
Żadnych luksusów. Ma być czysto 
i wygodnie. Na parterze będzie 
przestronna sala operacyjna. Będą w 
niej obsługiwani mieszkańcy, których 
sprawy nie wymagają chodzenia po 
korytarzach i zaglądania do wszyst-
kich pokoi. Wszystkie formalności 
załatwi za nich urzędnik. A w ocze-
kiwaniu na jego przyjście będzie 
wreszcie można wygodnie usiąść 
i poczytać poranne gazety. Sala obsłu-
gi mieszkańców będzie czynna nawet 
po godzinach pracy urzędu. Wejście 
do budynku będzie przystosowane 
także dla osób niepełnosprawnych 
poruszających się na wózkach. 
To tylko niektóre udogodnienia 
czekające na mieszkańców w nowej 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Na-
sielsku. Patrząc na obecny wygląd 
remontowanego biurowca trudno 
uwierzyć, że w listopadzie (najpóź-
remontowanego biurowca trudno 
uwierzyć, że w listopadzie (najpóź-
remontowanego biurowca trudno 

niej w grudniu) zasiądą w nim ludzie 
uwierzyć, że w listopadzie (najpóź-
niej w grudniu) zasiądą w nim ludzie 
uwierzyć, że w listopadzie (najpóź-

i zacznie się  normalna praca.
O budynku pełnym niespodzianek 
rozmawiamy z Bernardem D. Muchą, 
burmistrzem Nasielska. 

www.zycie.nasielsk.pl

e-mail:zycie@nasielsk.pl

DWUTYGODNIK
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Mieszkańcy będą wreszcie 
obsługiwani w godziwych warunkach
o nowej siedzibie Urzędu Miejskiego 
rozmawiamy z Bernardem D. Muchą, burmistrzem Nasielska 
Cały czas trwają prace budowlane 
przy ulicy Elektronowej związane 
z adaptacją budynku na siedzibę 
nowego Urzędu Miejskiego. Kiedy 
przeprowadzka?
Przeprowadzka nastąpi na pewno do 
końca tego roku. Wszystko zależy od 
przebiegu prac budowlanych, które, 
jak myślę, zakończą się już za kilka, 
a najpóźniej za kilkanaście tygodni.   

Skąd wziął się pomysł zmiany sie-
dziby urzędu, czy dotychczasowy 
budynek już nie wystarczał?
Warunki pracy, a co za tym idzie 
i warunki obsługi mieszkańców w 
obecnej siedzibie są bardzo ciężkie. 
Panuje ciasnota - małe, ciasne po-
mieszczenia, w których stoi po kilka 
biurek. Niestety, przywykliśmy już do 
widoku stłoczonych interesantów, 
którzy w wąskich korytarzykach 
czekają aż zostaną obsłużeni. Doszli-
śmy do wniosku, że tak dalej już nie 
może być. Warto przy tym dodać, 
budynek Urzędu Miejskiego, jako 
jeden z nielicznych już w kraju, nie 
spełnia wymogów ochrony przeciw-
pożarowej i nie jest przystosowany do 
obsługi osób niepełnosprawnych. 

Co nowego czeka mieszkańców 
gminy Nasielsk i na jakie udo-
godnienia mogą liczyć w nowym 
budynku urzędu?
Kilka nowości, które sprawią, że miesz-
kańcom naprawdę będzie łatwiej zała-
twiać swoje sprawy. Przede wszystkim 
będzie wreszcie sala operacyjna 
z prawdziwego zdarzenia. Interesant, 

bez zbędnego 
chodzenia po ko-
rytarzach i poko-
jach, będzie mógł 
zostawić w niej 
swoje dokumenty 
i spokojnie iść do 
domu – bez obaw, 
że jego sprawa nie 
będzie załatwiona. 
Resztę zrobi za 
niego nasz pracow-
nik. Oczywiście 
dotyczy to spraw, 
które nie wyma-
gają osobistego 
kontaktu z urzędni-
kiem – a takich jest 
przecież większość. 
Chcemy, żeby sala 
operacyjna była 
otwarta dla klien-
tów dłużej niż 
Urząd, czyli jeszcze 
po 16-tej. Ułatwi to 
życie tym wszyst-
kim, którzy nie 
mają czasu albo 
nie mogą przyjść 
do nas w ciągu 
dnia pracy.

W nowym budyn-
ku znikną bariery 
architektoniczne dla niepełnospraw-
nych. Przewidzieliśmy wybudowa-
nie specjalnego podjazdu dla ludzi 
chorych, na wózkach, którzy bez 
większego trudu będą mogli dostać 
się do biurowca. Ponadto nie będą 

oni musieli pokonywać schodów i  
korytarzy wewnątrz budynku – to 
nasz pracownik zejdzie do nich.

Mieszkańcy przychodzą do Urzędu 
z różnymi sprawami. Warunki nie 
zawsze pozwalają na to, żeby 
dokładnie przedstawić problem 

– brakuje atmosfery 
spokoju i subtelności 
– chociażby po to, 
żeby móc się wyżalić. 
Czy to się zmieni?
Ludzie przychodzą 
do nas często tylko 
po to, żeby prosić 
o pomoc, o umorzenie 
podatku. Wstydzą się 
swojej sytuacji mate-
rialnej i nie chcą, żeby 
ktokolwiek dowiedział 
się o ich problemach. 
Urzędnik jest dla nich 
ostatnią deską ratunku, 
ale niestety obok nie-
go siedzą inni, są też 
interesanci. W nowych 
warunkach ten pro-
blem będzie rozwią-
zany. Nieco większa 

liczba pokoi pozwoli interesantom na 
przedstawianie swoich spraw „w cztery 
oczy”. Jestem głęboko przekonany, że 
dzięki temu zmieni się również sto-
sunek niektórych mieszkańców do 
naszych pracowników – tzn., że będą 
oni postrzegani, jako osoby powołane 
do niesienia pomocy i rozwiązywania 
problemów, a nie jako urzędnicy. 

Panie Burmistrzu, interesantów 
przybywa i to nie tylko z Nasielska 
i okolic?
Tak, to prawda. W ostatnim czasie 
daje się zauważyć coraz większe za-
interesowanie Nasielskiem ze strony 
inwestorów – i to nie tylko krajowych. 
W ciągu tygodnia odbywam wiele 
spotkań z ludźmi biznesu, którzy 
chcą tutaj zainwestować swoje pie-
niądze. Nie ukrywam, że ich wizyty 
w naszym mieście są też pewnym ar-
gumentem  przemawiającym za zmia-
ną siedziby Urzędu. Wypada ich prze-
cież przyjąć w godziwych warunkach. 
Dla nich liczy się pierwsze wrażenie 
z wizyty w nasielskim urzędzie. A jakie 
ono jest? Przeważnie narzekają na brak 
miejsca do zaparkowania samochodu 
i na tłok w budynku. Trudno temu za-

przeczyć. 

...czyli luksusy i przepych?
Absolutnie,  nie ma mowy o przepychu i 
luksusach. Oczywiście będzie przestron-
niej, czyściej i wygodniej. Nowy budy-
nek ma usprawnić – i to w znacznym 
stopniu – pracę Urzędu. Mieszkańcom 
należy się to, żeby byli obsługiwani 
w przyzwoitych warunkach.  

Jakie są koszty tego przedsię-
wzięcia?
Przetarg na adaptację budynku na sie-
dzibę Urzędu opiewa na 1 milion 200 
tysięcy złotych. Liczę na to, że znacz-
ną część tej kwoty uda się odzyskać 
ze sprzedaży starego budynku.

No właśnie, co ze starym budyn-
kiem – obecną siedzibą Urzędu 
Miejskiego?
Budynek zostanie sprzedany 
w drodze przetargu nieograniczone-
go. Biegły rzeczoznawca dokona jego 
wyceny, która posłuży jako podstawa 
do określenia ceny wywoławczej.
Dziękuję za rozmowę

 Z Bernardem Dariuszem Muchą 
rozmawiał Dariusz Panasiuk

Życie Nasielska - Czasopismo Samorządu Gminnego
Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury
Redaguje zespół: Dariusz Panasiuk - redaktor naczelny, Marek Stamirowski, Marek Tyc, Marian Wasierzyński; Redaguje zespół: Dariusz Panasiuk - redaktor naczelny, Marek Stamirowski, Marek Tyc, Marian Wasierzyński; Redaguje zespół: Współpracownicy: Artur NojbertWspółpracownicy: Artur NojbertWspółpracownicy:
Adres redakcji: ul. Kościuszki 12, 05-190 Nasielsk, tel./fax 023 691 23 43; www.zycie.nasielsk.pl, e-mail: zycie@nasielsk.pl
Druk: POLSKAPRESSE sp. z o.o., Oddział Prasa Łódzka, 90-532 Łódź, ul. ks. Skorupki 17/19, tel. 042 630 35 83

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

Trwa budowa parkingu fot. M. Stamirowski
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KRONIKA 
POLICYJNA

SYLWETKI
Bogdan Ruszkowski 
Urodził się 23 grudnia 1964 roku. Wraz z żoną Joanną mieszka w Mazewie 
Dworskim. Jest ojcem dwójki dzieci. Agaty, która jest uczennicą V klasy 
Szkoły Podstawowej i Adama – ucznia IV klasy Szkoły Podstawowej. Po-
siada wykształcenie wyższe – mgr ekologii. Od 1985 roku jest zatrudniony 
w Urzędzie Miejskim w Nasielsku. Początkowo na stanowisku referenta 
ds. rolnych, obecnie pełni funkcję inspektora Wydziału Rozwoju Regional-
nego. Radnym powiatowym jest od dwóch kadencji. 
W obecnej kadencji pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa. Ponadto wchodzi w skład Komisji Edukacji, Zdrowia 
i Spraw Społecznych. Po raz drugi jest delegatem Mazowieckiej Izby Rol-
niczej. Przewodzi Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej w Nasielsku. Pełni 
także funkcję wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia Parafiada im. Św. Jó-
zefa Kalasancjusza. Stowarzyszenie to m.in. organizuje wyjazdy kolonijne 
dla dzieci w okresie letnim.
Priorytetem jest dla niego zmniejszenie bezrobocia na terenie naszej gminy. 
Deklaruje pomoc mieszkańcom w załatwianiu spraw „trudnych”. Interesuje 
się sportem. Ceni sobie kontakt z przyrodą.się sportem. Ceni sobie kontakt z przyrodą.

