredytów inwesty-
cyjnych planowanych do udzielenia 
w 2006 r. Ze wstępnych informacji 
przekazanych przez Ośrodki Doradz-
twa Rolniczego wynika, że w I kwar-
tale bieżącego roku największym za-
interesowaniem cieszyły się kredyty 
dla młodych rolników (MR), na zakup 
ziemi (KZ), na nowe technologie 
produkcji (NT) oraz dla gospodarstw 
rodzinnych (GR). 

Teraz na potencjalnych inwestorów 
czekają już tylko doradcy rolni i in-
stytucje finansowe.

Preferencyjne kredyty inwestycyj-
ne dostępne są w następujących 
bankach: 

1. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
2. Mazowiecki Bank Regionalny S.A.,
3. SGB Gospodarczy Bank Wielkopolski 
S.A.,
4. Bank Gospodarki Żywnościowej 
S.A.,
5. Bank Zachodni WBK S.A.,
6. Kredyt Bank S.A.,
7. PKO Bank Polski S.A.,
8. Pekao S.A.,
9. Bank Millennium S.A.,
10. Bank Inicjatyw Społeczno–Ekono-
micznych S.A.,
11. ING Bank Śląski S.A.,
12. Bank Ochrony Środowiska S.A.,
13. Bank BPH S.A.,
14. Nordea Bank Polska S.A.,
15. Raiffeisen Bank Polska S.A.,
16. BRE Bank S.A.
Kredyty z dopłatami ARiMR do 
oprocentowania udzielane są na 
bardzo korzystnych – preferen-
cyjnych warunkach. Maksymal-
ny okres spłaty wynosi zależnie 
od linii kredytowej od 8 do 20 
lat, w tym karencja w spłacie 
kapitału od 1 roku do 3 lat . 
Warto dodać, że zmniejszyło 
się aktualne oprocentowanie 

płacone przez kredytobiorcę (po 
ostatniej zmianie stopy redyskonta 
weksli). Wynosi ono teraz od 1% do 
3 % w skali roku (w zależności od 
linii kredytowej).

Warunki udzielania kredytów in-
westycyjnych z dopłatami ARiMR 
do oprocentowania według linii 
kredytowych:

1) W przypadku nowych technologii 
produkcji zapewniających wysoką 
jakość produktu w ramach branżo-
wych l ini i  kredytowych tj .  BR/13, 
B/14, BR/15 oprocentowanie dla 
kredytobiorcy wynosi 1%.

2) W zależności od warunków, jakie 
spełnia kredytobiorca, i realizowanego 
przez niego przedsięwzięcia

Informacje na temat kredytów 
z dopłatą ARiMR do oprocento-
wania dostępne są na stronie inter-
netowej Agencji (www.arimr.gov.pl). 
Szczegółowych informacji o za-
sadach udzielenia kredytów pre-
ferencyjnych udzielają również 
współpracujące z ARiMR banki 
oraz Ośrodki Doradztwa Rolni-
czego.

Wyjaśnienie symboli:

IP – kredyt na realizację przedsię-
wzięć inwestycyjnych w rolnictwie, 
przetwórstwie rolno – spożyw-
czym i usługach dla rolnictwa;

KZ – kredyt na zakup gruntów 
rolnych; 

MR –  kredyt na utworzenie lub 
urządzenie gospodarstw rolnych 
przez osoby, które nie przekro-
czyły 40 roku życia; 

BR/10 – kredyt w ramach “Bran-

żowego programu wspólnego 
użytkowania maszyn i urządzeń 
rolniczych”; 

BR/13 – kredyt w ramach „Bran-
żowego programu restrukturyzacji 
przetwórstwa ziemniaka na skrobię 
w Polsce”; 

BR/14 – kredyt branżowy w ra-

m a c h  “ P ro g ramu  w s p i e ra n i a 
restrukturyzacji  i  modernizacj i 
przemysłu mięsnego i przetwór-
stwa jaj w Polsce”;

BR/15 – kredyt w ramach “Branżo-
wego programu mleczarskiego”; 

BR/16 – kredyt w ramach “Branżo-
wego programu wspierania restruk-
turyzacji i modernizacji przemysłu 
utylizacyjnego w Polsce”; 

OR – kredyt na utworzenie lub 
urządzenie gospodarstwa rolnego 
w ramach realizacji zaakceptowa-
nego przez Ministrów Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi  oraz F inansów 
programu osadnictwa rolniczego 
na gruntach Skarbu Państwa; 

GP – kredyt na realizację przedsię-
wzięć inwestycyjnych w rolnictwie, 
przetwórstwie rolno–spożywczym 
i usługach dla rolnictwa przez gru-
py producentów rolnych powsta-
łe na mocy ustawy z 15 września 
2000 r. o grupach producentów 
ro lnych i  ich  związkach oraz 
o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 
88, poz. 983); 

GR – kredyt na zakup nierucho-
mości rolnych przeznaczonych 
na utworzenie lub urządzenie 
gospodarstwa rodzinnego w ro-
zumieniu ustawy z 11 kwietnia 

linia
kredytowa

okres
spłaty kredytu

karencja w spłacie 
kapitału

oprocentowanie płacone 
obecnie przez kredyto-

biorcę (%)

IP 8 lat 2 lata 3,0000

KZ 15 lat 2 lata 1,2000

MR 15 lat 2 lata 1,2000

  BR/BR-NT 8 lat 3 lata 2,0000/1,00001)

GP 8 lat 2 lata 1,0625

GR 20 lat 2 lata 1,2000

NT 15 lat 2 lata 1,0000

OR 15 lat 3 lata 1,0000-3,00002)

2003 r. o kształtowaniu ustroju 
rolnego; 

NT – kredyt na realizację przedsię-
wzięć inwestycyjnych, w zakresie 
nowych technologii  produkcji 
w rolnictwie, w tym wytwarzania 
surowców do produkcji bioetanolu 
i biokomponentów, zapewniają-
cych wysoką jakość produktu lub 
w zakresie dostosowania produkcji 
zwierzęcej do wymogów sanitar-
nych, ochrony środowiska i utrzy-
mywania zwierząt; 

KL/02 – kredyt inwestycyjny na 
wznowienie produkcji w gospo-
darstwach rolnych i działach spe-
cjalnych produkcji rolnej znajdują-
cych się na obszarach dotkniętych 
klęską suszy, gradobicia, nadmier-

nych opadów atmosferycznych, 
powodzi, huraganu, pożaru, plagi 
gryzoni lub osuwisk ziemi (zgo-
dę na uruchomienie kredytu po 
konkretnej klęsce wyraża Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi). 

Odwaga, dobry pomysł – to wy-
starczy, żeby podjąć się ryzyka 
inwestowania w rolnictwo. Jak za-
pewnia Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, pieniędzy 
wystarczy dla wszystkich chętnych. 

W warunkach bezwzględnej konku-
rencji w rolnictwie na rynku prze-
trwają tylko najmocniejsi, którzy 
właśnie nie boją się ryzyka i mają 
zapasy środków niezbędnych na 
pokrycie ewentualnych strat. 

WA 
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05:55 Uwaga!	-	magazyn,	2006
06:15 Telesklep 
06:55 W-11	Wydział	 Śledczy	 -	 serial	
fabularno-dokumentalny

07:35 Titanic	-	miniserial	katastroficzny,	
Kanada,	1996,	reż.	Robert	Lieberman	,	
wyst.	Peter	Gallagher,	George	C.	Scott,	
Catherine	Zeta-Jones,	Eva	Marie	Saint,	
Tim	Curry,	Roger	Rees

09:30 Titanic	-	miniserial	katastroficzny,	
Kanada,	1996,	reż.	Robert	Lieberman

11:30 Mrówka	Z	-	film	animowany,	USA,	
1998,	reż.	Eric	Darnell	,	wyst.	Lawrence	
Gutterman,	Woody	Allen,	Sharon	Stone,	
Sylvester	Stallone,	Gene	Hackman,	Anne	
Bancroft,	Jennifer	Lopez,	Christopher	
Walken,	Dan	Aykroyd

13:05 Detektywi	-	serial	fabularno-do-
kumentalny,	2006

13:40 Wyjęty	spod	prawa	Josey	Wales	
-	 film	western,	USA,	 1976,	 reż.	Clint	
Eastwood	,	wyst.	Clint	Eastwood,	Chief	
Dan	George,	John	Vernon

16:25 Akademia	policyjna	-	film	komedia,	
USA,	1984,	reż.	Hugh	Wilson	,	wyst.	Steve	
Guttenberg,	Kim	Cattrall,	G.W.	Bailey,	
Bubba	Smith,	Donovan	Scott

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	
(639/0),	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 Szymon	Majewski	Show	-	program	
rozrywkowy,	2006

22:35 Źołnierz	 przyszłości	 -	 film	 S-F,	
USA,	1998,	reż.	Paul	Anderson	,	wyst.	
Kurt	Russell,	Jason	Scott	Lee,	Jason	Isaacs,	
Connie	Nielsen

00:35 Firma	-	magazyn,	2006
01:05 Wydanie	 drugie	 poprawione	
-	magazyn,	2006

01:35 Multikino	-	magazyn
02:00 Uwaga!	(Uwaga!)	-	magazyn
02:20 Nocne	igraszki	program	rozryw-
kowy

03:20 Telesklep

PONIEDZIAŁEK 1 MAJA 2005 r. (Aniela, Filip, Jakub, Jeremi, Józef, Lubomir)

TVP 2
06:00 Don	Matteo;	serial	
06:50 Był	taki	dzień	-	1	maja;	felieton
06:55 Złe	dobrego	początki;	film	TVP
08:00 Budzik	-	odc.	219
08:25 Truskawkowe	Ciastko	-	Poznajmy	
się	1;	serial	animowany

09:15 Żaba	i	Wombat	89’;	komedia	kraj	
prod.USA	(1998);	 reż.:Laurie	Aqard;	
wyk.:Katie	 Stewart,	 Emily	 Lipoma,	
Ronny	Cox,	Lindsay	Wagner

10:50 Ryzyko;	teleturniej
11:20 Robinson	Crusoe	-	część	1/2	91’;	film	
przygodowy	kraj	prod.Francja	(2003);	
reż.:Thierry	Chabert

12:55 Był	taki	dzień	-	1	maja;	felieton
13:00 Wiadomości
13:10 Lalka	 	 152’;	 film	 fabularny	 kraj	
prod.Polska	(1968);	reż.:Wojciech	Has;	
wyk.:Mariusz	 Dmochowski,	 Beata	
Tyszkiewicz,	Tadeusz	Fijewski,	 Janina	
Romanówna,	Wiesław	Gołas,	 Kalina	
Jędrusik,	Andrzej	Łapicki,	Jan	Machulski

15:50 BBC	w	Jedynce	-	Dziennik	słoni	
-	odc.	 1/3;	 serial	dokumentalny	kraj	
prod.Wielka	Brytania	(2005)

16:45 Był	taki	dzień;	felieton
16:50 Sportowy	Express
17:00 Teleexpress
17:20 Klan	-	odc.1094;	telenowela	TVP
17:50 Od	przedszkola	do	Opola
18:25 Plebania	-	odc.	702;	telenowela	
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:50 Sport
19:55 Pogoda
20:10 Sami	 swoi	 	 80’;	 komedia	 kraj	
prod.Polska	 (1967);	 reż.:Sylwester	
Chęciński;	 wyk.:Wacław	 Kowalski,	
Władysław	Hańcza,	Zdzisław	Karczewski,	
Ilona	 Kuśmierska,	 Jerzy	 Janeczek,	
Aleksander	Fogiel,	Maria	Zbyszewska,	
Halina	Buyno,	Witold	Pyrkosz

21:40 Program	rozrywkowy
22:10 Misja	na	Marsa	109’;	film	science	
fiction	kraj	prod.USA	(2000);	reż.:Brian	
De	Palma;	wyk.:Gary	Sinise,	Don	Cheadle,	
Connie	Nielsen,	Jerry	O’Connell

00:05 Międzynarodowy	Turniej	Tenisowy	
Kobiet	J&S	Cup	-	kronika

00:15 Idealny	 mąż	 93’;	 dramat	 kraj	
prod.Wielka	 Brytania,	 USA	 (1999);	
reż.:Oliver	Parker;	wyk.:Cate	Blanchett,	
Minnie	Driver,	Rupert	Everett,	Julianne	
Moore

02:25 Był	taki	dzień	-	1	maja;	felieton
02:30 Zakończenie	dnia

05:45 Dla	niesłyszących	-	Lokatorzy	-	odc.	
17		Fałszywe	nazwisko;	serial	komediowy

06:10 Film	dla	niesłyszących	-	Lokatorzy	-	
odc.	18	Pora	wyjść	za	mąż;	serial	kom.