21.08. w Borkowie Stanisław M. kie-
rował rowerem w stanie nietrzeźwym. 
2,50 i 2,40 prom.

22.08. w Nasielsku na ulicy Kościusz-
ki nieznani sprawcy skradli rower gór-
ski Łukaszowi G.

20.08 w pociągu pomiędzy stacjami 
Nasielsk - Studzianki nieznani spraw-
cy wykorzystując nieuwagę Jolanty 
W. skradli jej telefon komórkowy Sony 
oraz pieniądze. Straty oszacowano 
na 300 zł.

25.08 w miejscowości Studzianki 
nieznani sprawcy skradli kaczki i  
kury z niezamkniętego kurnika oraz 
elektronarzędzia z budynku gospo-
darczego.

8.08 w pociągu relacji Warszawa 
– Nasielsk skradziono Monice N. te-
lefon komórkowy o wartości 750zł.

W okresie 7-14.08. w Miękoszynie 
nieznani sprawcy z domku letnisko-
wego skradli: odzież i artykuły spo-
żywcze. Poszkodowana mieszkanka 
Warszawy, Beaty S., wyceniła straty 
na 850zł. 

29.08 w Studziankach Bogumił K. 
mieszkaniec Morgów kierował ro-
werem w stanie nietrzeźwym. 1,05 
i 1,08 mg/l.

31.08 w Cegielni Psuckiej Kamil J., 
Krzysztof Ł. oraz Łukasz W. pobili 
Macieja J. mieszkańca Warszawy.

31.08 na ul. POW w Nasielsku Wie-
sław P. kierując rowerem w stanie 
nietrzeźwym (1,70; 0,91 i 0,80 
sław P. kierując rowerem w stanie 
nietrzeźwym (1,70; 0,91 i 0,80 
sław P. kierując rowerem w stanie 

mg/l) został dwukrotnie zatrzymany 
nietrzeźwym (1,70; 0,91 i 0,80 
mg/l) został dwukrotnie zatrzymany 
nietrzeźwym (1,70; 0,91 i 0,80 

przez Policję. 

31.08 na ul. POW Wiesław K. kierował 
rowerem w stanie nietrzeźwym (1,05 
mg/l).
rowerem w stanie nietrzeźwym (1,05 
mg/l).
rowerem w stanie nietrzeźwym (1,05 

1.09 w Pieścirogach Józef O. kierował 
rowerem w stanie nietrzeźwym (1.07 
1.09 w Pieścirogach Józef O. kierował 
rowerem w stanie nietrzeźwym (1.07 
1.09 w Pieścirogach Józef O. kierował 

i 1,43 mg/l).
rowerem w stanie nietrzeźwym (1.07 
i 1,43 mg/l).
rowerem w stanie nietrzeźwym (1.07 

1.09 w Pieścirogach Wiesław J. kiero-
wał rowerem w stanie nietrzeźwym 
(1,36 mg/l).
wał rowerem w stanie nietrzeźwym 
(1,36 mg/l).
wał rowerem w stanie nietrzeźwym 

25-26.08 w Miękoszynie nieznani 
sprawcy odcięli i ukradli od funda-
mentu 11 słupków oraz 50 mb siatki 
ogrodzeniowej. Wartość 1000 zł. na 
szkodę Wiesławy Ch.

5.09 na ul. Kościuszki Miczysław O. 
kierował rowerem w stanie nietrzeź-
wym (0.95 i 0.94 mg/l)

5-6.09 na ul. Traugutta nieznani 
sprawcy skradli samochód oso-
bowy marki Polonez Krzysztofowi 
K. Wartość pojazdu wyceniono 
na 10.000 zł.

5.09 ul. Rynek sześciu niezna-
nych sprawców pobiło i okradło 
Wiesława W. Napastnicy skradli po-
szkodowanemu pieniądze i okulary.

5.09 w Lubominie nieznani sprawcy 
podpalili samochód dostawczy marki 
Żuk. Wartość strat 4.000 na szkodę 
Sławomira Cz.

2-4.09 w Studziankach Agnieszka Cz. 
mieszkanka Dębinek ukradła biżuterię 
z domu Anieli B.

Porozbijane groby 

Wdawałoby się, że cmen-
tarz jest miejscem, w któ-
rym nasi zmarli mogą po 
trudach życia spocząć 
w spokoju licząc na zasłu-
żony szacunek otoczenia. 
Jak pokazują niezwykle 
bulwersujące wszystkich 
mieszkańców Nasielska 
wydarzenia, jedynie wy-
dawałoby się ...

W końcu sierpnia, prawdopodobnie 
w nocy z 30 na 31 sierpnia, zostało 
zniszczonych kilkanaście grobów 
na naszym parafialnym cmentarzu. 
Nieznani sprawcy, przypuszczalnie 
miejscowa łobuzeria, porozbijali 
płyty nagrobne i krzyże. Poważnie 
uszkodzonych zostało 18 pomników. 
Wstępnie straty oszacowane zostały  
na kilkanaście tysięcy złotych.

- Nigdy wcześniej nie było tak skan-
dalicznych wybryków, to przerażające, 
że w taki sposób wyżywać swoją ener-
gię, niszcząc i bezczeszcząc czyjeś gro-
by – mówią oburzeni nasielszczanie.

Po niedzielnej mszy św., kiedy to księ-
ża informowali parafian o tym, co się 
stało jednocześnie prosząc o powia-
damianie policji o wszelkich przypad-

DEWASTACJADEWASTACJADEWASTACJADEWASTACJA
cmentarza cmentarza parafialnegoparafialnego

kach wandalizmu i zwracanie uwagi 
na podejrzane osoby, które spotka-
my na cmentarzu, wielu odwiedziło 
zdewastowane groby. Na widok po-
łamanych krzyżytrudno było ukryć 
oburzenie i rozgoryczenie  – Dla 
mnie to po prostu szok, współczuję 
ludziom, którym porozbijano groby 

najbliższych. 
Przecież w 
każdym miej-
scu mogło 
zdarzyć się 
coś podob-
nego – mówi nego – mówi nego
pani Maria.

Pojedyncze 
p r z y p a d k i 
d e wa s t a c j i 
grobów zda-
rzały się już 
na naszym 
cmentarzu. 

Ale do zniszczenia takiej liczby 
grobów doszło po raz pierwszy. Z 
pewnością zniszczeń dokonali lu-

dzie, którzy celowo wybrali położo-
ne w kącie cmentarza pomniki, żeby 
wyładować na nich swoją agresję, 
a może też bili się między sobą? 

Ta część cmentarza wyglądała w 
pierwszych dniach jak pobojowisko.  
Wiele grobów jest już uprzątniętych i 
„ogarniętych”, chociaż szkody nadal 

fot. M. Stamirowski

są wyraźnie widoczne. 

Dochodzenie mające na celu usta-
lenie sprawców prowadzi policja. 
Warto jej w tym pomóc. A takie 

czyny wandalizmu piętnować, nawet 
jeśli kiedyś określone zostaną „jako 
niewielka szkodliwość społeczna”. 

MK

fot. M. Stamirowskifot. M. Stamirowski

Po remoncie
Przy ul. Kolejowej kilka dni temu 
ustawione zostały nowe słupki za-
pewniające bezpieczeństwo pieszym, 
wędrującym w kierunku przystanku 
autobusowego. W lipcu jednemu 
z kierowców „udało się wykosić” 

kilkanaście z nich. To już nie pierw-
szy i zapewne nie ostatni remont 
tych zabezpieczeń. Apelujemy do 
kierujących - zwłaszcza większymi 
pojazdami - o ostrożność.

Red

fot. M. Stamirowski
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Najlepszym miejscem do 
nauczania ekologii jest wy-
sypisko śmieci – do takie-
go wniosku doszły władze 
Nasielska i Wieliszewa. 
Gminy podjęły się wspólnego 
przedsięwzięcia – budowy ścieżki 
ekologicznej na terenie wysypiska 
odpadów komunalnych w Jaskó-
łowie. Jak nam powiedział burmistrz 
Bernard Mucha, zawarte w tej 
sprawie porozumienie zakłada, że 
gmina Nasielsk sfinansuje i wykona 
wiatę belownicy służącej do zgnia-
tania posegregowanych odpadów, 
a gmina Wieliszew na własny koszt 
pobuduje ścieżkę ekologiczną. 
B.Mucha dodaje, że koszty obydwu 
inwestycji będą dzielone po połowie. 
Rozliczenie nastąpi pod koniec roku, 
kiedy inwestycje zostaną wykonane 
i oddane do użytku. Z naszych 
ostatnich informacji wynika, że 
wiata nad belownicą już na dniach 
ma być oddana do odbioru tech-
nicznego. Na ścieżkę ekologiczną 
musimy jeszcze trochę poczekać. 
Jak zapewnia Burmistrz, będzie ona 
gotowa w najbliższych miesiącach 
– a na pewno do końca tego roku.
Romantyczny spacer po śmietnisku w 
bajecznym otoczeniu – czemu nie?  

Ścieżka ekologiczna to „dwa w jed-
nym”, – czyli doskonałe połączenie 
przyjemnego z pożytecznym. Dzieci 
z okolicznych szkół będą miały do-
skonałą okazję do poznania obiektu 
(wysypiska) oraz do miłego spędzenia 
skonałą okazję do poznania obiektu 
(wysypiska) oraz do miłego spędzenia 
skonałą okazję do poznania obiektu 

czasu w swoistym ogrodzie botanicz-
nym. Lista atrakcji przyrodniczych, 
które czekają na dzieci i młodzież 
wygląda interesująco. 
Na półtorakilometrowej 
ścieżce ekologicznej znaj-
dą się między innymi:
- różne gatunki drzew i krzewów,
- wrzosowiska,
- murawy piaskowe z bogactwem 
kwitnących roślin,
- murawy rekreacyjne nawadniane 
i koszone,
- staw z bogatą roślinnością oraz 
oczka wodne,
- ścieżki i place,
- studnia z wpustem deszczowym 
oraz pompą zanurzeniową odpro-
wadzającą wodę deszczową do 
stawu.
W tym małym raju będzie oczywi-
ście miejsce do prowadzenia zajęć 
dydaktycznych w drewnianych 
altanach. Pomyślano również o wy-
pełnieniu  dzieciom wolnego czasu 
po zajęciach. Otóż, nie zabraknie tu 

Szkoła na wysypiskuSzkoła na wysypiskuSzkoła na wysypisku
miejsc do grillo-
wania. 

Trzymamy Bur-
mistrza za słowo, 
że wszystko to 
znajdzie się tuż 
obok wysypiska 
odpadów ko-
munalnych w Ja-
skółowie. Mimo 
to, z niepokojem 
czekamy na 
realizację tego 
przedsięwzię-
cia. Obawiamy 
się, że uczniów, 
żądnych ekolo-
gicznej wiedzy, 
z czasem wyprą 
ze „ścieżki” pary 
zakochanych. 
Żeby nie było 
konfliktu, można 
by im również 
pobudować po-
dobną ścieżkę 
– może jednak 
już w centrum 
miasta?

Tekst i zdjęcie 
Dariusz 

Panasiuk 

Pachnąca inaczej
Mówiąc wprost – śmierdzi. Każdy, 
kto był w okolicach kina przy ulicy 
Kościuszki, natychmiast powinien 
się domyślić, że chodzi o studzienkę 
kanalizacyjną. Ta mała, prawie niewi-
doczna dziura, znajdująca się tuż obok 
chodnika szczególnie zwraca na sie-
bie uwagę w ciepłe, bezwietrzne dni. 

Słodki oddech podziemia rozchodzi 
się wtedy w promieniu kilkudziesięciu 
metrów. Warto wspomnieć, że w oko-
licy są sklepy, a przy dziurze kierowcy 
parkują samochody. Nie ma zasko-
czenia, jeśli są to tutejsi. Natomiast nie 
trudno jest przewidzieć reakcję osób 
obcych, które dopiero co wysiadły 
z samochodu i nabrały w usta pierwszy 
łyk relaksującego nasielskiego powie-

trza. ... jednym słowem lecznicza inha-
lacja gratis! Nasielsk wita!

Dobrze wiemy, że Projekt „Poprawa 
warunków rozwoju małych i średnich 
przedsiębiorstw w Nasielsku” zakłada 
wykonanie 4,5 km sieci kanalizacji 
sanitarnej. Doskonale wiemy, że jest 
już opracowany kolejny projekt na 

budowę sieci w Starych Pieściro-
gach i, że planowane długości sieci 
to około 15 kilometrów. Wiemy też, 
że w opracowaniu jest koncepcja 
kanalizacji sanitarnej dla pozostałej 
części miasta.

Nadal jednak nie wiemy - dlaczego 
z tej małej dziurki tak cuchnie? 

Dariusz Panasiuk

Nie schylać się do tego zdjęcia!

Nasielsk szuka 
partnera albo partnerki
Nieoficjalnie wiadomo, że poszuki-
wania są już bardzo zaawansowane. 
Wiadomo, że najlepsi kochankowie 
są we Francji, nic więc dziwnego, że 
właśnie tam swoje kroki skierował 
Burmistrz Nasielska. W wywiadzie 

dla czasopisma „Europa Gospo-
darcza” Bernard Mucha powie-
dział – Mam przyzwolenie Rady 
Miejskiej w Nasielsku do podjęcia 
działań celem znalezienia partner-
skiej gminy francuskiej. Podjąłem 

pierwsze czynności. Ostatnio byłem 
we Francji i prowadziłem rozmowy 
na ten temat.

Władzom Nasielska wypada jedynie 
życzyć udanego związku!

Dariusz Panasiuk 

fot. D. Panasiuk

fot. D. Panasiuk
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REGULAMIN ZABIJANIA
Film sensacyjny, USA / Kanada / 
GB / Niemcy 2000 REŻYSERIA: 
William Friedkin; SCENARIUSZ: 
Stephen Gaghan; ZDJĘCIA: William 
A. Fraker, Nicola PecoriniMUZYKA: 
Mark Isham
OBSADA:Tommy Lee Jones, 
Samuel L. Jackson, Guy Pearce, 
Bruce Greenwood, Blair 
Underwood, Anne Archer, Ben 
Kingsley.

Pułkownik Terry Childers (Sa-
muel L. Jackson) ma za sobą 30 
Pułkownik Terry Childers (Sa-
muel L. Jackson) ma za sobą 30 
Pułkownik Terry Childers (Sa-

lat służby w piechocie morskiej. 
Misja w Jemenie miała być ko-
lejnym przykładem profesjonalizmu Childersa. Rutynowa akcja ochrony ambasady przed demonstrantami 
przeradza się jednak w dramatyczną konfrontację i masakrę. Childers staje przed sądem wojskowym, nie 
wiedząc, że rząd USA potrzebuje kozła ofiarnego, by uspokoić zbulwersowaną światową opinię publiczną. 
Jedynym człowiekiem, który podejmuje się go bronić jest kolega z Wietnamu, pułkownik Hays Hodges. Nie 
jest on może najlepszym adwokatem, ale Childers ufa mu: łączy ich coś więcej niż przyjaźń i braterstwo broni 
- to dług wdzięczności za uratowanie życia na froncie. (SOBOTA 18.09. 2004. 22.10 TVN)
jest on może najlepszym adwokatem, ale Childers ufa mu: łączy ich coś więcej niż przyjaźń i braterstwo broni 

(SOBOTA 18.09. 2004. 22.10 TVN)
jest on może najlepszym adwokatem, ale Childers ufa mu: łączy ich coś więcej niż przyjaźń i braterstwo broni 

TVP 2
06:00 Kawa czy herbata
08:00 Wiadomości
08:12 Pogoda
08:15 Cafe Serio
08:25 Kawa czy herbata
09:04 Doktor Melchior Wyderko; - 

Naukowa niespodzianka; serial anim. 
09:10 Listy od Feliksa; - Podniebna podróż 

Feliksa; serial anim. prod. niem.
09:25 Jedyneczka; program dla dzieci
09:55 Kropelka - przygody z wodą; - Na 

pustyni: serial anim. prod. hiszp.
10:23 Moda na sukces; odc. 2310; serial 
10:45 Pan Złota Rączka; serial kom.
11:10 Zwierzęta świata; Dziwne stwory 

raf koralowych; film dok. prod. ang.
11:40 Zwierzowiec
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes; rolniczy program inf.
12:20 Lasy i Ludzie; magazyn
12:45 Leksykon kinomana; Miłość 

blondynki; 1965  dramat prod. czecho-
słowackiej (77’); reż: Milos Forman

14:15 W labiryncie; odc. 10 - Kwiatek dla 
Ewy; serial TVP; reż: Paweł Karpiński

14:45 Nauka dla ciebie; odc. 5
15:00 Wiadomości
15:10 J.A.G Wojskowe Biuro Śledcze; 

- Miara męstwa; serial prod. USA
16:00 Raj; magazyn katolicki
16:25 Moda na sukces; odc. 2310; serial 
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:15 Powstańcy; cykl o Powstaniu 

Warszawskim
17:25 Plebania; odc. 444; telenowela
17:55 Randka w ciemno; zabawa quiz
18:35 Śmiechu warte
19:00 Lippy & Messy; język angielski dla 

dzieci
19:05 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:53 Sport
19:59 Pogoda
20:10 Bulionerzy; odc. 1 - Losowanie; 

2004 serial komediowy prod. TVP; 
reż: Andrzej Kostenko

20:40 James Bond w Jedynce; W tajnej 
służbie jej królewskiej mości; 1969  film 
sensacyjny prod. angielskiej (137’); 
reż: Peter Hunt; wyk: Gorge Lazenby, 
Diana Rigg, Telly Savalas, Ilse Steppad

23:06 Wiadomości
23:15 XXIX Festiwal Polskich Filmów 

Fabularnych - Gdynia 2004
23:30 Piątek trzynastego; - Jason zdoby-

wa Manhattan; serial grozy prod.USA
01:10 Biznes - perspektywy
01:15 Czas na...kontrowersyjny do-

kument; Opowieść o śmierci Pabla 
Escobara; cz. 1; film dok.prod.USA

02:05 film fab.
03:10 Zakończenie programu

07:00 10 minut tylko dla siebie; magazyn
07:10 Na dobry początek; Łzy
07:20 Dwójka Dzieciom; Przygody psa 