06:40 Przez	granice	Europy	-		Powodzenia	
!	-	4;	film	dokumentalny

07:10 Ratunku,	jestem	rybką;	film	ani-
mowany

08:30 Wilczek;	komedia	kraj	prod.USA	
(1985);	reż.:Rod	Daniel;	wyk.:Michael	
J.	Fox,	Lorie	Griffin

10:00 Tele	PRLe	-	(5);	widowisko	rozryw-
kowe

11:00 Podróże	 kul inarne	 Roberta	
Makłowicza	-	Grill	ze	smakiem		(54)

11:30 Gwiazdy	w	południe	-	Gdzie	się	
podziała	siódma	kompania	?	85’;	komedia	
kraj	prod.Francja,	Włochy	(1973);	reż.:
Robert	Lamoureux

13:00 Tygrys;	film	dokumentalny
14:00 Familiada	-		odc.	1284	WYDANIE	
SPECJALNE;	teleturniej

14:35 Złotopolscy	-	odc.	766	Samoobrona	
męska;	telenowela	TVP

15:05 Szansa	na	Sukces
16:05 Tata	i	małolata	86’;	komedia	kraj	
prod.USA	(1993);	reż.:Steve	Miner;	wyk.:
Gerard	Depardieu,	Katherine	Heigi,	James	
Dalton,	Lauren	Hutton,	Faith	Prince

17:35 12.	Marzenia	Marcina	Dańca	...	o	
festiwalach;	program	rozrywkowy

18:00 Program	lokalny
18:30 Panorama
18:50 Pogoda
19:05 Kabaretowa	Scena	Dwójki	-	Historia	
Polski	 według	 Kabaretu	Moralnego	
Niepokoju	(1)

20:10 M	jak	miłość	-	odc.	408;	serial	TVP
21:00 Kulisy	serialu	„M	jak	miłość”
21:10 Kabaretowa	Scena	Dwójki	-	Historia	
Polski	 według	 Kabaretu	Moralnego	
Niepokoju	(2)

22:00 Panorama
22:20 Sport	Telegram
22:25 Pogoda
22:40 Wielki	Szu	 	95’;	film	sensacyjny	
kraj	prod.Polska	(1982);	reż.:Sylwester	
Chęciński;	wyk.:Jan	Nowicki,	Andrzej	
Pieczyński,	Karol	Strasburger,	Dorota	
Pomykała,	 Leon	Niemczyk,	Grażyna	
Szapołowska,	 Teresa	 Sawicka,	 Jan	
Frycz,	Grażyna	Trela,	Jerzy	Bończak

00:20 Śmiertelnie	 mroźna	 zima	 96’;	
film	fabularny	kraj	prod.USA	(1987);	
reż.:Arthur	Penn

02:00 Zakończenie	dnia

06:00	 Pierwsza	miłość,	odc.233 Polska
06:45	 Pierwsza	miłość,	odc.234 Polska
07:30	 Przygody	Jackie	Chana;	USA
08:00	 Sonic	X,	odc.18	18/52
08:30	 Przygody	Gallawantów;	USA,	1984;	
r.	Vitello	Art

10:35	 Cleopatra,	cz.	1;	USA,	1963;	r.	Joseph	
L.	Mankiewicz;	w.	Taylor	Elizabeth,	Burton	
Richard,	Harrison	Rex,	Hume	Cronyn,	
Andrew	Keir,	Martin	Landau

13:00	 Najdłuższy	dzień;	USA,	 1962;	 r.	
Andrew	Marton,	Ken	Annakin,	Bernhard	
Wicki;	w.	Wayne	John,	Mitchum	Robert,	
Henry	Fonda,	Burton	Richard

16:40	 Głowa	nie	od	parady;	USA,	1981;	r.	
Shapiro	Ken;	w.	Chevy	Chase,	D’Arbanville	
Patti,	Dabney	Coleman

18:50	 Wydarzenia
19:20	 Sport
19:25	 Pogoda
19:30	 Samo	życie,	odc.695 Polska,	2006;	
r.	Jacek	Sołtysiak,	Wojciech	Pacyna

20:15	 Interwencja	 Extra	 -	 magazyn	
reporterów	Polsatu,	odc.34 Polska

20:50	 A rmageddon;	 USA,	 1998;	
r.	 Bay	 Michael;	 w.	 Wil l is 	 Bruce,	
Thornton	 Billy	 Bob,	 Ben	 Affleck,	
Liv	 Tyler,	 Will 	 Patton	 Film	 Sci-fi.		
Wielki przebój kinowy w gwiazdorskiej 
obsadzie: Bruce Willis, Billy Bob Thornton, 
Ben Affleck, Liv Tyler. Naukowcy NASA 
odkrywają, że za osiemnaście dni 
zderzy się z Ziemią ogromna asteroida 
dorównująca wielkością stanowi Teksas. 
By zapobiec katastrofie, szef NASA Dan 
Truman (Billy Bob Thornton) decyduje 
się na wysłanie promu kosmicznego 
ze śmiertelnie niebezpieczną misją: 
uczestnicy wyprawy mają wywiercić 
w asteroidzie otwory i umieścić w nich 
ładunki nuklearne. Jedynym człowiekiem 
zdolnym do pokierowania wyprawą jest 
Harry Stamper (Bruce Willis) – światowej 
klasy specjalista, który całe życie spędził 
na platformach wiertniczych, pracując 
dla kompanii naftowych. Los całej 
ludzkości i przyszłość Ziemi spoczywa 
w jego rękach...

21:55	 Studio	Lotto
00:05	 SHOW!TIME,	odc.6 Polska,	2006
01:00	 Dziewczyny	w	bikini,	odc.67
02:00	 Magazyn	sportowy
04:00	 Love	TV,	odc.82 Polska;	Program	
rozrywkowy

05:00	 BoomBox,	odc.79 Polska
05:30	 Pożegnanie
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TVP 2
06:00 Don	Matteo;	serial
06:55 Był	taki	dzień	-	2	maja;	felieton
06:55 Smaki	polskie;	magazyn	kulinarny
07:10 Klan;	telenowela	TVP
07:30 Plebania	-	odc.	698;	telenowela
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:10 Maks	i	Ruby;	serial	animowany
08:40 Zygzaki	-	Myśl;	program	dla	dzieci
09:05 Smocze	opowieści;	serial	anim.
09:35 Przygody	kucyka;	komedia
11:15 Robinson	Crusoe	-	część	2/2	101’;	
film	przygodowy	kraj	prod.Francja

13:00 Wiadomości
13:10 Rewizja	nadzwyczajna	-	Wydarzenia	
3	maja	1946	roku

13:35 Przed	Eurowizją
13:50 Człowiek	w	żelaznej	masce	100’;	
film	 kostiumowy	 kraj	 prod.Wielka	
Brytania	 (1976);	 reż.:Mike	 Newell;	
wyk.:Richard	Chamberlain,	 Ian	Holm,	
Patrick	McGoohan,	Ralph	Richardson

15:35 Przed	Eurowizją
15:50 BBC	w	Jedynce	-	Dziennik	słoni	
-	odc.	2/3;	serial	dokumentalny

16:45 Był	taki	dzień	-	2	maja;	felieton
16:50 Sportowy	Express
17:00 Teleexpress
17:20 Klan	-	odc.1095;	telenowela	TVP
17:50 Jaka	to	melodia?
18:15 Przed	Eurowizją
18:30 Plebania	-	odc.	703;	telenowela	
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:50 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Wystąpienie	marszałka	Senatu	RP	
Bogdana	Borusewicza

20:20 Nie	ma	mocnych	 	90’;	komedia	
kraj	prod.Polska	(1974);	reż.:Sylwester	
Chęciński;	 wyk.:Wacław	 Kowalski,	
Władysław	 Hańcza,	 Anna	 Dymna,	
Andrzej	Wasilewski,	Maria	Zbyszewska

22:00 Program	rozrywkowy
22:25 „Przestrzeń	wolności”	-	koncert	
Jean	Michela	Jarre’a

23:20 Siedem	121’;	thriller	kraj	prod.USA	
(1995);	reż.:David	Fincher;	wyk.:Morgan	
Freeman,	Brad	Pitt,	Gwyneth	Paltrow

01:25 Międzynarodowy	Turniej	Tenisowy	
Kobiet	J&S	Cup	-	kronika

01:40 Twarzą	w	twarz	z	wrogiem	90’;	
dramat	kraj	prod.USA	(2005)

03:10 Był	taki	dzień	-	2	maja;	felieton
03:15 Zakończenie	dnia

05:40 Film	dla	niesłyszących	-	Lokatorzy	
-	odc.	19	Ojciec	i	syn;	serial	komediowy

06:05 Film	dla	niesłyszących	-	Lokatorzy	
-	odc.	20	Wszystko	jest	grą;	serial	kom.

06:30 Złotopolscy	-	odc.	764
06:55 Przez	granice	Europy	-	Choreografia	
na	morzu;	film	dokumentalny

07:25 W	imieniu	Polski;	reportaż
08:25 Życie	ssaków	-	Powrót	do	wody-		7;	
serial	dokumentalny

09:15 Pollyanna	 128’;	 film	 fabularny	
kraj	prod.USA	(1960);	reż.:David	Swift;	
wyk.:Richard	Egan,	Jane		Wayman,	Karl	
Malden

11:30 Gwiazdy	w	południe	-	Siódma	kom-
pania	znów	w	komplecie	83’;	komedia	
kraj	prod.Francja,	Włochy	(1975);	reż.:
Robert	Lamoureux;	wyk.:Pierre	Mondy,	
Aldo	Maccione,	Jean	Lefebvre

13:00 Goryl;	film	dokumentalny
14:00 Familiada	-		odc.	1285;	teleturniej
14:30 L	jak	Laskowik,	T	jak	TEY	-	Najlepiej	
nam	było	przed	wojną;	program	kaba-
retowy

15:25 Dla	niesłyszących	-	M	jak	miłość	
-	odc.	408;	serial	TVP

16:15 Kulisy	serialu	„M	jak	miłość”
16:25 Opowieści	Szeherezady	-	cz.	1/2	
89’;	baśń	filmowa	kraj	prod.USA	(1999);	
reż.:Steve	Barron

18:00 Program	lokalny
18:30 Panorama
18:50 Pogoda
19:00 Powtórka	z	życia	-	1	i	3	Maja;	film	
dokumentalny

19:15 Przed	Mundialem	2006	-	Gillette	
World	Cup	kraj	prod.Wielka	Brytania	

19:35 Mecz	towarzyski	-	Polska	-	Litwa
22:10 Panorama
22:25 Sport	Telegram
22:30 Pogoda
22:40 Wieczór	Filmowy	Kocham	Kino	
-	wstęp

22:45 Wieczór	filmowy	Kocham	Kino	
-	Czarny	kot,	biały	kot	123’;	film	fabu-
larny	kraj	prod.USA	(2004);	reż.:Emir	
Kusturica,	Grga	Pitić

00:55 Wieczór	filmowy	Kocham	Kino	
-	Weiser		96’;	film	psychologiczny	kraj	
prod.Polska	 (2000);	 reż.:Wojciech	
Marczewski;	 wyk.:Marek	 Kondrat,	
Krystyna	Janda,	Juliane	Kohler,	Teresa	
Marczewska,	Zbigniew	Zamachowski,	
Krzysztof	 Globisz,	Mariusz	 Benoit,	
Marian	Opania,	Piotr	Fronczewski

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	
(639/0),	Polska,	2006

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

11:50 Rozmowy	w	toku	-	talk	show,	2006
13:00 Bez	 śladu	 -	 serial	 sensacyjny	
(13/23),	USA,	2002,	reż.	Paul	Holahan