Cywila; odc. 3 - W puszczy; 1971 serial 
TVP; reż: Krzysztof Szmagier

07:45 Dwójka Dzieciom; Plastusiowy pa-
miętnik; - Fiku-miku jestem w piórniku; 
serial anim. dla dzieci

07:50 Dwójka Dzieciom; Dziwne przygody 
Koziołka Matołka; - Łakomy traper; serial 
anim. dla dzieci

08:05 Na dobre i na złe; odc. 116 - 
Niebieska sukienka; serial prod. TVP

09:00 Pytanie na śniadanie; magazyn 
10:15 Droga do Aten; magazyn
10:25 Maggie; odc. 4; 1998  serial kom. 

prod. USA
10:50 Na kabarecie w hipermarkecie bis 2
12:00 Prokop i panny - talk show
12:40 Telezakupy
13:00 Panorama
13:16 Pogoda
13:20 Taryfa ulgowa; - Bożena Dykiel
13:45 Podróż do ziemi obiecanej; 

odc. 9; serial prod. USA
14:35 Gra z cieniem - teleturniej
15:00 Powtórka z życia; 1 września 1939, 

17 września 1939; .
15:30 Złotopolscy; odc. 603 - Milion 

dolarów; telenowela TVP
16:00 Panorama
16:15 Złotopolscy; odc. 604 - Większy 

mąż; telenowela TVP
16:45 Janosik; odc. 12 - Pobili się dwaj 

górale; 1973 serial TVP; reż: Jerzy 
Passendorfer

17:30 Droga do Aten; magazyn
17:45 PROGRAM LOKALNY
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:05 Niewiarygodna podróż w głąb 

ludzkiego umysłu; cz. 2; (Human Mind); 
2003  film dok. prod. angielskiej

20:10 Śpiewające Fortepiany; teletur-
niej 

21:05 Herbatka u Tadka; talk show 
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport-telegram
22:32 Pogoda
22:40 Radio Powstańcze „Błyskawica”; pro-

gram Andrzeja Trzosa Rastawieckiego
22:45 Wideoteka Dorosłego Człowieka; 

program przypominający największe 
gwiazdy muzyki lat 60, 70 i 80

23:15 Bracia Capone; (The Lost Capone); 
1990 film fab. prod. USA (89’); reż: John 
Grey; wyk: Adrian Pasdar, Ally Sheedy, 
Titus Welliver, Maria Pitillo

00:50 W obronie prawa; serial prod. 
USA 

01:40 Zakończenie programu

06:00 Piosenka na życzenie
06:50 TV MARKET
07:05 Zwariowany świat Malcolma, 

„Malcolm in the Middle 2”; serial kom.
07:35 MacGyver 70, odc.10serial sens.
08:35 Interwencja, odc.285
08:55 Bar VIP, odc.7
09:25 Partnerki, odc.26; „Huntress”; USA, 

2000; serial krym. - przyg.
10:20 Bar VIP, odc.8
11:15 Benny Hill 10’
11:25 Samo życie, odc.12; Polska; serial 

obyczajowy   
12:05 Diagnoza morderstwo, odc.12

„Diagnosis Murder 3, 4”; USA, 1997-1998; 
serial detektywistyczny   

13:00 TV MARKET
13:15 Domowa kawiarenka
13:45 Nie zakazane reklamy 1, odc.21

Polska; r. Angerman Przemysław
14:15 Sabrina nastoletnia czarownica, 

odc.101; serail komediowy   
14:45 Rosyjska ruletka, odc.3
15:45 Informacje
16:00 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.286 
16:30 Exclusive, odc.62; Polska, 2004 

Najciekawsze h istorie świata   
17:00 Misja w czasie, odc.50

„Seven Days 3”; serial s-f   
17:55 Bar VIP, odc.9
18:30 Informacje
18:55 Sport
19:05 Pogoda
19:10 Awantura o kasę, odc.3
20:00 Bar VIP, odc.10
21:00 Świat według Kiepskich, odc.173

Polska; serial komediowy   
21:30 Studio Lotto
21:35 Kłamca, odc.10; gra psychologicz-

na  
22:35 Biznes informacje
22:55 Pogoda
23:00 Puls Biznes i Giełda, odc.3
23:20 Z archiwum X, odc.113; serial 

sensacyjny

00:15 Playboy special
02:20 House Night - program muzyczny
05:00 Pożegnanie

06:25 Poczuj się świetnie - magazyn 
fitness

06:30 Telesklep 
07:10 Uwaga! - magazyn 
07:30 Poczuj się świetnie - magazyn 

fitness 
07:35 Prześwietlenie - program publicy-

styczny 
08:05 Najsłabsze ogniwo - teleturniej  
08:50 Tele Gra - teleturniej interaktywny
09:55 Szybka forsa - teleturniej interak-

tywny na żywo 
11:00 Rozmowy w toku - talk show 
12:00 Tajemnice Smallville (23/23) - serial 

obyczajowy, USA 
13:05 Najemnicy (2/37) - serial sens.
14:05 Serce z kamienia (12/90) - teleno-

wela, Meksyk 
14:55 Ostry dużur (5/132) - serial obycz.
15:55 Zdradzona miłość (69/110) - tele-

nowela, Meksyk 
16:45 Fakty 
17:00 Uwaga! - magazyn 
17:15 W - 11 Wydział Śledczy - serial
17:50 Rozmowy w toku - talk show 
19:00 TVN Fakty 
19:30 Sport  
19:40 Pogoda 
19:45 Uwaga! - magazyn 
20:10 SUPERKINO: Egzekutor (Eraser) 

- film sensacyjny, USA 1996 reż. Charles 
Russell / wyk. Arnold Schwarzenegger, 
James Caan, Vanessa Williams, James 
Coburn, Robert Pastorelli 

Lee Cullen, pracująca w Departamencie 
Obrony, przez przypadek odkryła plan 
przekazania nowoczesnej i niezwykle 
niebezpiecznej broni maszynowej w ręce 
ludzi, którzy mogą zaburzyć światową 
równowagę władzy. Kobieta nie zdaje 
sobie jednak sprawy, że w spisek zamie-
szani są politycy najwyższego szczebla 
i że zrobią wszystko, aby nie dopuścić do 
ujawnienia prawdy. Los Cullen wydaje się 
przesądzony. Do akcji wkracza jednak 
Egzekutor - agent specjalny John Kruger 
z Programu Ochrony Świadków. 
Egzekutor - agent specjalny John Kruger 
z Programu Ochrony Świadków. 
Egzekutor - agent specjalny John Kruger 

22:35 Lake Placid (Lake Placid) - horror 
komediowy, Kanada / USA reż. Steve 
Miner / wyk. Bill Pullman, Bridget Fonda, 
Oliver Platt, Brendan Gleeson

00:15 Zmagania miast 
01:15 Uwaga! - magazyn 
01:35 Nic straconego - powtórki

TVP 1 POLSAT TVN TV 4
06.10 „Sztukateria” - magazyn kulturalny
06.35 Strefa P – Magazyn muzyczny 
07.00 Muzyczne listy – magazyn muz.
08.00 TV Market
08.15 „Transformery” („Transformers 

Armada”) (40) – serial anim. dla dzieci, 
USA 2002, reż Hidelrito Veda 

08.45 „Jak dwie krople czekolady” („Sister 
Sister”) (80) – serial kom., USA 1993-97, 
reż. Richard Correll

09.15 „Ochrona absolutna” („Total 
Security”) – serial sens., USA 1998

10.15 „Młodzieńcza miłość” („Enamorarte”) 
(14) – telenowela, Argentyna 2001

11.15 „Słodka trucizna” („Suave Veneno/
Mild Poison”) (118) – telenowela, Brazylia 

„Słodka trucizna” („Suave Veneno/
Mild Poison”) (118) – telenowela, Brazylia 

„Słodka trucizna” („Suave Veneno/

1999, reż. Alexandre Avancini
12.15 TV Market 
12.30 KINOmaniaK – odjazdowy maga-

zyn filmowy 
13.00 VIP – wydarzenia i plotki 
13.30 „Daję słowo” – teleturniej 14.15 

Muzyczne listy – magazyn muzyczny
15.15 Echa lasu (19) - program
15.45 „Stan wyjątkowy” („Martial Law”) 

(20) - serial sensacyjny, USA 1998, 
reż. Greg Beeman, David Carso

16.45 „Dirty Dancing” (2) – serial USA 
1988-1989, reż. Gabrielle Beaumont, 
Tony Bill

17.15 „Młodzieńcza miłość” (15) – tele-
nowela, Argentyna 2001, Daniel Aguirre, 
Carlos Luna

18.15 „Daję słowo” – teleturniej
19.00 „Ochrona absolutna” („Total 

Security”) – serial sens., USA 1998, 
wyk. James Remar, James Belush

20.00 „Policjanci z Miami” („Miami Vice”) 
(29) – serial kryminalny, USA 1984, 
reż. Thomas Carter, wyk. Don Johnson,

21.00 Dziennik
21.20 Informacje sportowe
21.25 Prognoza pogody
21.30 „Łowcy koszmaru” („Freaky Links”) 

(9) – serial fantastyczny, USA 2000, reż. 
Jef Levy, David Barrett, Stephen Cragg

22.30 “Pałac wagabundów” (“Crash 
Palace”) (36) – Australia 2001, reż. Pino 
Amenta, Geoffrey Cawthorn, wyk. 
Rachel Aveling, Lisa Bailey, Jenni Baird

23.00 „Oddział Rangersów“ („ Rangers“) 
USA 2000, reż. Jay Andrews aka Jim 
Wynorski

00.50 „Tragikomiczne wypadki z życia 
Christophera Titusa” („Titus”) (33) 
– serial kom., USA 2000, reż. Michael 
Lessac, wyk. Christopher Titus, Cynthia 
Watros

01.20 „Przygody Fry’a w kosmosie” 
(„Futurama”) (39) - serial animowany

01.50 „Bobby kontra wapniaki” („King Of 
The Hill”) (95) - animowany serial kome-
diowy, USA, 1997, reż. Wes Archer 

02.20 Muzyczne listy – magazyn 
03.10 „VIP” wydarzenia i plotki 
03.35 Strefa P – magazyn muzyczny
04.00 Zakończenie programu

W TAJNEJ SŁUŻBIE JEJ KRÓLEWSKIEJ MOŚCI
(ON HER MAJESTY’S SECRET SERVICE)

Zdjęcia do filmu kręcono w Szwajcarii, Anglii i Portugalii, 
a nastrojową piosenkę „We Have All the Time in the World” 
śpiewa sam Louis Armstrong.  James Bond od dawna usiłuje 
rozpracować tajną międzynarodową organizację przestępczą 
WIDMO, na której czele stoi obłąkany miliarder Stavros Blofeld. 
Kolejny ślad wiedzie Bonda na portugalskie wybrzeże, gdzie 
007 ratuje od samobójczej śmierci śliczną dziewczynę, Tracy, 
nałogową hazardzistkę i córkę Marca Draco, szefa zbrodniczego 
syndykatu. Wkrótce Bond ponownie przychodzi dziewczynie 
z pomocą, spłacając jej wysoki dług hazardowy. Z wdzięczności 
Tracy wręcza mu klucz do swego pokoju. Nowy kochanek cór-
ki zostaje niebawem sprowadzony przed oblicze Draco, który 
proponuje agentowi milion dolarów w zamian za poślubienie 
rozkapryszonej panny. Bond odrzuca pieniądze, prosi natomiast 
przyszłego teścia o pomoc w odnalezieniu Blofelda. 

Wykorzystując swe międzynarodowe kontakty Draco dowiaduje 
się, że Blofeld przebywa w Szwajcarii, gdzie zabiega o przyzna-
nie mu tytułu szlacheckiego. W jednym z tamtejszych kuror-
tów narciarskich znajduje się również kierowany przez niego 
tajemniczy Instytut Badań Fizjologicznych. Bond dostaje się do 
wnętrza i odkrywa, że w rzeczywistości jest to tajne laboratorium 
chemiczne, gdzie pracownicy Blofelda pracują nad groźną substancją, która ma zniszczyć życie roślin i
 zwierząt na Ziemi. Blofeld i jego pomocnica Irma postanawiają zlikwidować intruza, ale Bondowi udaje 
się wymknąć. Tracy, która przybyła ukochanemu z odsieczą, musi uciekać wraz z nim. Blofeld szykuje 
na nich zasadzkę. (PIĄTEK 17.09. 2004. 20.40 TVP1)
się wymknąć. Tracy, która przybyła ukochanemu z odsieczą, musi uciekać wraz z nim. Blofeld szykuje 
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W TAJNEJ SŁUŻBIE JEJ KRÓLEWSKIEJ MOŚCI

Bracia Capone
 23.15 TVP2

– dramat obyczajowy produkcji USA 
– reż. John Gray, wyk. Adrian Pasdar, 
Eric Roberts, Ally Sheedy, Titus Welliver 
i inni.

Brooklyn, rok 1915. Młodzi bracia 
Capone w ulicznych starciach 
z rywalami walczą o swoją pozycję 
w gangsterskim światku. Podczas 
bójki ginie jeden z przeciwników. 
Najmłodszy Jimmy, przekonany, że to 
on jest mordercą, w tajemnicy przed 
wszystkimi opuszcza miasto.
Nigdy nie pasował do braci, nie 
miał w sobie ich zawziętości i bez-
względności, uważa więc, że tylko 
oszczędzi im i sobie kłopotów. Po 
latach tułaczki po świecie trafia 
do miasteczka Homer w Nebrasce. 
Podając się za Richarda Harta, znaj-
duje pracę jako woźny w miejscowej 
szkole, a stary sklepikarz, Sam Ellroy, 
wynajmuje mu pokój.
Pewnego dnia Jimmy alias Richard 
ratuje życie Samowi, na którego 
sklep napadło dwóch uzbrojonych 
rabusiów. Jego odważny czyn 
zjednuje mu szacunek i uznanie 
mieszkańców. Wkrótce burmistrz 
miasteczka oferuje mu posadę 
szeryfa. Jimmy przyjmuje propo-
zycję. W Ameryce trwa prohibicja, 
stróże prawa mają pełne ręce roboty, 
walcząc z przemytnikami alkoholu. 
Jimmy znajduje sobie zaufanego 
zastępcę, Indianina, i wspólnie za-
czynają odnosić pierwsze sukcesy 
na tym polu.
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SOBOTA 18 WRZEŚNIA 2004r.  (Ireny, Irmy)

TVP 2
06:30 Rok w ogrodzie; magazyn
07:00 Agrolinia; magazyn
08:00 Wiadomości
08:12 Pogoda
08:15 Podróżnik; magazyn turystyczny
08:35 program dla młodych widzów
09:05 Ziarno; program redakcji katolickiej
09:30 Walt Disney przedstawia; Aladdin; 

 serial anim. USA
09:55 Walt Disney przedstawia; Veritas; 

odc. 2; serial science fiction USA
10:40 Dzień nauki - Polska 2004; odc. 1
10:50 Dr Quinn; serial prod. USA
11:35 Dzień nauki - Polska 2004; odc. 2
11:45 Kuchnia z Okrasą; magazyn kulinarny
12:05 Miliard w rozumie; teleturniej
12:30 Dzień nauki - Polska 2004; odc. 3
13:00 Wiadomości
13:10 Zwierzęta świata; Zabójcze szpony; 

cz. 1; film dok. reż: David Triunfol
13:40 Dzień nauki - Polska 2004; odc. 4
13:50 Przygody młodego Indiany Jones’a; 

- Asy przestworzy; serial prod. USA
15:25 Między nami; talk show 
15:50 Dzień nauki - Polska 2004; odc. 5
16:00 Moda na sukces; serial USA
16:25 program publicystyczny
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:15 Powstańcy; cykl o Powstaniu 

Warszawskim
17:30 Plebania; odc. 445; serial TVP
17:55 Sopot 2004 na bis - In-Grid
18:25 Sąsiedzi; serial komediowy TVP
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości; Sport; Pogoda
20:10 Hit na sobotę; Kariera Nikosia 

Dyzmy; 2002  komedia prod. polskiej 
(105’) reż: Jacek Bromski; wyk: Cezary 
Pazura, Anna Przybylska

22:05 XXIX Festiwal Polskich Filmów 
Fabularnych - Gdynia 2004

22:35 Studio sport; Finał Grand Prix w LA 
- Monte Carlo

23:50 Męska rzecz...; Zaginiony w akcji; 
(Missing in Action); 1984  dramat wo-
jenny prod. USA (96’); reż: Joseph Zito; 
wyk: Chuck Norris, M. Emmet Walsh

01:30 Po tamtej stronie; - Pacjent zero; 
(Outer Limits); film science fiction 
USA 

02:15 Kino nocnych marków; Mama; 
(Mama); 1999  dramat prod. rosyjskiej 
(99’) reż: Denis Jewstigniejew

04:00 Zakończenie programu

06:50 Na dobry początek; Krawczyk i 
Bregović

07:00 Echa tygodnia; /dla niesłyszących/
07:30 Spróbujmy razem; magazyn dla 

niepełnosprawnych
08:00 M jak miłość; odc. 243; serial TVP 
08:45 Zaklinaczka dzieci; odc. 2; serial 

dok. prod. angielskiej
09:15 Ojczyzna-polszczyzna; program 

prof. Jana Miodka
09:30 Droga do Aten; magazyn
09:50 Oceaniczne oazy; odc. 1 - Wyspa 

kokosowa-wyspa skarbów; serial dok. 
prod. angielskiej

10:30 Kręcioła; magazyn dla młodzieży
10:50 Molly; odc. 13/13; 1994 serial prod. 

polsko-angielskiej
11:25 Globert przedstawia niezwykły 

świat natury; cz. 2 cykl dok. prod. 
niemiecko-angielskiej

11:55 Dom; odc. 18 - Trzecie kłamstwo; 
serial TVP; reż: Jan Łomnicki

13:25 30 ton! - lista, lista - lista przebojów; 
magazyn muzyczny

13:55 Familiada; teleturniej
14:25 Złotopolscy; odc. 605 - Kąpiele 

zdrowotne; telenowela TVP [stereo]
14:55 Studio sport; Finał Grand Prix w la
16:00 Szpital na peryferiach po dwudzie-

stu latach; odc. 2 - Oszczerstwo; serial 
obycz. prod. czeskiej

17:05 Pożegnanie „Lata z Radiem” - 
Gdynia 2004 cz. 2

18:00 PROGRAM LOKALNY
18:30 Linia specjalna; program publicy-

styczny Barbary Czajkowskiej 
19:00 Pożegnanie „Lata z Radiem” - 

Gdynia 2004 cz. 3
19:55 XXIX Festiwal Polskich Filmów 

Fabularnych - Gdynia 2004; - uroczy-
stość galowa

21:10 Prokop i panny
21:50 Słowo na niedzielę
22:00 Panorama
22:20 Sport-telegram
22:28 Pogoda
22:35 Radio Powstańcze „Błyskawica”; pro-

gram Andrzeja Trzosa Rastawieckiego
22:40 Fotograf; dramat kryminalny prod. 