14:00 Na	celowniku	-	serial	sensacyjny,	
USA,	1994

15:00 Barwy	 grzechu	 -	 telenowela	
(80/160),	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	
(640/0),	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	
(24/0),	 Polska,	 2006,	wyst.	 Joanna	
Brodzik,	Paweł	Małaszyński,	Katarzyna	
Bujakiewicz,	Bartek	Świderski

22:30 Fatalne	zauroczenie	-	film	sen-
sacyjny,	USA,	1987,	reż.	Adrian	Lyne	,	
wyst.	Michael	Douglas,	Glenn	Close,	
Anne	Archer,	Ellen	Hamilton	Latzen

01:00 Co	za	tydzień	-	magazyn,	2006
01:30 Detektyw	5	 -	 serial	 fabularno-
dokumentalny,	2006

02:00 Uwaga!	-	magazyn,	2006
02:20 Nocne	igraszki	-	program	rozryw-
kowy,	2006

03:20 Telesklep

TVP 1 POLSAT TVN TV 4

Wielki Szu
22.40 TVP 2
	 Film	sensacyjno-obyczajowy,	96	min,	
Polska	 1982;	 Reżyseria:	 Sylwester	
Chęciński;	 Scenariusz:	 Jan	 Purzycki;	
Zdjęcia:	Jerzy	Stawicki;	Muzyka:	Andrzej	
Korzyński;	Występują:	Jan	Nowicki,	Andrzej	
Pieczyński,	Karol	Strasburger,	Dorota	
Pomykała,	Grażyna	Szapołowska,	Jan	
Frycz,	Grażyna	Trela,	Jerzy	Bończak	i	inni

Starzejący się, ale wciąż znany 
w środowisku karciany szuler, 
zwany Wielkim Szu, po pięciu 
latach pobytu w więzieniu wraca 
do domu, jednak młoda i piękna 
żona nie wierzy, by mógł się zmienić. 
Proponuje mu rozwód i podział po-
kaźnego majątku. W poszukiwaniu 
spokojnej przystani Szu dociera do 
miasteczka Lutyń, gdzie chce wziąć 
udział w licytacji domu. Młody 
taksówkarz, Jurek, zawozi go do 
mistrza ceremonii, miejscowego 
potentata Mikuna, który sam 
zamierza nabyć licytowaną po-
siadłość. Przy okazji gość rozgry-
wa z nim partię bilarda i przegrywa 
parę tysięcy złotych. Zadowolony 
Mikun proponuje mu rewanż w po-
kera. Traci pół miliona złotych. Po 
wyjściu mężczyzny dzwoni do 
znajomego szulera z Warszawy, 
Denela, prosząc, by odegrał się 
w jego imieniu. Poker stanowi też 
życiową pasję Jurka, który długo 
prosi Szu, by zechciał zdradzić mu 
swoje sekrety. Stary mistrz próbuje 
wyperswadować chłopakowi jego 
zainteresowania, ale w końcu ulega 
namowom i udziela Jurkowi pierw-
szych lekcji...

HIT NA DZIŚ

Fatalne zauroczenie
22.30 TVN
	 film	sensacyjny;	USA,	rok	produkcji:	
1987;	reżyseria:	Adrian	Lyne;	obsada:	
Michael	Douglas,	Glenn	Close,	Anne	
Archer	

Nieoczekiwanie komedia obycza-
jowa zmienia się w komediodra-
mat, potem w dramat, następnie 
w... zapierający dech w piersiach 
thriller. Adrian Lyne („Flashdance”, 
„9 1/2 tygodnia”) wie, jak trzymać 
widza w napięciu. Poprzednie fil-
my i praca w reklamie telewizyj-
nej nauczyły go przenikliwego 
i precyzyjnego widzenia rzeczy; 
tu każdy przedmiot, każda nie-
ważna z pozoru scena coś znaczy, 
zupełnie jak u Hitchcocka... Film 
otrzymał 6 nominacji do Oskara, 
w tym jako najlepszy film, za sce-
nariusz, reżyserię, dla najlepszej 
aktorki pierwszoplanowej - Glenn 
Close, oraz dla najlepszej aktorki 
drugoplanowej - Anne Archer 
za rolę Beth Gallagher, żony 
Dana. Dostał także 4 nomi-
nacje do Złotego Globu; jako 
najlepszy film dramatyczny, za 
reżyserię, oraz dla Glenn Close  
i Anne Archer. Film określano 
jako wyraziste studium kobiecej 
frustracji, histerii i żądzy zemsty, 
a równocześnie obraz męskiego 
lęku przed kobiecą ekspansją 
uczuciową. Producent filmu, 
Stanley R. Jaffe, opisał „Fatalne 
zauroczenie” jako: „powszechny 
koszmar senny w świecie, gdzie 
weekendowe zdrady małżeńskie 
stają się sposobem życia.”

HIT NA DZIŚ
06:00	 Wstawaj!	Gramy!,	odc.20 Polska
06:45	 TV	Market
07:00	 Adam	i	Ewa,	odc.65 Polska,	2001
07:30	 Przygody	Jackie	Chana,	odc.47
08:00	 Sonic	X,	odc.19 Japonia,	USA
08:45	 Gra	w	ciemno,	odc.145 Polska,	2006
09:45	 SHOW!TIME,	odc.6 Polska
11:15	 Grasz	czy	nie	grasz,	odc.22
12:30	 Samo	życie,	odc.694 Polska,	2006
13:15	 Samo	życie,	odc.695 Polska,	2006
14:00	 Pierwsza	miłość,	odc.277 Polska
14:45	 Kochaj	mnie,	kochaj!,	odc.9
15:45	 Wydarzenia
16:05	 Pogoda
16:10	 Interwencja,	odc.654 Polska,
16:35	 Świat	według	Bundych,	odc.171;	
USA,	1994;	r.	Sam	W.	Orender

17:05	 Gra	w	 ciemno,	odc.146 Polska,	
2006;	r.	Okił	Khamidov

18:05	 Pierwsza	miłość,	odc.278 Polska
18:50	 Wydarzenia
19:20	 Sport
19:25	 Pogoda
19:30	 Samo	życie,	odc.696 Polska,	2006
20:15	 O	Rety!	Kabarety,	odc.3 Polska,	
2006;	 r.	 Szymon	 Łosiewicz;	 w.	
Krzysztof	 Piasecki,	 Ireneusz	Krosny,	
Olaf	Lubaszenko,	Grzegorz	Halama

20:50	 Gangi	Nowego	Jorku;	USA,	2002;	r.	
Scorsese	Martin;	w.	Di	Caprio	Leonardo,	
Day-Lewis	 Daniel,	 Diaz	 Cameron,	
Broadbent	Jim,	Reilly	John	C.,	Liam	Neeson		
Dramat w reżyserii Martina Scorsese. 
Historia wojen gangów, które miały 
miejsce w Nowym Jorku w połowie 
XIX wieku. „Ksiądz” Villon (Liam 
Neeson) - przywódca irlandzkiego gangu 
„Martwych królików” ginie na oczach 
swego syna Amsterdama, podczas jed-
nej z ulicznych bitew. Jego zabójcą jest 
brutalny i bezlitosny przywódca grupy 
„Prawdziwych Amerykanów” - Bill zwa-
ny „Rzeźnikiem” (Daniel Day-Lewis) ze 
względu na biegłość w posługiwaniu się 
nożem. Po latach Amsterdam (Leonardo 
DiCaprio) powraca na Manhattan z pla-
nem okrutnej zemsty...   

21:55	 Studio	Lotto
00:25	 Biznes	Wydarzenia
00:45	 Pogoda
00:50	 Pasjonaci,	odc.40 Polska,	2006
01:15	 Kuba	Wojewódzki,	odc.144 Polska
02:10	 Dziewczyny	w	bikini,	odc.68 
03:10	 Magazyn	sportowy
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	
08.00 „Pokemon”	()	–	serial	animowany	
dla	dzieci,	USA/Japonia	1997-98

08.30 „Cygańskie	 dziewczę”	 -	 USA,	
1936;	 reż.:	 James	W.	Horne,	 Rogers	
Charles;	wyst.:	Stan	Laurel	-	Flip,	Oliver	
Hardy	-	Flap,	Antonio	Moreno,	Jacqueline	
Wells

10.00 „Lekarstwo	na	Miłość”	-	Polska,	
1966;	 reż.:	 Jan	Batory;	wyst.:	Kalina	
Jędrusik,	 Krystyna	 S ienkiewicz,	
Wieńczysław	Gliński,	Andrzej	Łapicki,	
Ewa	Krzyżewska,	 Jacek	Fedorowicz,	
Mieczysław	Czechowicz

12.05 „Mel”	 –	 USA,	 1998;	 reż.:	 Joey	
Travolta;	wyst.:	Ernest	Borgnine,	Julie	
Hagerty,	Greg	Evigan,	Jack	Scalia,	Bug	
Hall

14.05 „Książę	z	Central	Parku”	-	USA,	
2000;	reż.:	John	Leekley;	wyst.:	Kathleen	
Turner,	Harvey	Keitel,	Danny	Aiello,	Cathy	
Moriarty,	Frankie	Nasso

16.25 „Podróż	do	niezwykłych	 jaskiń”	
–	film	dokumentalny,	USA	2001,	reż.	
Steve	Judson

17.15 „Jak	to	się	Robi”	-	Polska,	1973;	
reż.:	Andrzej	Kondratiuk;	wyst.:	Zdzisław	
Maklakiewicz,	 Jan	 Himilsbach,	 Iga	
Cembrzyńska,	Emilia	Krakowska,	Halina	
Kowalska,	Małgorzata	 Kupczyńska,	
Barbara	Kwiatkowska-Lass

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

20.00 „Jak	rozpętałem	II	wojnę	świa-
tową	cz.	1	–	Ucieczka”	-	Polska,	1970;	
reż.:	 Tadeusz	 Chmielewski;	 wyst.:	
Marian	Kociniak,	Stanisław	Mikulski,	
Emil	Karewicz,	 Elżbieta	 Starostecka,	
Janina	Borońska,	Wirgiliusz	Gryń

21.50 „Biała	intryga”		-	Wielka	Brytania,	
1987;	reż.:	Michael	Radford;	wyst.:	Greta	
Scacchi,	Charles	Dance,	Sarah	Miles,	Joss	
Ackland,	Geraldine	Chaplin,	John	Hurt

00.05 Sztukateria	–	magazyn	kulturalny
00.35 „Kuszące	zagadki”	-	Program	in-
teraktywny	o	zabarwieniu	erotycznym

01.35 MUZYCZNE	LISTY	–	magazyn	
02.25 „FIFA	Futbol	Mundial”	-	półgodzin-
ny	magazyn	piłkarski	

02.50 V-max	-	Magazyn	motoryzacyjny
03.15 Zakończenie	programu

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”	-	Argentyna	2002
09.55 „Roseanne”	–	serial	komediowy
10.30 „Skrzydła”	–	serial	komediowy,	USA	
1990-1997

11.00 Strażnik	Teksasu”	–	serial	akcji
12.00 Kasa	na	bank	–	teleturniej
13.05 „Daję	słowo”	–	teleturniej
13.50 MUZYCZNE	LISTY	–	magazyn
14.45 Wróżba	dla	Ciebie	
15.15 „Pokemon”	()	–	serial	animowany	
dla	dzieci,	USA/Japonia	1997-98

15.45 „Dekoratornia”	–	magazyn	wnę-
trzarski

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

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

17.45 „Skrzydła”	–	serial	komediowy,	USA
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,	 Rena	
Sofer,	Reno	Wilson,	Jon	Polito

21.00 „Okręt”		(5/6)	–	dramat	wojenny,	
RFN	1985,	reż.	Wolfgang	Petersen,	wyk.	
Jürgen	Prochnow,	Herbert	Grönemeyer,	
Klaus	Wennemann,	Hubertus	Bengsch,	
Martin	 Semmelrogge,	Bernd	Tauber,	
Erwin	Leder,	Uwe	Ochsenknecht

22.10 „Candyman	3:	Dzień	umarłych”	-	
USA,	1999;	reż.:	Turi	Meyer;	wyst.:	Tony	
Todd,	Donna	D’Errico,	Alexia	Robinson,	
Leonardo	 Guerra,	 Jsu	 Garcia,	Mike	
Moroff,	Mark	Adair-Rios

00.10 Drogówka	–	serial	dokumentalny
00.40 „Kuszące	zagadki”	-	Program	in-
teraktywny	o	zabarwieniu	erotycznym

01.40 Biznes	Wydarzenia	
01.55 Prognoza	pogody	
02.00 MUZYCZNE	LISTY	–	magazyn	
02.50 „FIFA	Futbol	Mundial”	-	półgodzin-
ny	magazyn	piłkarski

03.15 V-max	-	Magazyn	motoryzacyjny
03.40 Zakończenie	programu



12 Życie Nasielska 21 kwietnia–4 majaDODATEK TELEWIZYJNY
ŚRODA 3 MAJA 2005 r. (Aleksander, Antonina, Maria, Mariola, Świętosława)

TVP 2

05:00 Moda	na	sukces	-	odc.2820
05:20 Moda	na	sukces	-	odc.2821
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 Polska	z	bocznej	drogi
08:30 Smocze	opowieści;	serial	anim.
09:00 Budzik
09:30 Super	Rupert	odc.10;	serial
09:55 Don	Matteo	III,	odc.	16;	serial
10:55 Recepty	Jedynki;	magazyn
11:10 Czas	na	spacer;	program
11:10 TELEZAKUPY
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Klan;	telenowela	TVP
12:35 Plebania	-	odc.	700;	telenowela
13:00 Jaka	to	melodia?
13:25 Bulionerzy
13:50 Przed	Eurowizją
14:05 Mieszkać	w	Europie;	reportaż
14:25 My	Wy	Oni;	magazyn
14:50 Był	taki	dzień;	felieton
15:00 Wiadomości
15:10 Warto	kochać	-	odc.	44;	serial	TVP
16:00 Moda	na	sukces	-	odc.2822
16:25 Moda	na	sukces	-	odc.2823
16:50 Sportowy	Express
17:00 Teleexpress
17:20 Na	celowniku;	magazyn
17:35 Klan	-	odc.1097;	telenowela	TVP
18:00 Jaka	to	melodia?
18:30 Plebania	-	odc.	705;	telenowela
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości;	Sport;	Pogoda
20:05 Pogoda	dla	kierowców
20:20 Tajemnice	prawdy	-	Podwójna	gra	85’;	
film	sensacyjny	kraj	prod.USA	(2004)

21:50 Forum	-	wydanie	505;	program	
publicystyczny

22:35 Był	taki	dzień;	felieton
22:45 Wiadomości
22:55 Międzynarodowy	Turniej	Tenisowy	
Kobiet	J&S	Cup	-	kronika

23:05 Widzieć	i	wiedzieć	-	Nowi	imigranci	
w	Wielkiej	Brytanii;	film	dokumentalny

00:05 Nóż	w	wodzie		90’;	film	fabularny	
kraj	prod.Polska	(1961)

01:40 Nowoczesna	chirurgia;	cykl	dok.
02:05 Był	taki	dzień;	felieton
02:10 Zakończenie	dnia

06:05 Złotopolscy	-	odc.	397
06:30 10	minut	tylko	dla	siebie
06:40 Dwójka	Dzieciom	-	Molly;	serial
07:05 TELEZAKUPY
07:20 Od	przedszkola	do	Opola
07:50 Dwójka	Dzieciom	-	Jak	to	działa?	
-	odc.	19/26;	serial	animowany

08:05 Detektyw	w	sutannie	-	s.	2,	odc.	2;	
serial	kryminalny	kraj	prod.USA	(1990)

09:00 Pytanie	na	śniadanie
11:00 Panorama
11:04	 Pogoda
11:10 M	jak	miłość	-	odcinek	329;	serial
12:00 Podróże	 kul inarne	 Roberta	
Makłowicza

12:30 TELEZAKUPY
12:45 Święta	wojna
13:15 Europa	da	się	lubić
14:10 Lokatorzy	-	odc.	101;	serial	kom.
14:40 Dzieciaki	przed	kamerą	-	odc.10;	
serial	dokumentalny

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

16:00 Dla	niesłyszących	-	Panorama
16:15 Dla	niesłyszących	-	Na	dobre	i	na	
złe	-	odc.	256;	serial	TVP

17:15 Sekcja	998	-	odc.	1/15
17:40 Z	Dwójką	bezpieczniej
17:55 Pogoda
18:00 Program	lokalny
18:30 Panorama
18:50 Pogoda
19:00 Burza	mózgów;	teleturniej
20:00 Polskie	Megakomedie	-	Kingsajz		
104’;	komedia	kraj	prod.Polska	(1988);	
reż.:Juliusz	 Machulski;	 wyk.:Jacek	
Chmielnik,	Jerzy	Stuhr,	Katarzyna	Figura,	
Grzegorz	Heromiński,	Joachim	Lamża,	
Maciej	Kozłowski,	Jan	Machulski,	Leonard	
Pietraszak,	Liza	Machulska

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

23:20 Sidła	 miłości	 92’;	 thriller	 kraj	
prod.Niemcy,	USA	(1993);	reż.:Uli	Edel;	
wyk.:	Madonna,	Willem	Dafoe,	 Joe	
Mantegna

00:55 Czy	świat	oszalał?	-	Czeczenia:
ślepy	zaułek;	film	dokumentalny

01:55 W	obronie	prawa	-	VII	-	odc.	5;	
serial	kraj	prod.USA	(1996)

02:45 Zakończenie	dnia

06:30 Uwaga!	-	magazyn,	2006
06:50 Telesklep 
07:30 W-11	Wydział	 Śledczy	 -	 serial	
fabularno-dokumentalny,	2006

08:10 Agencja	-	program	rozrywkowy
08:45 Czarna	owca	-	film	komedia,	USA,	
1996,	reż.	Penelope	Spheeris

10:30 Na	Wspólnej	-	serial	obyczajowy	
(640/0),	Polska,	2006,	wyst.	Bożena	
Dykiel,	Grażyna	Wolszczak,	Tomasz	
Schimscheiner,	Mieczysław	Hryniewicz,	
Anna	Korcz,	Ewa	Gawryluk

11:05 Detektywi	-	serial	fabularno-do-
kumentalny,	2006

11:35 Wielkie	ucieczki	-	serial	fabularno-
dokumentalny,	2006

12:45 Akcja	na	Morzu	Północnym	-	film	
sensacyjny,	Wielka	Brytania,	1980,	reż.	
Andrew	V.	McLaglen	,	wyst.	Roger	Moore,	
James	Mason,	Anthony	Perkins,	Michael	
Parks,	David	Hedison,	Jack	Watson

14:45 Baterie	nie	działają	-	film	komedia,	
USA,	1987,	reż.	Matthew	Robbins	,	wyst.	
Hume	Cronyn,	Jessica	Tandy

16:50 Akademia	policyjna	VII:	Misja	w	
Moskwie	-	film	komedia,	USA,	1994,	
dla	małoletnich	 od	 lat	 12,	 reż.	Alan	
Metter	,	wyst.	George	Gaynes,	Michael	
Winslow,	David	Graf,	Leslie	Easterbrook,	
G.W.	Bailey,	Christopher	Lee

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	
(641/0),	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 Szczęki	-	film	sensacyjny,	USA,	1975,	
reż.	Steven	Spielberg	,	wyst.	Roy	Scheider,	
Robert	Shaw,	Richard	Dreyfuss,	Lorraine	
Gary,	Murray	Hamilton

00:00 Sześć	 stóp	 pod	 ziemią	 -	 serial	
obyczajowy	(5/12),	USA,	2004

01:20 Siłacze	-	program	rozrywkowy
02:25 Nocne	igraszki	
03:25 Telesklep
03:50 Uwaga!	-	magazyn,	2006

   CZWARTEK 4 MAJA 2005 r. (Florian, Grzegorz, Michał, Monika, Paulin)

TVP 1 POLSAT TVN TV 4

TVP 2

06:10 Don	Matteo;	serial
06:55 Był	taki	dzień	-	3	maja;	felieton
07:00 Smaki	polskie;	magazyn	kulinarny
07:10 Klan;	telenowela	TVP
07:35 Plebania	-	odc.	699;	telenowela	
08:00 Truskawkowe	Ciastko;	serial	anim.
08:50 Domisie
09:15 Zaczarowane	podwórko		97’;	baśń	
muzyczna	kraj	prod.Polska	(1974)

10:55 Przestrzenie	Banacha;	film	dok.
11:50 Święto	Konstytucji	3	Maja	-	trans-
misja	uroczystości

13:30 Polskie	Serca
13:35 Był	taki	dzień	-	3	maja;	felieton
13:40 Wiadomości
13:50 Polskie	Serca
14:00 Marysia	i	Napoleon		110’;	komedia	
kraj	prod.Polska	(1966);	reż.:Leonard	
Buczkowski;	wyk.:Beata	Tyszkiewicz,	
Gustaw	Holoubek,	Juliusz	Łuszczewski

15:55 Polskie	Serca
16:00 Hotel	pod	Różami	-	Koncert	Galowy	
27.	Przeglądu	Piosenki	Aktorskiej	we	
Wrocławiu

16:40 Polskie	Serca
16:50 Był	taki	dzień	-	3	maja;	felieton
17:00 Teleexpress
17:20 Polskie	Serca
17:25 Klan	-	odc.	1096;	telenowela	TVP
17:55 Jaka	to	melodia?
18:20 Polskie	Serca
18:30 Plebania	-	odc.	704;	telenowela	
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:50 Sport
19:55 Pogoda
20:10 Kochaj	albo	rzuć	 	116’;	komedia	
kraj	prod.Polska	(1977);	reż.:Sylwester	
Chęciński;	wyk.:Władysław	Hańcza,	
Wacław	Kowalski,	Anna	Dymna,	Halina	
Buyno	-	Łoza,	Irena	Karel,	Duchyl	Martin	
Smith,	 Maria	 Zbyszewska,	 Robert	
Lewandowski,	Jan	Pietrzak

22:15 Program	rozrywkowy
22:45 Tam	i	z	powrotem		98’;	film	sensacyj-
ny	kraj	prod.Polska	(2001);	reż.:Wojciech	
Wójcik;	wyk.:Janusz	Gajos,	Jan	Frycz,	Olaf	
Lubaszenko,	Mirosław	Baka

00:25 Międzynarodowy	Turniej	Tenisowy	
Kobiet	J&S	Cup	-	kronika

00:35 Śmierć	w	Afryce	104’;	film	sensa-
cyjny	kraj	prod.USA	(1990);	reż.:Thomas	
Clegg

02:20 Był	taki	dzień;	felieton
02:30 Zakończenie	dnia

05:40 Film	dla	niesłyszących	-	Lokatorzy	-	
odc.	21	Średnia	krajowa;	serial	komediowy

06:05 Film	dla	niesłyszących	-	Lokatorzy	-	
odc.	22	Nowy	lokator;	serial	komediowy

06:30 Złotopolscy	-	odc.	765
07:00 Moja	polskość;	film	dokumentalny
07:25 Śpiewnik	Polaka	-	pieśni	ludowe	i	
ze	śpiewnika	babuni

08:15 Nowe	Przygody	Robin	Hooda;	film	
animowany	kraj	prod.USA	(2004)

09:05 Gdzie	jest	generał?		91’;	komedia	
kraj	prod.Polska	(1978);	reż.:Tadeusz	
Chmielewski

10:40 Duże	dzieci	-	31;	talk-show
11:25 wydarzenie	aktualne
11:30 Gwiazdy	w	południe	-	Siódma	kom-
pania	w	blasku	księżyca	78’;	komedia	kraj	
prod.Francja,	Włochy	(1977)

12:55 Akcja	 -	 Bezpieczna	 majówka	
-	powrót

13:00 Grizli;	film	dokumentalny
13:50 wydarzenie	aktualne
14:00 Familiada	-		odc.	1286;	teleturniej
14:30 Złotopolscy	-	odc.	767	Wspólny	
dom;	telenowela	TVP

15:00 wydarzenie	aktualne
15:10 Szansa	na	Sukces
16:00 wydarzenie	aktualne
16:15 Opowieści	Szeherezady	-	Cz	2/2	
88’;	baśń	filmowa	kraj	prod.USA