USA (89’); reż: David Blythe
00:15 Nakręcona Noc; program muzycz-

no-rozrywkowy
01:40 Zakończenie programu

06:00 POPLISTA
07:00 Twój lekarz, odc.29
07:20 Wystarczy chcieć, odc.262
07:30 Domowa kawiarenka 3, odc.58
08:00 CARTOON, odc.95
08:30 Hugo Familijny, odc.88
09:00 Duracell : Eksploracje, odc. 3. Cykl 

popularno – naukowy, którego tematem 
przewodnim jest człowiek i granice jego 
poznania.

Exploration, odc.3“Exploration”   
09:30 MOPMAN; program autorski 

Roberta Leszczyńskiego   
10:15 Auto Świat, odc.14; magazyn 

motoryzacyjny   
10:45 Samo życie, odc.9/10/11/12; Polska; 

serial obyczajowy   
13:45 Nie zakazane reklamy
16:05 Oskary Mody 2004, cz. 1
17:15 Gwiazdy Bar-u
18:00 Oskary Mody, cz. 2
18:30 Informacje
18:50 Sport
18:55 Pogoda
19:00 KABARETON, odc.3
20:00 Miodowe Lata, odc.3; serial kom.
20:30 Bar VIP - Gorące krzesła, odc.1
21:30 Studio Lotto
22:10 Świat według Kiepskich, odc.172; 

serial kom.
22:40 Bar VIP - Gorące krzesła/Wyniki, 

odc.1
23:00 Fałszywy trop; “Mistrial”; USA, 

1996; r. Gould Heywood; w. Pullman 
Bill, Logga Robert, .Maffia Roma, 
Underwood Blair; dramat, kryminalny.
Steve Donohue (Pullman), lokalny 
działacz, staje przed sądem, oskarżo-
ny o podwójne morderstwo policjantów 
- w tym byłej żony. Jego oskarżyciel - 
policjant, który go aresztował - bierze 
sędziego, przysięgłych i obrońców jako 
zakładników, zmuszając do ujawnienia 
dowodów, nie dopuszczonych przez sąd 
z przyczyn formalnych. 

00:55 Mr. Stitch; “Mr. Stitch”; USA, 1995; 
r. Roger Avary; w. Hauer Rutger, Nia 
Peeples, Ron Perlman, Will Wheaton 
Sensacyjny, thriller, sci-fi. 

03:00 REEBOK HIP HOP; program mu-
zyczny   

05:00 Pożegnanie

05:30 Uwaga! - magazyn
05:50 Telesklep 
07:30 Poczuj się świetnie - magazyn 

fitness 
08:00 Scooby Doo (15/24) - serial anim.
08:25 Automaniak - magazyn motory-

zacyjny
08:55 Tele Gra - teleturniej interaktywny 

na żywo 
09:55 Pascal: po prostu gotuj 
10:25 VIVA Polska! - program muzyczny
11:25 Bitwa o Anglię 
11:55 Na Wspólnej (335 - 338) - serial 

obyczajowy, Polska 
13:15 Wyprawa Robinson - program 

rozrywkowy 
15:05 Najsztub pyta - talk show 
15:35 Mamy Cię! - program rozrywkowy
16:50 Zmagania miast
18:00 Pascal: po prostu gotuj
18:30 Maraton uśmiechu
19:00 TVN Fakty 
19:25 Sport
19:35 Pogoda 
19:40 Uwaga! - magazyn 
20:00 Kryminalni (1) - serial kryminalny, 

Polska 
21:10 Ciao Darwin-program rozrywkowy
22:10 Regulamin zabijania (Rules of 

Engagement) - film sensacyjny, USA / 
Kanada / GB / Niemcy 2000 reż. William 
Friedkin / wyk. Tommy Lee Jones, Samuel 
L.Jackson, Guy Pearce, Ben Kingsley, Bruce 
Greenwood (Dla dorosłych) 
Pułkownik Terry Childers (Samuel L. 
Jackson) ma za sobą 30 lat służby w 
piechocie morskiej. Misja w Jemenie 
miała być kolejnym przykładem profe-
sjonalizmu Childersa. Rutynowa akcja 
ochrony ambasady przed demonstranta-
mi przeradza się jednak w dramatyczną 
konfrontację i masakrę. Childers staje 
przed sądem wojskowym, nie wiedząc, 
że rząd USA potrzebuje kozła ofiarnego, 
by uspokoić zbulwersowaną światową 
opinię publiczną. Jedynym człowiekiem, 
który podejmuje się go bronić jest kolega 
z Wietnamu, pułkownik Hays Hodges.

00:50 Kawaler do wzięcia (11/11) - pro-
gram rozrywkowy 

02:05 Granice - serial fabularno-doku-
mentalny 

02:40 Gala boksu w Las Vegas 
05:00 Nic straconego - powtórki

NIEDZIELA 19 WRZEŚNIA 2004r.  (Konstancji, Januarego)

TVP 1 POLSAT TVN TV 4
07.00 „Sztukateria” - magazyn kulturalny
07.30 „VIP” wydarzenia i plotki 
08.00 „Modna Moda” 
08.30 V Max – magazyn motoryzacyjny
09.00 „Dirty Dancing” (2) – serial USA 

1988-1989, reż. Gabrielle Beaumont, 
Tony Bill

09.30 „Transformery” (37,38) – serial 
anim. USA 2002, reż Hidelrito Veda

10.30 Strefa P – magazyn muzyczny
11.15 „Sztukateria” - magazyn kulturalny
11.45 „VIP” wydarzenia i plotki
12.15 V Max – magazyn motoryzacyjny
12.45 Jerzy Kryszak „Rozmówki polsko-

polskie” - Satyryczny talk-show. 
13.45 „Policjanci z Miami” (28) – serial 

kryminalny, USA 1984, reż. Thomas 
Carter, wyk. Don Johnson

14.45 „Largo” („Largo Winch”) (3) 
– przygodowy serial akcji, Francja/
Niemcy/Kanada/Belgia/USA 2001, 
reż. Paolo Barzman, Dennis Berry, wyk. 
Paolo Seganti (Largo Winch), Sydney 
Penny, Diego Wallraff, Serge Houde, 
Geordie Johnson, Tyrone Benskin, 
Sonia Benezra 

15.45 „Anioł ciemności” („Angel”) (47) 
– serial dramatyczno-sensacyjny, USA 
1999, reż. Joss Whedon

16.45 „Cień anioła” („Dark Angel”) (12) 
– serial sensacyjno-fantastyczny, USA 
2000

17.45 „JOKER” - Program rozrywkowy
18.45  “Przetrwać huragany” (“Grace 

of My Heart”) - USA 1996, reż. Allison 
Anders; wyk. Illeana Douglas, John 
Turturro, Matt Dillon, Eric Stoltz

21.00 Dziennik
21.20 Informacje sportowe
21.25 Prognoza pogody
21.30 „Drogówka” - magazyn policyjny 
22.00 „Rewolwerowcy“ („Gunmen“) 

- USA 1994, reż. Deran Sarafian; 
wyk. Christopher Lambert, Mario Van 
Peebles, Denis Leary, Patrick Stewart, 
Kadeem Hardison 

23.50 „Co mówią gwiazdy” (43) – pro-
gram rozrywkowy 

00.50 „To nie ci faceci” - USA 1988, 
reż. Danny Bilson; wyk. John Goodman, 
Ernie Hudson, Louie Anderson, Richard 
Belzer, Richard Lewis 

02.30 Strefa P – magazyn muzyczny
03.10 „Sztukateria” - magazyn kulturalny
03.35 Zakończenie programu

TVP 2
06:25 Historia naturalna Polski; odc. 2 - 

Eksplozja życia; cykl dok. prod. polskiej
07:00 Transmisja Mszy św. 
08:00 Tydzień; program, dotyczący 

aktualnych problemów z branży rolno-
spożywczej

08:25 Słoneczna włócznia; - Najważniejszy 
mecz; serial prod.polsko-niemieckiej

09:00 Co i jak (TV); - Mumie; 2003 cykl 
dok. prod. niemieckiej

09:25 Cybermyszka
09:55 Maraton Warszawski
10:00 Songowanie na ekranie
10:25 Maraton Warszawski
10:35 Gamebox; program poświęcony 

grom komputerowym i konsolowym
11:05 Siódme niebo; - Zaczyna się; 

(Seventh Heaven); serial familijny USA 
12:00 Anioł Pański; transmisja modlitwy 

Ojca św. z wiernymi
12:15 Między Ziemią a Niebem; magazyn
12:50 Maraton Warszawski
13:00 Wiadomości
13:10 program publicystyczny
13:40 Od przedszkola do Opola
14:15 Zaginiony świat; serial prod. ang.
15:05 BBC w Jedynce; Mistrzowie wśród 

zwierząt; cz. 1; film dok. prod. ang. 
15:55 Maraton Warszawski
16:00 Pegaz; magazyn kulturalny
16:30 Finał Grand Prix w lekkiej atletyce; 

Monte Carlo
17:00 Teleexpress
17:15 Powstańcy; cykl o Powstaniu 

Warszawskim
17:25 DTV J. Fedorowicza
17:35 Lokatorzy; serial komediowy TVP 
18:05 Kochamy polskie komedie; teleturniej
18:35 Magia Davida Copperfielda; (2)
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości; Sport; Pogoda
20:10 Stacyjka; odc. 2; 2004 serial kom. 