17:45 wydarzenie	aktualne
17:55 Akcja	 -	 Bezpieczna	 majówka	
-	powrót

18:00 Program	lokalny
18:30 Panorama
18:50 Pogoda
19:00 Akcja	-	Bezpieczna	majówka	 	-	
powrót

19:05 Kabaret	Koń	Polski	-	Wielki	Sklep	w	
Małym	Mieście	(1);	program	kabaretowy

20:10 M	jak	miłość	-	odc.	409;	serial	TVP
21:00 Kulisy	serialu	„M	jak	miłość”
21:10 Kabaret	Koń	Polski	-	Wielki	Sklep	w	
Małym	Mieście	(2);	program	kabaretowy

22:00 Panorama
22:20 Sport	Telegram
22:25 Pogoda
22:40 Alibi	na	środę	-	Twoja	na	zawsze	
Lulu	 95’;	 dramat	 obyczajowy	 kraj	
prod.USA	(2000);	reż.:John	Kaye

00:20 Śmiertelny	przypadek	94’;	 film	
fabularny	kraj	prod.USA	(1986);	reż.:
Michael	Miller;	wyk.:Richard	Crenna,	
John	Shea,	Lorraine	Toussaint

01:55 Zakończenie	dnia

06:00	 Wstawaj!	Gramy!,	odc.21 Polska
06:45	 TV	MARKET
07:00	 Adam	i	Ewa,	odc.66 Polska,	2001
07:30	 Przygody	Jackie	Chana
08:00	 Gra	w	ciemno,	odc.146 Polska
09:00	 Słoneczny	patrol,	odc.221;	USA,	
2000;	r.	Jefferson	Kibbee

10:00	 Quizmania,	odc.34 Wielka	Brytania,	
2006;	r.	Chris	Patterson,	Mark	Wairing	

11:00	 TV	MARKET
11:15	 Daleko	od	noszy,	odc.36 Polska,	
2004;	r.	Krzysztof	Jaroszyński

12:30	 Samo	życie,	odc.697 Polska
13:15	 Pierwsza	miłość,	odc.278 Polska
14:45	 Rodzina	zastępcza,	odc.224
15:45	 Wydarzenia
16:05	 Pogoda
16:10	 Interwencja,	odc.655 Polska
16:35	 Świat	według	Bundych,	odc.172;	
USA,	1994;	r.	Amanda	Bearse

17:05	 Gra	w	ciemno,	odc.147 Polska
18:05	 P ie rwsza 	 mi łość ,	 odc .280 
Polska,	2006;	r.	Okił	Khamidov,	Paweł	
Chmielewski

18:50	 Wydarzenia
19:20	 Sport
19:25	 Pogoda
19:30	 Samo	życie,	odc.698 Polska,	2006;	
r.	Jacek	Sołtysiak,	Wojciech	Pacyna

20:15	 Chcę	być	piękna,	odc.6 Polska,	
2006;	r.	Krzysztof	Landsberg

21:15	 Gotowe	na	wszystko,	odc.37	Silly	
people;	USA,	2006;	r.	Robert	Duncan	
NcNeill

21:55	 Studio	Lotto
22:20	 Co 	 z 	 t ą 	 Po l s ką? ,	 odc . 72 
Polska,	 2006;	 r.	Maciej	 Skwierawski		
Program Tomasza Lisa, w którym 
gospodarz wraz z zaproszonymi 
gośćmi komentuje ważne i bieżące 
wydarzenia polityczne oraz społecz-
no-gospodarcze

23:20	 Raport	specjalny,	odc.95	Porwania	
dla	okupu Polska,	2006;	 r.	Mirosław	
Majeran

23:55	 Biznes	Wydarzenia
00:15	 Pogoda
00:20	 Dziewczyny	w	bikini
01:50	 Love	TV,	odc.84 Polska,	2006	
02:50	 BoomBox,	odc.81 Polska,	2006	
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	
(641/0),	Polska,	2006

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

11:50 Rozmowy	w	toku	-	talk	show,	2006
13:00 Bez	śladu	-	serial	sensacyjny	(14/
23),	USA,	2002,	reż.	Paul	Holahan,	wyst.	
Anthony	LaPaglia,	Poppy	Montgomery,	
Marianne	Jean-Baptiste

14:00 Na	celowniku	-	serial	sensacyjny,	
USA,	1994

15:00 Barwy	 grzechu	 -	 telenowela	
(81/160),	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	
(642/0),	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 Wielkie	ucieczki	-	serial	fabularno-
dokumentalny,	2006

22:30 Detektyw	5	 -	 serial	 fabularno-
dokumentalny,	2006

23:05 Wybrańcy	obcych	-	serial	S-F	(8/10),	
USA,	2002,	reż.	Jeff	Woolnough	,	wyst.	
Dakota		Fanning,	Desmond	Harrington,	
Steve	Burton,	Julie		Benz,	James	Kirk,	Chad	
Morgan,	Matt	Frewer

00:50 Uwaga!	-	magazyn,	2006
01:10 Nocne	igraszki	-	program	rozryw-
kowy,	2006

02:10 Telesklep

TVP 1 POLSAT TVN TV 4

Kochaj albo rzuć
20.10 TVP 1
	 Komedia,	117	min,	Polska	1977;	Reżyseria:	
Sylwester	Chęciński;	Scenariusz:	Andrzej	
Mularczyk;	Zdjęcia:	Zygmunt	Samosiuk	
Muzyka:	Andrzej	Korzyński;	Aktorzy:	
Władysław	Hańcza,	Wacław	Kowalski,	
Anna	 Dymna,	 Halina	 Buyno-Łoza,	
Irena	 Karel,	 Duchyl	 Martin	 Smith,	
Maria	Zbyszewska,	Aleksander	Fogiel,	
Robert	Lewandowski	i	inni

Trzecia część komediowej opo-
wieści o rodzinach Pawlaków 
i Kargulów. Seniorzy obu rodów 
oraz ich wnuczka Ania otrzymują 
od Johna Pawlaka zaproszenie 
do Chicago. Kiedy przyjeżdżają 
na miejsce okazuje się, że John 
w tym czasie zmarł. W trakcie 
pogrzebowej ceremonii pojawia 
się nowy członek rodziny - córka 
Johna. Pawlak doznaje podwójnego 
szoku - nie dość, że owa Shirley jest 
dzieckiem nieślubnym, to na doda-
tek jest Mulatką. A przecież już na 
statku o mało nie zemdlał, kiedy 
zobaczył czarnoskórego księdza. 
Po pogrzebie bohaterowie roz-
poczynają poznawanie Chicago. 
Z zetknięcia tych dwóch przyby-
szów z polskiej prowincji z obcą 
kulturą nowoczesnej metropolii, 
z innym, nieznanym im zupełnie 
życiem wynika wiele zabawnych 
konfliktów i komicznych scen. Ale 
nawet za oceanem ci wiecznie skłó-
ceni sąsiedzi pozostają sobą. Jak 
zwykle, krytycznie odnoszą się do 
wszystkiego co nowe, nie dają sobie 
tak łatwo zaimponować technicz-
nymi nowinkami i udogodnieniami 
codziennego życia.

HIT NA DZIŚ

Kingsize
20.00 TVP 2
	 Komedia,	105	min,	Polska	1988;	Reżyseria:	
Juliusz	Machulski;	Scenariusz:	Jolanta	
Hartwig,	 Juliusz	Machulski;	Zdjęcia:	
Jerzy	Łukaszewicz;	Muzyka:	Krzesimir	
Dębski;	 Aktorzy:	 Jacek	 Chmielnik,	
Katarzyna	Figura,	Grzegorz	Heromiński,	
Jerzy	Stuhr,	Leonard	Pietraszak,	Joachim	
Lamża,	Jan	Machulski,	Liza	Machulska,	
Halina	Machulska	i	inni

W podziemiach Instytutu Badań 
Czwartorzędu istnieje nikomu nie-
znana kraina zwana Szuflandią. Jak 
sama nazwa wskazuje, jej pejzaż 
tworzą głównie szuflady, segre-
gatory i inne atrybuty biurowo-
urzędniczej rzeczywistości. Panuje 
tu nadszyszkownik Kilkujadek 
- odpowiednik współczesnego 
krasnoludka, metodami władzy 
różniący się jednak zasadniczo 
od króla Ćwieczka. Kilkujadek 
z pomocą zaufanej świty trzyma 
swoich „kumotrów” za twarz, 
by przypadkiem żaden z nich nie 
wykrył tajemnicy kingsajzu. Pod 
tą tajemniczą nazwą kryje się 
eliksir, pozwalający krasnoludkowi 
zyskać rozmiary człowieka („king 
size” - królewski rozmiar) i za-
mieszkać w krainie ludzi, obfitującej 
w wolność, kobiety i inne atrakcje. 
Przypadek sprawia, że alchemik 
Adaś samodzielnie uzyskuje kingsajz. 
Wypija go, przenosi się do ludzkiego 
świata i... nie bardzo chce wracać. 
Tymczasem podwładni Kilkujadka 
odkrywają tajemnicę domorosłego 
uczonego. Rozgniewany nie na żarty 
dyktator wysyła swych siepaczy, by 
sprowadzili Adasia z powrotem.

HIT NA DZIŚ

06:00	 Pierwsza	miłość,	odc.235 Polska
06:45	 Pierwsza	miłość,	odc.236 Polska
07:30	 B-Daman,	odc.35;	Japonia
08:00	 Sonic	X,	odc.20 Japonia,	USA
08:30	 Leif	Ericson.	O	chłopcu,	który	odkrył	
Amerykę;	USA,	2000;	r.	Nibbelink	Phil

10:15	 Cleopatra,	cz.	2;	USA,	1963;	r.	Joseph	
L.	Mankiewicz;	w.	Taylor	Elizabeth,	Burton	
Richard,	Harrison	Rex,	Hume	Cronyn,	
Andrew	Keir,	Martin	Landau	

13:25	 Projekt:	ALF;	Niemcy,	USA,	1996;	
r.	Dick	Lowry;	w.	Martin	Sheen,	Walston	
Ray,	Scott	Michael	Campbell,	William	
O’Leary,	Ed	Begley	Jr.

15:30	 Studio	Sport
15:45	 II	Finał	Pucharu	Polski	w	Piłce	Nożnej	
2006

18:05	 Pierwsza	miłość,	odc.279 Polska
18:50	 Wydarzenia
19:20	 Sport
19:25	 Pogoda
19:30	 Samo	życie,	odc.697 Polska,	2006;	
r.	Jacek	Sołtysiak,	Wojciech	Pacyna

20:15	 Daleko	od	noszy,	odc.82 Polska,	
2006;	r.	Krzysztof	Jaroszyński

20:45	 Zróbmy	sobie	wnuka;	Polska,	2003;	
r.	Wereśniak	Piotr;	w.	Grabowski	Andrzej,	
Żółkowska	 Joanna,	 Kożuchowska	
Małgorzata,	Deląg	Paweł,	Zamachowski	
Zbigniew

21:55	 Studio	Lotto
22:35	 Nożyczki;	USA,	1991;	r.	De	Felitta	
Frank;	w.	Sharon	Stone,	Steve	Railsback,	
Ronny	Cox,	Phillips	Michelle,	Frederick	Vicki		
Trzymający w napięciu do ostatniej 
minuty thriller z Sharon Stone w roli 
głównej. Angie Anderson (Stone) zosta-
je zaatakowana w swoim domu przez 
gwałciciela. Udaje jej się obronić przed 
napastnikiem za pomocą pary nożyczek. 
Po próbie gwałtu Angie nie może dojść 
do siebie, pomimo pomocy psychologa. 
Wkrótce dziewczyna zostaje zamknię-
ta w tajemniczym apartamencie, gdzie 
przeżyje prawdziwy koszmar...   

00:50	 Fala	zbrodni,	odc.51 Polska,	2005;	
r.	Filip	Zylber

01:50	 Playboy	Special
02:50	 Love	TV,	odc.83 Polska,	2006	
03:50	 BoomBox,	odc.80 Polska,	2006	
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	1997-98,	reż.	
Masamitsu	Hidaka.