TVP; reż: Radosław Piwowarski
21:15 RetroTEYada; cz. 2; program 

rozrywkowy
21:55 Uczta kinomana; Powrót do 

Howards End; (Howards End); 1992  
film obycz. prod. angielsko-amerykań-
skiej (136’); reż: James Ivory

00:15 Uczta kinomana; Wina Woltera; (La 
faute a Voltaire); 2000  film obyczajowy 
prod. francuskiej (127’) [tylko dla doro-
słych]; reż: Abdel Kechiche

02:25 Zakończenie programu

06:55 Słowo na niedzielę; [dla niesłyszą-
cych]

07:00 Film dla niesłyszących; Matki, żony 
i kochanki; odc. 19; serial prod. TVP

08:00 M jak miłość; odc. 244; serial TVP
08:50 Szczyty głupoty; serial dok. USA
09:10 Smak Europy
09:20 Animals; magazyn
09:45 Smak Europy
10:00 Rodzinne oglądanie; Spryciarze 

wśród zwierząt; film dok. prod. ang.
11:10 Podróże kulinarne Roberta 

Makłowicza; magazyn
11:40 Smak Europy
11:50 Gwiazdy w południe; Korsarz; (The 

Buccaneer); 1958  film przyg. USA (116’); 
reż: Anthony Quinn

13:55 Familiada; teleturniej
14:25 Złotopolscy; odc. 606 - Dwa listy; 

telenowela TVP
14:55 Studio sport; Finał Grand Prix w la
16:00 Na dobre i na złe; serial TVP
17:00 Debata - Światowy Dzień Serca
17:30 Rodzinne oglądanie; Dzika przy-

szłość; 2002 serial dok. prod. ang.
18:00 PROGRAM LOKALNY
18:30 7 dni świat; program publicystyczny
19:00 Trójkąt damsko-męski; talk show 

Krystyny Jandy i Kamili Dreckiej
19:30 Droga do Aten; magazyn
20:00 Europa da się lubić...; - Europa na 

językach; talk show
21:00 Tajne akcje C.I.A.; odc. 2; (The 

Agency); 2003  serial sensacyjny prod. 
USA

22:00 Panorama
22:20 Sport-telegram
22:28 Pogoda
22:35 Radio Powstańcze „Błyskawica”
22:50 Teatr Telewizji; Czytadło
00:30 Warszawska Jesień 2003 - Nowa 

Generacja
01:25 Zakończenie programu

06:00 MOPMAN
06:40 Benny Hill 15’
07:00 Auto Świat, magazyn 
07:30 Jesteśmy, odc.88; magazyn religijny
08:00 BeyBlade, odc.17; serial anim.
08:30 Pokemon, odc.3; serial animowany
09:00 Hugo, odc.178
09:30 Podaruj Dzieciom Słońce – inaugu-

racja dodatkowa pozycja w programie
09:35 POPLISTA
10:35 Rodzina zastępcza
11:40 Nico jednorożec; USA, 1998; 

w. Archer Anne, Castle Maggie, Chagnon 
Pierre, film rodzinny, fantastyczny

13:40 Wiking – film fabularny produkcja 
Szwecja – Wielka Brytania 1989

15:30 Podaruj dzieciom słońce
„Fundacja Polsat”   

15:45 Informacje
16:00 Pogoda
16:05 KABARETON, odc.3
17:00 Miodowe Lata, odc.3; serial kom.
17:30 Podaruj Dzieciom Słońce – inau-

guracja
17:35 Czarny pies czy biały kot, odc.3

Talk Show Krzysztofa Skowrońskiego   
18:30 Informacje
18:50 Sport
18:55 Pogoda
19:00 Rodzina zastępcza, odc.172; serial 

obyczajowy
20:00 Pensjonat pod Różą 2, serial obycz.
21:00 Podaruj Dzieciom Słońce – inau-

guracja
21.05 Fala zbrodni, odc.3; serial sens.

21:30 Studio Lotto
22:05 Kuba Wojewódzki 5,  talk show   
23:05 Nasze dzieci 2, odc.3; program pod 

patronatem Fundacji Polsat
00:05 Magazyn sportowy
02:00 Aquaz Music Zone
05:00 Pożegnanie

05:45 Uwaga! - magazyn 
06:05 Telesklep 
07:45 Nie kończąca się opowieść - 

Następny rozdział II(The Neverending 
Story II)

09:30 Gunfighter’s Moon (Gunfighter’s 
Moon) - western, USA 1995 reż. Larry 
Ferguson / wyk. Lance Henriksen, Kay 
Lenz, David McIlwraith, Nikki Deloach

11:25 Misja Martyna - program rozryw-
kowy

12:25 Gala boksu w Las Vegas 
13:25 Co za tydzień - magazyn
13:50 Dennis rozrabiaka (Dennis the 

Menace) - komedia, USA 1993 reż. Nick 
Castle / wyk. Walter Matthau, Mason 
Gamble, Joan Plowright, Christopher 
Lloyd, Lea Thompson, Paul Winfield 

15:50 Maraton uśmiechu
16:20 Usterka - serial fabularno-dok.
16:50 Ciao Darwin-program rozrywkowy
17:50 Kryminalni (1) - serial krym., USA 
19:00 TVN Fakty 
19:25 Sport
19:35 Pogoda 
19:40 Uwaga! - magazyn 
20:00 Mamy Cię! - program rozrywkowy
21:20 Najsztub pyta - talk show 

„Najsztub pyta” to półgodzinny program 
z udziałem publiczności, którego osią są 
dwie rozmowy z zaproszonymi gośćmi. 
Pierwsza z tzw. zwyczajnym człowiekiem, 
który „zaplątał się” w głośne wydarzenie, 
stał się nagle bohaterem gazet i telewizji, 
albo powinien się nim stać po tym, co 
przeżył. Bohaterem drugiej rozmowy bę-
dzie zawsze ktoś, od kogo dużo zależy: 
wpływowy polityk, wysoki urzędnik pań-
stwowy, jeden z najbogatszych Polaków 
czy znany biznesmen. W tej rozmowie 
prowadzący będzie wcielać się w zanie-
pokojony, czasem atakujący głos opinii 
publicznej. Ta część programu będzie 
po prostu „mocną” rozmową, podczas 
której Piotr Najsztub będzie krążył wokół 
rozmówcy niejako „osaczając” gościa. 

21:55 Pod napięciem - talk show 
22:25 Superwizjer - magazyn
22:55 Nie do wiary 
23:25 Regulamin zabijania (Rules of 

Engagement) - film sens., USA / 
Kanada / GB / Niemcy 2000 reż. William 
Friedkin / wyk. Tommy Lee Jones, Samuel 
L.Jackson, Guy Pearce, Ben Kingsley, Bruce 
Greenwood

02:00 Nic straconego - powtórki

TVP 1 POLSAT TVN TV 4
07.05 Strefa P – magazyn muzyczny
07.45 KINOmaniaK – odjazdowy maga-

zyn filmowy 
08.15 „Sztukateria” - magazyn kulturalny 
08.45 „VIP” wydarzenia i plotki
09.15 „Transformery” (39,40) – serial 

anim. dla dzieci, USA 2002
10.15 „Dirty Dancing” (3) – serial USA, 

reż. Gabrielle Beaumont, Tony Bill
10.45 „Largo” („Largo Winch”) (3) 

– przygodowy serial akcji, Francja/
Niemcy/Kanada/Belgia/USA 2001, 
reż. Paolo Barzman, Dennis Berry

11.45 KINOmaniaK – odjazdowy maga-
zyn filmowy 

12.15 „Joker” - talk-show 
13.15 „Modna Moda”-magazyn o modzie
13.45 „Policjanci z Miami” (29) – serial 

kryminalny, USA 1984, reż. Thomas Carter, 
wyk. Don Johnson

14.45  “Przetrwać huragany” (“Grace 
of My Heart”) - USA 1996, reż. Allison 
Anders

17.00 „Stan wyjątkowy” („Martial Law”) 
(20) - serial sens., USA 1998, reż. Greg 
Beeman, David Carso

18.00 „Strażacy” - serial dok. o pracy 
Straży Pożarnej 

18.30 „Komenda” - serial dokumentalny 
19.00 „To nie ci faceci” (“Wrong Guys, 

The”) - USA 1988, reż. Danny Bilson; 
wyk. John Goodman, Ernie Hudson, 
Louie Anderson, Richard Belzer

21.00 Dziennik
21.20 Informacje sportowe
21.25 Prognoza pogody
21.30 „Nagi patrol” (33)–serial kom. 

USA 2000, wyk. Timothy Stack 
(Notch Johnson), Jaime Bergman (B.J. 
Cummings), Roland Kickinger (Chip 
Rommel), Kim Oja (Kimberlee Clark), 
Leila Arcieri (Jamaica St. Croix)

22.00 „Drogówka” - magazyn policyjny 
22.30 “Tajna broń” (“Active Stealth”) 

- USA 1999, reż. Fred Olen Ray; wyk. 
Daniel Baldwin, Hannes Jaenicke, Chick 
Vennera, Paul Michael Robinson, Joe 
Lala 

00.25 „Kaczka po pekińsku czyli strzały 
w operze” - Hongkong-China 1986, reż. 
Hark Tsui; wyk. Brigitte Lin, Cherie Chung, 
Sally Yeh, Kenneth Tsang

02.25 KINOmaniaK – odjazdowy maga-
zyn filmowy

02.50 „VIP” wydarzenia i plotki 
03.15 Zakończenie programu
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sobota, 22.40  TVP2

- Dramat kryminalny, 88 min, USA 2000; 
Reżyseria: David Blyth; Scenariusz: Ian 
Coughlan; Występują: Ron Silver, 
Alexandra Paul, Susan Pari, Paul Gittins, 
Elizabeth Hawthorne, Timothy Balme, 
Kevin J. Wilson, Miriama Smith i inni

Gary Whitford, wzięty fotograf 
mieszkający w eleganckiej willi nad 
morzem, w dość niecodziennych 
okolicznościach poznaje młodą 
dziewczynę, Elaine, która po sprzeczce 
z narzeczonym, Bradem, ukryła się na 
terenie posiadłości fotografa. Kiedy 
dziewczyna odkrywa, że Gary, 
niegdyś reporter wojenny, teraz 
specjalizuje się w kobiecych aktach, 
zgłasza chęć pozowania do takich 
zdjęć. Efekt sesji okazuje się bardzo 
udany. Gary pokazuje zdjęcia Elaine 
swojemu szefowi, Paulowi, który 
postanawia wykorzystać wizeru-
nek dziewczyny w nowej kampanii 
reklamowej. Wkrótce dość śmiałe 
fotografie Elaine pojawiają się na 
wielkich plakatach w mieście. Kiedy 
zazdrosny Brad zarzuca dziewczy-
nie, że chce go skompromitować, ta 
w odpowiedzi rzuca dotychczaso-
wą pracę sekretarki w jego firmie 
i zrywa związek...