08.55 „Hrabina	Cosel”	-	Polska,	1968;	reż.:	
Jerzy	Antczak;	wyst.:	Jadwiga	Barańska,	
Mariusz	 Dmochowski,	 Stanisław	
Jasiukiewicz,	Daniel	Olbrychski,	Ignacy	
Gogolewski

12.00 „Słomiany	wdowiec”	-	USA,	1955;	
reż.:	Billy	Wilder;	wyst.:	Marilyn	Monroe,	
Tom	Ewell,	Evelyn	Keyes,	Sonny	Tufts,	
Robert	Strauss,	Oskar	Homolka

14.10 „Rzeczpospol i ta 	 Babska”	 -	
Polska,	 1969;	 reż.:	Hieronim	Przybył;	
wyst.:	Aleksandra	Zawieruszanka,	Jan	
Machulski,	 Krystyna	 Chimanienko,	
Irena	Karel,	Teresa	Lipowska

16.15 „Zakochani”	-	Polska,	2000;	reż.:	
Piotr	Wereśniak;	 wyst.:	Magdalena	
Cielecka,	 Bartosz	 Opania,	 Beata	
Tyszkiewicz,	Katarzyna	Figura,	Jan	Frycz,	
Cezary	Pazura,	Paweł	Wawrzecki,,	Olaf	
Lubaszenko

18.35 „Wielka	Majówka”	-	Polska,	1981;	
reż.:	 Krzysztof	 Rogulski;	 wyst.:	 Jan	
Piechociński,	Zbigniew	Zamachowski,	
Anna	Moczkowska,	Ewa	Wiśniewska,	
Grażyna	Szapołowska,	Maanam

20.30 „Jak	rozpętałem	II	wojnę	światową	
cz.	2	-	Za	bronią”	-	Polska,	1970;	reż.:	
Tadeusz	Chmielewski;	wyst.:	Marian	
Kociniak,	 Elżbieta	 Starostecka,	 Emil	
Karewicz,	Stanisław	Mikulski,	Wirgiliusz	
Gryń

22.10 „Anioł	 Stróż”	 -	 Francja,	 1995;	
reż.:	 Jean-Marie	Poiré;	wyst.:	Gérard	
Depardieu,	Christian	Clavier,	Eva	Grimaldi,	
Yves	Rénier,	Frankie	Chin

00.30 RAJDOWE	MISTRZOSTWA	ŚWIATA	
–	RAJD	ARGENTYNY	

01.30 Odlot	–	program	
02.05 MUZYCZNE	LISTY	–	magazyn	
02.55 „FIFA	Futbol	Mundial”	-	półgodzinny	
magazyn	piłkarski

03.20 V-max	-	Magazyn	motoryzacyjny
03.45 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
07.55 TV	Market	
08.25 „Pokemon”	()	–	serial	animowany	
dla	dzieci,	USA/Japonia

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

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

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

11.00 „Strażnik	Teksasu”	–	serial	akcji,	
USA	 1995,	 prod.	 Chuck	Norris;	 reż.	
Aaron	Norris

12.00 Kasa	na	bank	-	telerutniej
13.05 „Daję	słowo”	–	teleturniej
13.50 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”	-	Argentyna	2002,	
prod.	Gabriel	Fierro

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

20.05 „Jak	rozpętałem	II	wojnę	świa-
tową	cz.	3	-		Wśród	swoich”	-	Polska,	
1970;	reż.:	Tadeusz	Chmielewski;	wyst.:	
Marian	Kociniak,	Elżbieta	Starostecka,	
Emil	 Karewicz,	 Stanisław	Mikulski,	
Wirgiliusz	Gryń

21.40 „Zmęczenie	materiału”	-	Niemcy/
USA,	1999;	 reż.:	Mike	Newell;	wyst.:	
John	Cusack,	Billy	Bob	Thornton,	Cate	
Blanchett,	Angelina	Jolie,	Jake	Weber

00.15 Strażacy	–	program	
00.45 MUZYCZNE	LISTY	–	magazyn
01.45 Biznes	Wydarzenia	
02.00 Prognoza	pogody	
02.05 Odlot	–	program	
02.40 „FIFA	Futbol	Mundial”	-	półgodzinny	
magazyn	piłkarski

03.05 V-max	-	Magazyn	motoryzacyjny
03.30 Zakończenie	programu	
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OBJAŚNIENIA SYMBOLI GRAFICZNCH 
POZIOME LINIE CIĄGŁE – wyznaczają dni niestosowne do siewów, 
zbiorów i sadzenia. 

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

RYSUNKI PSZCZOŁY – wskazują kwadry najkorzystniejsze do prac 
pielęgnacyjnych w pasiekach.

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

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

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

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

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

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

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

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

IMIENNIK „Życiowy” 

EKOLOGICZNY PORADNIK KSIĘŻYCOWY – MAJ
Maj to w kalendarzu przyrodniczym 
pełnia wiosny. Za jej fenologiczny po-
czątek uznaje się początek kwitnienia 
jabłoni, oczywiście dzikich i najstar-
szych odmian. W katolickim kalendarzu 
liturgicznym ten najpiękniejszy miesiąc 
roku poświęcony jest Maryi, niebieskiej 
opiekunce wszelkiego życia na ziemi 
i Królowej Polski. Warto przypomnieć, 
że 15 maja obchodzone jest od 2002 
roku Święto Polskiej Niezapominajki. 
Ta inicjatywa Andrzeja Zalewskiego, 
znanego z EKO RADIA, zyskała już 
wielu zwolenników. Zachęcamy 
Czytelników do sadzenia niezapomi-
najek i obdarowywania tym uroczym 
kwiatkiem innych. Niech młodsi i starsi  
15 maja przekazują sobie wraz z kwiat-
kami serdeczne życzenia sympatii, 
miłości i stałej pamięci. 

 W maju rozpoczynamy siewy i sadze-
nia ciepłolubnych roślin owocujących 
nad ziemią. Zgodnie z dawną polską 
tradycją należy to robić dopiero po  
św. Stanisławie, czyli 8 maja. W tym roku 
przypadnie to na kwadrę owocu. Wy-
siewać więc warto fasolę, ogórki, dynie 
od 8 maja w dniach oznaczonych jako 
korzystne. Jeżeli będzie nadal chłodno, 
zwłaszcza na północy Polski, nie za-
szkodzi siew wrażliwszych roślin cie-
płolubnych nieco przesunąć na kwadrę 
korzenia, a potem nawet na koniec maja. 
W maju przystępujemy do siewu lnu, 
kukurydzy, prosa, gryki, kończymy 
siew ziół, zbóż, łubinu i wielu kwiatów. 
Najlepszym terminem dla tych czyn-
ności będzie też czas od 8 maja. Zboża 
oraz zioła można wysiewać jednak 
z powodzeniem też na początku maja. 
Pomidory wysadzać do gruntu na 
cieplejszych stanowiskach i w foliach 
najlepiej w kwadrze owocu i kwadrze 
korzenia, nieco mniej korzystna jest 

kwadra liścia. Do gruntu najlepiej 
w końcu maja. Tuż po pełni będzie 
dosyć dobry okres do szczepienia. 
Najlepszy czas do sadzenia roślin 
korzeniowych, m.in. ziemniaków, 
rozsady brukwi i cebuli, przypada na 
początku miesiąca w kwadrze liścia, 
potem w kwadrze korzenia. W tych 
terminach można jeszcze wysiewać 
rośliny korzeniowe na jesienny zbiór, 
m.in. marchew, a także rzodkiewki, 
rzodkiew letnią. 

Kwiaty jednoroczne siać, rozsadzać 
najlepiej w kwadrze owocu (podwójna 
linia ciągła). Korzystna również jest do 
tego kwadra liścia. Sadzić rozsadę roślin 
liściowych, m.in. kapustnych, sałat, 
w kwadrze liścia lub owocu, dosyć 
dobry termin też po pełni w kwadrze 
korzenia. Wybierać jednak przede 
wszystkim dzień dżdżysty, bo wtedy 
rośliny zdecydowanie lepiej się przyj-
mują. Siewy, sadzenia wykonywać 
przed południem, najlepiej rankiem. 
Kwadra liścia i potem kwadra korzenia 
to najlepszy czas do rozmnażania ro-
ślin (także na balkonach) przez sadzonki 
zielne i odkłady.

Okres zaznaczony linią przerywaną jest 
najkorzystniejszy do zwalczania szkod-
ników, zbierania gąsienic, oprysków 
drzew. W dniach zakreskowanych linią 
przerywaną najlepiej przeprowadzać 
wszelkie prace pielęgnacyjne wokół 
roślin, niszczyć chwasty w ogrodach 
i na polach, m.in. w ziemniakach. Wtedy 
też okopywać, redlić, motykować. Jest 
to dobry okres do przerzedzania kwia-
tów, usuwania zasychających kwiatów 
i kwiatostanów oraz zawiązków drzew, 
wykonywania przerywek, usuwania 
glonów z oczek wodnych. 

Cięcie trawników najlepiej przeprowa-

dzać po nowiu, w kwadrze liścia. Jeżeli 
pragniemy trawę wzmocnić, ścinana 
w kwadrze korzenia i uprawy będzie 
z kolei wolniej odrastać. 

Maj to czas zbioru ziół, ponieważ są 
wtedy najwartościowsze. Pozyskuje 
się przede wszystkim liście, kwiaty 
i całe rośliny zielone. Zbiory przepro-
wadzać najlepiej w czasie przybywania 
Księżyca, który wyznaczają linie ciągłe, 
możliwie w bliskości pełni, w kwadrze 
owocu (podwójna linia), szczególnie 
kwiaty. Mniej korzystna będzie kwadra 
liścia. Jeżeli zachodzi konieczność, zbio-
ry można prowadzić jeszcze w kwadrze 
korzenia. Najwartościowsze są zioła 
zbierane rankiem w dzień słoneczny 
po obeschnięciu rosy. Unikać pozy-
skiwania ziół w dniach zakreskowanych 
linią przerywaną. Warzywa liściowe, m.in. 
rabarbar, szpinak, pędy szparagów, są 
najwartościowsze, gdy pozyskuje się 
je w terminach podobnych jak w przy-
padku ziół, ale bardzo korzystna jest też 
kwadra liścia. 

Kury, kaczki na ekologiczny wylęg 
piskląt nasadzać najlepiej od 6 do 12. 
Bielić pomieszczenia inwentarskie 
w okresie zakreskowanym linią prze-
rywaną. Dokarmiać ryby częściej 
w stawach i oczkach wodnych do 13 
i po 27. Podlewać intensywnie ogrody, 
szczególnie młode kwitnące drzewka, 
w kwadrze liścia po nowiu (27). 

Większość prac pielęgnacyjnych w pa-
siekach wykonywać najlepiej od 14 do 
26. Unikać prac przy pszczołach do  
13 i po 27, wtedy jednak można owady 
podkarmiać. 

Do wędkowania najlepsze dni do 4, od 
14 do 17 oraz 21 i 22, także po 28 do 
końca miesiąca

Zbigniew Przybylak

PROGNOZA POGODY NA MAJ  

WEDŁUG DAWNYCH REGUŁ

szego powietrza i nocne przymrozki. 
Potem więcej chmur, deszczów, nie-
przyjemnych wiatrów. Stopniowo się 
coraz bardziej ociepli i będzie kilka dni 
z burzami. Na początku trzeciej dekady 
miesiąca znowu więcej chmur, desz-
czów, zmian. Podobny typ wilgotnej, 
ale dosyć ciepłej, okresowo nawet 
parnej aury, utrzyma się do końca 
miesiąca. Niekiedy burze i deszcze 
mogą być obfite.

Zbigniew Przybylak

Maj 2006 roku, po-
dobnie jak kwiecień, 
zapowiada się jako 
miesiąc dosyć mokry, 
pochmurny, zmienny. 
Deszcze lokalnie spore, 
nie będzie brakowało 
burz. Temperatury raczej 
umiarkowane, na pewno 
powinno być cieplej niż 
w zimnym maju 2005. W drugiej 
połowie mogą się nawet pojawić dni 
upalne. W drugiej dekadzie miesiąca 
możliwy jeszcze okresowy napływ 
ostrzejszego powietrza, zwłaszcza na 
wschodzie i północy kraju. 

W pierwszej dekadzie na początku 
miesiąca dni pochmurnych sporo, 
zmiennie, raz cieplej raz chłodniej. 
Na przełomie pierwszej i drugiej de-
kady więcej dni pogodnych. Wtedy 
jednak możliwy napływ chłodniej-

DOMOWE KURACJE NATURALNE

Napary z babki
 Babka to bardzo pospolity chwast ro-
snący w ogródkach, na polnych dro-
gach, łąkach, pastwiskach, trawnikach 
i przeróżnych nieużytkach Napary 
i herbatki ze świeżych liści zbieranych 
w maju są wspaniałym lekiem przy 
różnego rodzaju schorzeniach dróg 
oddechowych, wykazują też dzia-
łanie wzmacniające i uodparniające, 
również łagodzą różne dolegliwości 
jelitowe. Sporządza się je zaś bardzo 
prosto. Dwa, trzy liście zalać szklanką 
wrzątku i pozostawić na kilka minut 
pod przykryciem. Potem dosłodzić 
miodem i wypić w dwu porcjach po 
pół szklanki. Dzieciom można daw-
kę zmniejszyć do jednej czwartej 
szklanki. Takie herbaty można pijać 
latem profilaktycznie, bowiem chro-
nią one też przed biegunkami.

Zbigniew Przybylak

Maria    imieniny obchodzi 3 maja i w wielu innych terminach
zdrobnienia: Marysia, Mania
pochodzenie imienia: hebrajskie
Cechuje ją doskonałość, mistrzostwo i wszelkie osiągnięcia, daleko 
wykraczające poza to, co zwykłe i pospolite. Pociąga ją wszystko, co 
tajemnicze. Ma rozwiniętą intuicję. Nie znosi bylejakości.

Zofia imieniny obchodzi 15 maja
zdrobnienia: Zosia, Zoja
pochodzenie imienia: greckie
Symbolem tego imienia jest szóstka – liczba harmonii, równowagi i 
zaufania do porządku świata. Zofia jest obdarzona bystrym okiem 
i przenikliwym umysłem. Ma naturalny talent psychologiczny. 
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Baran 21.03.- 20.04.
Sprawy zawodowe potoczą się po Twojej myśli. Dlatego postaraj się 
więcej czasu spędzać w domu. Bliscy potrzebują teraz Twojej obecności, 
rady i wsparcia. Może zafundujcie sobie choćby krótki wyjazd. 

Byk 21.04.- 20.05.
Przez najbliższe dni czeka Cię mnóstwo pracy, która pochłonie sporo 
życiowej energii. Ale nie martw się. Czeka Cię także wiele przyjemnych 
niespodzianek. A codzienne obowiązki nie muszą być aż tak nużące 

i męczące, jak się wydaje. 

Bliźnięta21.05.- 21.06.
Już wkrótce będziesz mógł wykazać się swoimi umiejętnościami 
organizatorskimi. Wiele zyskasz w zamian za okazaną komuś pomoc 
i życzliwość. Nie zmarnuj takiej szansy. W życiu rodzinnym trochę 

niepokojów. 

Rak 22.06.- 22.07.
W najbliższym czasie nie grozi Ci samotność. Ciągłe spotkania, wyjazdy, 
odwiedziny, rewizyty. I to zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. 
Odczujesz nawet pewne zmęczenie i zapragniesz spokoju. 

Lew 23.07.- 22.08.
Poczujesz wiosenny przypływ energii i chęć działania. Wszystko będzie 
Cię interesować i mobilizować do jeszcze lepszej pracy. Wykorzystaj 
dobrze ten czas. W miłości drobne nieporozumienia z partnerem. 

Panna 23.08.- 22.09.
Poniesiesz konsekwencje wcześniejszego swojego postępowania. 
Mnóstwo zobowiązań, z których teraz musisz się wywiązać. Niestety, nie 
ma innej rady, jak zabrać się ostro do uczciwej pracy. Możesz liczyć na 
pomoc najbliższych.

Waga 23.09.- 22.10.
Nie martw się niepowodzeniami ostatnich dni. Zła passa już wkrótce 
minie i odmieni się Twój los. Posłuchaj rady przyjaciół i zapomnij o tym, 
co było złe. Z bliską osobą wybierz się na romantyczną kolację. To 

poprawi Ci humor. 

Skorpion 23.10.- 21.11.
Nie daj sobą manipulować. Twardo postaw swoje warunki i nie 
zgadzaj się na żadne ustępstwa. Zdobędziesz tym szacunek i uznanie 
współpracowników. Pamiętaj tylko, żeby zawsze postępować uczciwie.

Strzelec 22.11.- 21.12.
Wszystkie sprawy rozstrzygną się na Twoją korzyść. Nie będziesz 
musiał martwić się o przyszłość, która maluje się w różowych 
barwach. Szczególnie ucieszy Cię niespodziewany przypływ gotówki.  

Ale pamiętaj, nie szalej z wydatkami. 

Koziorożec 22.12.- 20.01.
W życiu zawodowym czeka Cię spełnienie marzeń. Kariera nabierze 
tempa i jeśli tylko umiejętnie wykorzystasz nadarzające się okazje, 
osiągniesz wiele. Samotne Koziorożce spotkają na swej drodze kogoś 

bardzo pociągającego.

Wodnik 21.01.- 19.02.
Jesteś ostatnio bardzo pochłonięty sprawami zawodowymi. Daj sobie 
chwilę wytchnienia i poświęć trochę uwagi najbliższym. Koniecznie 

zadbaj również o swoje zdrowie i zrób badania kontrolne. 

Ryby 20.02- 20.03.
Będziesz musiał podjąć kilka trudnych decyzji, dotyczących spraw 
zawodowych. Ale uda Ci się przejść przez te zawirowania bez szwanku. 
Pamiętaj tylko, żeby w porę umieć przyznać się do błędu i umiejętnie 
wykorzystać to dla własnych celów. W uczuciach raczej bez zmian.

R E K L A M A

HOROSKOP

Kino NIWA ZAPRASZA
5–10 MAJA godz.17.00

„Czerwony kapturek - Prawdziwa historia”  
(USA, 2005); Animowany/Komedia; czas 80 min.; Reżyseria:  Cory Edwards, 

Todd Edwards, Tony Leech; Scenariusz:  Cory Edwards, Todd Edwards,  
Tony Leech

5 i 7 MAJA godz.19.00

„FRANCUSKI NUMER” 
(Polska, 2006); Komedia; czas 90 min.; Reżyseria:  Robert Wichrowski; Scena-
riusz:  Mariusz Pujszo, Robert Wichrowski; Obsada: Karolina Gruszka - Magda, 
Maciej Stuhr - Chwastek, Robert Więckiewicz - Leon, Jan Frycz - Stefan, Marcin 

Dorociński - Mateusz  

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:
22–27 kwietnia 

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

18–21 i 28–30 kwietnia 
Apteka Prywatna, 
 ul. Kilińskiego 1/3  

tel. (023) 691–23–23 

ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI

Ja się nudzę! 
Gdy Franek wypowiedział te słowa po raz 
pierwszy, odłożyłam książkę i zagrałam z nim 
w chińczyka. Lubię tę grę i bez żalu porzu-
ciłam dla niej chwilowo biografię Marylin 
Monroe. Za drugim razem poszliśmy na 
mały spacer, właśnie wyszło słońce. Gdy 
jednak Franek powtórzył te słowa po raz 
kolejny, poczułam się lekko zirytowana. 
– Wnuku, a czy ty nie mógłbyś znaleźć 
sobie jakiegoś pożytecznego zajęcia? 
– spytałam.
– A co to znaczy? – chciał wiedzieć Franio. 
– Zobacz, co robią inni – błysnęłam peda-
gogiczną intuicją. 
– Eee – machnął ręką. – Nic ciekawego. 
Mama siedzi nad papierami z pracy, Kaśka 
odrabia lekcje, a tata coś robi w ogrodzie.
– No, właśnie, to są właśnie pożyteczne 
zajęcia. Możesz robić to samo. 
– Ale ja nie mam lekcji ani nie chodzę do 
pracy jak mama.
– To pomóż tacie – podsunęłam.
– Ale tata właśnie mnie przegonił, bo mu 
przeszkadzam! 
Ciekawe w czym, pomyślałam, ale nie po-
wiedziałam tego głośno. Zastanowiłam się 
przez chwilę i zaproponowałam:
– To może poczytamy? 
– Czy to jest pożyteczne zajęcie? 
– Wystarczająco. 
Sięgnęłam po „Opowieści z Narnii”. Po jakimś 
czasie dołączyła do nas Kasia, która upora-
ła się już z lekcjami. Gdy lekko zachrypłam, 
ona przejęła rolę lektorki. Właściwie, było 
to nawet ciekawsze niż opowieść o Ma-
rylin Monroe… 
Po obiedzie, na który zjedliśmy zapiekankę 
z wielkanocnych pozostałości, gdy piliśmy 
kawę, a dzieci sok, Piotrek powiedział:
– Zjadłbym coś dobrego.
Mało się nie zakrztusiłam.
– A co, obiad był niedobry? – upewniłam 
się. 
– Ależ nie, dobry – pośpieszył z wyjaśnieniem 
mój zięć. – Miałem na myśli to, że zjadłbym 
coś wyjątkowego… 
– Na przykład? – zainteresowała się Zosia. 
– Lodów już nie ma.
– I nie chciałeś, żebym piekła ciasto – po-
parłam córkę. 
– Co to, to nie. I tak jestem przesłodzony po 
świętach – przyznał zięć. 

– A właściwie dlaczego nie pozwoliłeś 
Frankowi pracować w ogrodzie? – zapy-
tałam, gdy dzieci poszły odnieść naczynia 
do kuchni. 
– Bo on tylko przeszkadza – Piotrek poskarżył 
się jak mały chłopiec. 
– Gdybyś mu wymyślił coś do zrobienia, toby 
nie przeszkadzał – pouczyłam go, przypo-
minając sobie jednocześnie, ile to razy sama 
przeganiałam Franka, gdy kręcił się po kuchni 
podczas gotowania lub przy porządkach, 
pełen zapału, by pomagać. 
– Już wiem. Jak przetrawisz, możesz upiec 
z dziećmi ciasteczka…
– O, nie – zaprotestował Piotrek – tylko nie 
ciasteczka! 
– …serowe – dokończyłam spokojnie. – Nie 
są słodkie, a mogą zaspokoić Twój apetyt 
na coś dobrego. I koniecznie włącz do 
pracy Frania. 
– I mnie też – upomniała się Kasia, wracając 
z bratem do pokoju. 
Jak powiedziałam, tak zrobiłam. Wręczyłam 
chłopakom przepis, mrugnęłam do Kasi, żeby 
miała na wszystko w kuchni oko, a sama po-
szłam do swojego pokoju, poczytać czekającą 
na mnie biografię Marylin Monroe. Ale po 
pewnym czasie, nie wiedzieć czemu, znów 
ją odłożyłam. Zadzwoniłam do koleżanki 
Marysi, czy nie przyjechał może jej kuzyn 
z Płocka, i umówiliśmy się na spacer. Wzięłam 
garść świeżo upieczonych ciasteczek i po-
szłam do Marysi. Bo czytanie przy takiej 
pogodzie jakoś mnie nudzi… 

Babcia Jadzia

Serowe ciasteczka
30 dkg mąki, pół kostki masła lub 
margaryny, 15 dkg żółtego utartego 
sera (najlepiej ementalera), 2 żółtka, 
pół szklanki śmietany, sól, słodka pa-
pryka, proszek do pieczenia, kminek 
(lub mak albo sezam)
Margarynę utrzeć z żółtkiem i serem, do-
dać śmietanę, przyprawy oraz przesianą 
mąkę z proszkiem do pieczenia. Zagnieść 
ciasto i schłodzić w lodówce. Partiami 
rozwałkowywać, na grubość ok. 0,5 cm. 
Wycinać ciasteczka (np. okrągłe) i układać 
na blasze. Przed wstawieniem do piekarnika 
posmarować żółtkiem i posypać kminkiem. 
Piec ok. 15 minut w temperaturze 200 st. C.
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OGŁOSZENIA 
DROBNE

Praca 	 dodatkowa	 AVON,		
tel.	0	608	415	273
Wynajmę	pow.	35	m2	pod	działal-
ność	gosp.,	ul.	Starzyńskiego	(róg	
Kilińskiego),	lokal	posiada	wszyst-
kie	media,	tel.	0	504	611	078
Sprzedam	tanio	samochód	osobo-
wy	Renault	1,9D	-	1994	r.,	bezwy-
padkowy,	tel.	0	504	611	078
Firma	zatrudni	murarzy-tynkarzy,	
mile	widziani	fachowcy,	tel.	0	605	
116	698
Sprzedam	 działki	 budowlane		
w	Miękoszynie	koło	stacji	PKP	Stu-
dzianki,	tel.	0	608	034	539
Sprzedam	mieszkanie	własnościo-
we	37	m2	oś.	Starzyńskiego	I-piętro,	
2	pokoje,	tel.	0	502	182	991
Sprzedam	sadzarkę	i	kopaczkę	do	
ziemniaków,	tel.	0	23	691	22	75
Sprzedam	działkę	budowlaną	w	
Starych	Pieścirogach	blisko	PKP	
przy	ul.	Zamoyskiego,	 tel.	0	606	
208	964,	023	693	05	00
Kupię	ziemię	rolną,	tel.	0	692	70	85	
07,	0	600	782	773
Sprzedam	Ciągnik	MF-255,	stan	
bardzo	dobry,	tel.	0	886	139	528
Sprzedam	dom	 jednorodzinny,	
budynki	gosp.,	działka	0,5	ha	w	
miejscowości	 Świrkowo,	300	m	
od	szosy,	tel.	0	603	329	687
Sprzedam	mieszkanie	własno-
ściowe	30m2	(parter)	z	piwnicą,	
garażem	oraz	działką	5-arową,		
tel.	0	22	794	43	86
KOREPETYCJE	 JĘZYK	 POLSKI,		
TEL.	0	698	629	339
Sprzedam	Polonez	TRUCK,	r.	prod.	
1996,	1,6,	nowy	gaz,	wspomaga-
nie	kierownicy,	aluminiowe	burty		
-	TANIO,	tel.	0	504	672	105
Szukam	opiekunki	do	2,5	 letnich	
bliźniaczek	 -	 od	września	 br.,		
tel.	0	600	384	607
Poszukuję	garażu	do	wynajęcia	
przy	ul.	Warszawskiej	lub	Starzyń-
skiego,	tel.	023	693	01	11
Mercedesem	do	ślubu,	tel.	0	608	
394	281
Sprzedam	gosp.	rolne	15	000	m2	
z	możliwością	przekwalifikowania	
ba	działkę	budowlaną.	Widomość	
w	redakcji.
Mieszkanie	do	wynajęcia,	tel.	0	609	
810	427
Sprzedam	suknię	ślubną	3-częścio-
wą	roz.	38,	cena	500	zł,	tel.	0	668	
347	959
Sprzedam	ciągnik	C-330M,	stan	
bardzo	dobry,	rok	1992,	tel.	0	607	
607	905
Szukam	domu	lub	mieszkania	do	
wynajęcia	w	Nasielsku,	tel.	0	502	
681	747
Poszukuję	ekipy	murarskiej	do	bu-
dowy	magazynu,	tel.	0602291523



wykorzystał Eresaba i w sytuacji sam na sam 
strzelił na 1:0. 

Jednakże na odpowiedź Okęcia nie musieliśmy 
długo czekać i już 4 minuty później wycho-
dzący z bramki Retkowski został przelobowa-
ny, a piłkę w bramce umieścił Biechoński. Po 
pierwszej połowie Żbik remisował 1:1, niestety 
kolejne 45 minut, po nieodpowiedzialnym za-
chowaniu Wróbla, musiał grać w dziesiątkę.

W drugiej połowie grający w osłabieniu Żbik 
nadal nie potrafił sobie poradzić z atakami Okę-
cia. Jedynie dzięki nieskuteczności warszaw-
skich napastników i dobrej grze Retkowskiego 
Żbik nie stracił bramki kolejno w 51 i 56 min. Jak 
to mówią, „do trzech razy sztuka”, w 60 min. 
sędzia odgwizduje rzut karnym dla Okęcia, 

który na bramkę zamie-
nia Figaszewski. 

Rozochoceni strze-
l e n i e m  b ram k i  z a -
wodnicy Okęcia nie 
chcieli poprzestać na 
dwóch golach, mając 
w pamięci  zapewne 
jesienną porażkę ze 
Żbikiem 4:1. 

W 65 min. wydawało 
się, że piłka dogrywa-
na w pole karne przez 
z a wo d n i k a  O k ę c i a 
opuściła już wcześniej 
boisko i sędzia powinien 

odgwizdać aut, jednak przy braku interwencji 
arbitra do dogranej piłki dochodzi Jankowski 
i bez problemu strzela bramkę na 3:1. Oprócz 
bramki, Żbik traci również jeszcze jednego 
zawodnika, ponieważ za obraźliwe słowa 
w kierunku sędziego bocznego czerwoną 
kartką został ukarany Kłoskowicz. 

Grający przez 25 minut w dziewiątkę Żbik nie 
pozwolił już sobie strzelić więcej bramek, mimo 
że Okęcie miało jeszcze bardzo dobre sytuacje 
w 83 i 87 min., kiedy to dzięki dobrym inter-
wencjom Retkowskiego Żbik ustrzegł się przed 
jeszcze większym blamażem.

Ostatecznie z Radarowej Żbik wyjechał na 
tarczy, ze stratą trzech bramek i dwóch za-
wodników. Po mizernej grze i w decydujących 
momentach słabym sędziowaniu Żbik Nasielsk 
przegrał z Okęciem Warszawa 3:1.

Jakub Olech 

SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT

BRYDŻ
Wyniki turnieju „siódmego” 07.04.2006 r.:
1. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski   90 pkt. (71,43%)
2. Waldemar Gnatkowski – Janusz Wydra   71 pkt. (56,34%)
3. Janusz Muzal – Maciej Osiński    67 pkt. (53,17%)
4. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki  66 pkt. (52,34%)
5. Józef Dobrowolski – Zbigniew Michalski   60 pkt. (47,61%)
6. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   59 pkt. (46,83%)
7. Janusz Czyżewski – Grzegorz Kosewski   48 pkt. (38,10%)
8. Teodor Brodowski – Marek Rębecki   43 pkt. (34,13%)

Czołówka klasyfikacji po siedmiu turniejach:
1–4. Waldemar Gnatkowski    40 pkt. 
 Janusz Wydra      40 pkt.
3–4.  Piotr Kowalski     39 pkt.
 Grzegorz Nowiński    39 pkt.
5–6. Janusz Czyżewski     34 pkt.
 Grzegorz Kosewski    34 pkt.
7–8. Kazimierz Kowalski     33 pkt.
 Krzysztof Morawiecki     33 pkt.
9–10. Stanisław Sotowicz    32 pkt.
 Paweł Wróblewski     32 pkt.
Uwaga: Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników. 

PK

Z przymrużeniem oka

Czerwono na Radarowej…
Po dość przeciętnej grze i remisie w pierw-
szym wiosennym meczu z Pogonią Siedlce 
większość kibiców liczyła na dużą lepszą grę 
i komplet punktów dla Żbika Nasielsk w meczu 
wyjazdowym z Okęciem Warszawa… 

Jednak już od początkowych minut z dużym 
animuszem do walki ruszyło Okęcie. Z chwili 
na chwilę akcje gospodarzy coraz bardziej 
się zazębiały, podczas gdy w drużynie Żbika 
brakowało pomysłu na grę i zawodnika, który 
mógłby nią pokierować i dokładnie dograć 
piłkę do wybiegających skrzydłowych. Wpływ 
na taki stan rzeczy miał zapewne brak środkowe-
go pomocnika – Sazonowicza, który z powodu 
żółtych kartek nie mógł grać w tym spotkaniu. 

Pierwszą groźną akcję Okęcie przeprowadziło 
w 10 min., kiedy to T. Gu-
mowski nie poradził sobie 
na prawej stronie z Jankow-
skim, który wbiegł z piłką 
w pole karne, kończąc całą 
akcję niecelnym strzałem 
po ziemi. Dopiero w 19 
min. pierwszy strzał na 
bramkę gospodarzy oddał 
Eresaba, jednak było on 
bardzo niecelny. 

Drużyna z Nasielska pozwala-
ła swobodnie rozgrywać piłkę 
w środkowej strefie boiska 
oraz miała duże problemy 
z dobrze dysponowanymi 
tego dnia skrzydłowymi Okęcia, w szczególności 
na prawej stronie boiska. W 20 i 27 min. Okęcie 
miało ponownie dwie doskonałe sytuacje, jednak 
za pierwszym razem przed utratą bramki uratowała 
skuteczna interwencja Retkowskiego, który koń-
cem palców sparował piłkę po silnym strzale z linii 
pola karnego, za drugim razem Kowalski z 5 me-
trów strzelił prosto w Retkowskiego.

Bramka dla Okęcia „wisiała w powietrzu”. Co 
gorsza, nieradzący sobie na prawej stronie bo-
iska Wróbel fauluje tuż przy linii pola karnego 
Żbika i po raz drugi w tym meczu otrzymuje 
żółtą kartkę, w konsekwencji czerwoną i od 31 
min. nasielszczanie musieli grać w dziesiątkę. 

W 33 min. Okęcie nie wykorzystało kolejnej 
sytuacji, gdy po zamieszaniu w polu karnym 
Żbika i wyjściu bramkarza warszawski napast-
nik nie trafił do pustej bramki. Kiedy wydawało 
się, że Okęcie musi pierwsze strzelić bramkę, 
w 39 min. po szybkiej kontrze dobre zagranie 

MINIPIŁKA NOŻNA
Zgodnie z Kalendarzem Imprez Sportowych 
SZS 7 kwietnia br. odbył się gminny turniej 
minipiłki nożnej dla dziewcząt i chłopców. 
Udział w zawodach wzięły następujące szko-
ły: SP w Budach Siennickich, SP w Cieksynie, 
SP w Dębinkach, SP w Nasielsku, SP w Pie-
ścirogach. Ze względów organizacyjnych 
zawody rozegrano równolegle na dwóch 
boiskach. Dziewczęta grały na boisku przy 
SP w Nasielsku, a chłopcy na boisku nasiel-
skiego stadionu miejskiego. 

W kategorii dziewcząt pierwsze miejsce za-
jęła SP Nasielsk, drugie – SP Budy Siennickie, 
trzecie – SP Dębinki

W katergorii chłopców również zwyciężyła 
drużyna z SP Nasielsk, wyprzedzając SP Dę-
binki i SP Cieksyn.

M. K.

SUKCESY NASZYCH 
TENISISTÓW STOŁOWYCH
29 marca br. w leoncińskiej hali 
sportowej odbył się Powiatowy 
Turniej Tenisa Stołowego szkół 
gimnazjalnych. Nie zabrakło na 
nim i naszych zawodników. 
W kategorii żeńskiej naszą gminę reprezento-
wały zawodniczki z ZS nr 3 w Cieksynie (Ka-
rolina Ropielewska i Angelika Wierzbowska), 
a chłopców – uczniowie z PG nr 1 w Nasiel-
sku (Paweł Czarnecki i Mateusz Niedzielski). 
Nasi reprezentanci wygrali wszystkie mecze, 
zdobywając tytuły mistrza powiatu w druży-
nowych zawodach tenisa stołowego. Będą 
oni reprezentować Powiat Nowodworski na 
zawodach rejonowych, które odbędą się 25 
kwietnia w Piasecznie.

Klasyfikacja końcowa dziewcząt:
I miejsce  ZS nr 3 w Cieksynie
II miejsce  Gim. Łomna
III miejsce Gim. w Leoncin
IV miejsce  Gim. Nowy Dwór Maz.

Klasyfikacja końcowa chłopców:
I miejsce  PG nr 1 w Nasielsku
II miejsce  Gim. Nowy Dwór Maz.
III miejsce Gim. Łomna
IV miejsce Gim. Leoncin
V miejsce  Gim. Zakroczym

M.K.