10:00
10:25
10:35

11:05

12:00

12:15
12:50
13:00
13:10
13:40
14:15
15:05

15:55
16:00
16:30

17:00
17:15

17:25
17:35
18:05
18:35
19:00
19:30

WINA WOLTERA
niedziela 0.15 TVP 1

- Komediodramat, 126 min, Francja 2000 
Scenariusz i reżyseria: Abdel Kechiche 
Występują: Sami Bouajila, Elodie 
Bouchez, Aure Atika, Bruno Lochet, 
Virginie Darmon, Olivier Loustau, 
Francois Genty, Sami Zitouni i inni

Poruszająca, pełna ciepła 
i humoru opowieść o losach 
27-letniego Tunezyjczyka Jallela, 
który w poszukiwaniu zarobku 
przybywa doFrancji, „kolebki 
wolności, równości i braterstwa, 
kraju Woltera”, jak radzi mu mówić 
wujek, towarzyszący Jallelowi w 
biurze imigracyjnym. Podając się 
za algierskiego uchodźcę, młody 
Tunezyjczyk dostaje trzymie-
sięczną wizę pobytową i próbuje 
się urządzić w nowym miejscu. 
Zamieszkuje w schronisku dla 
bezdomnych, szybko zaprzyjaźnia 
się z jego mieszkańcami i zaczyna 
szukać pracy. Bezskutecznie. 
Kiedy wiza się kończy, postanawia 
zostać w Paryżu nielegalnie. Na 
życie zarabia, sprzedając owoce 
w metrze i kwiaty w kawiarniach. 
Wie jednak doskonale, że w każdej 
chwili może zostać zatrzymany 
przez policję i deportowany do 
domu. Próbując zalegalizować 
swój status, proponuje małżeń-
stwo kelnerce z baru, Nasserze, 
pół Francuzce, pół Arabce. 
Dziewczyna, porzucona przez 
niewiernego narzeczonego, sa-
motnie wychowuje dwuletniego 
synka Kevina. Za 30 tys. franków 
zgadza się poślubić Jallela. 

HIT NA DZIŚ
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„Są małe i duże rocznice – rocznica urodzin, ślubu lub 
rocznica, która o czymś przypomina, ale my dzisiaj nie 
o takiej rocznicy będziemy mówić. Nasza uroczystość 
związana jest z 50 rocznicą istnienia szkoły w tym oto 
budynku i nadaniem jej imienia Pierre’a de Couberti-
na – inicjatora nowożytnych igrzysk olimpijskich, które 
odbyły się po raz pierwszy w 1896 roku w Atenach 
i w bieżącym roku również w Atenach”. 

miejscowa społeczność, ówczesny 
kierownik szkoły i grono pedago-
giczne postanowili, że wspólnym 

wysiłkiem wybudują dużą 
murowaną szkołę. Dlatego też 
na wniosek tej społeczności 
postanowiliśmy, że roczni-
ca jej uruchomienia będzie 
Świętem Naszej Szkoły. 
W przygotowanie do jubile-
uszu zaangażowali się zno-
wu okoliczni mieszkańcy, 
szczególnie rodzice naszych 
uczniów oraz absolwen-
ci, grono pedagogiczne i 
pracownicy obsługi szkoły. 
Nasza inicjatywa zyskała 
także aprobatę i wsparcie 
organu prowadzącego. Ten 
jubileusz stał się również 
okazją do  nadania naszej 
placówce imienia. Dokona-
ny w wyniku długiej dyskusji 
i konsultacji wybór przez 
społeczność szkolną Pierre’a 
de Coubertina na patrona na-

szej szkoły ma swoją wymowę. Oto 
po wstąpieniu do Unii Europejskiej 
patronem naszej placówki zostaje 
wybitny Europejczyk „wskrzesiciel 
igrzysk olimpijskich, przyjaciel 
Polaków”. Wszystko dzieje się w 
momencie, kiedy cały świat jest pod 
wrażeniem olimpiady w Atenach, 
w której brało udział 201 polskich 
sportowców, a wśród nich rodaczka 
pochodząca z naszej gminy, złota 
medalistka olimpiady w Atlancie 
i Sydney Renata Mauer – Różań-
ska. Mamy nadzieję, że dzięki temu 

wyborowi, uczniowie naszej szkoły 
będą mieli okazję nie tylko poznać 
dzieje starożytnych i nowożytnych 
olimpiad, ale również w procesie 
wychowawczym będziemy mogli 
lepiej wykorzystać wartości tkwią-
ce w sporcie, sprzyjające nie tylko 
rozwojowi fizycznemu, ale także 
wspomagające kształtowanie cha-
rakteru. (...)”
wspomagające kształtowanie cha-
rakteru. (...)”
wspomagające kształtowanie cha-

Wśród zaproszonych gości znaleźli 
się: Lech Marchlewski, dyrektor 
Departamentu Edukacji Publicznej 
i Sportu Urzędu Marszałkowskie-
go; Zofia Szmytkowska, wizytator, 
przedstawiciel Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty; Maria Kowalska, 
starosta powiatu nowodworskiego;  
Bernard Mucha, burmistrz Nasielska, 
Andrzej Królak, Przewodniczący 
Rady Miejskiej; Krzysztof Zuchora,  
przedstawiciel PKOl; Renata Mauer 
Różańska, dwukrotna mistrzyni 
olimpijska w strzelaniu z karabinka 
pneumatycznego; Andrzej Grubba, 
wielokrotny medalistę mistrzostw 
świata i Europy; Sylwester Małecki, 
dyrektor Centrum Szkolenia PZTS w 
Gdańsku; Bogdan Mroziewicz dyrek-
tor administracyjny WSH w Pułtusku, 
Wincenty Różalski, pełnomocnik 
Rektora WSH; Wojciech Ostrowski, 

Jubileusz szkołyJubileusz szkołyJubileusz szkoły
„Są małe i duże rocznice – rocznica urodzin, ślubu lub 
Jubileusz szkoły
„Są małe i duże rocznice – rocznica urodzin, ślubu lub 
Jubileusz szkoły

specjalista w Depertamencie Finan-
sów Samorządu Terytorialnego. 
Obecni byli także radni Rady Powiatu 
Nowodworskiego i nasielskiej Rady 
Miejskiej, dyrektorzy jednostek sa-
morządowych, nauczyciele szkoły, 
pracownicy obsługi, absolwenci 
szkoły oraz mieszkańcy gminy. 
Mszę św. celebrował ks. biskup Roman 
Marcinkowski. 
Podczas ceremonii nadania szkole 
imienia akt nadania imienia odczytał 
B.Mucha, burmistrz Nasielska. 
Następnie długoletni dyrektor szkoły 
w Budach Siennickich, Mieczysław 
Kuciński, w asyście absolwentów 
szkoły – Wincentego Różalskiego 
i Patrycji Bordowskiej odsłonił tablicę 
upamiętniającą jubileusz 50 lecia szko-
ły. Zaś ksiądz biskup wyświęcił tablicę 
ukazującą postać patrona szkoły.

 W dalszej części uroczystości go-
ście wygłaszali okolicznościowe 
przemówienia, przekazywali też na 
rzecz szkoły upominki.

Uczniowie i absolwenci szkoły za-
prezentowali program artystyczny, 
po obejrzeniu którego wszyscy 
mogli zwiedzić szkołę. Mogli też  
wpisać się do przygotowanej spe-
cjalnie na tą okazję „złotej księgi”, 
zaś absolwenci do „księgi absol-
wentów”. 

Po zakończeniu oficjalnej części 
uroczystości zgromadzeni mogli 
miło spędzić popołudnie przy 
dźwiękach muzyki – występował 
zespół „Kalypso”. 

Piknik przed szkołą odbywał się także 
w niedzielę. 

MK

STYPENDIA EUROPEJSKIE 
W POWIECIE NOWODWORSKIM

Wnioski stypendialne są dostępne 
w pokoju 112 i 109. Wzory wnio-
sków są zamieszczone na stronie 
internetowej Starostwa Powiatowego  
www.pow.nowodworski.bip.iap.pl

Starostwa Powiatu Nowodworskiego 
w Nowym Dworze Mazowieckim ul. 
Mazowiecka 10 w godz. 9.00 do 
16.00 dla:
•   studentów z całego powiatu no-
wodworskiego;
•   uczniowie szkół ponadgimnazjal-
nych, dla których organem prowa-
dzącym jest powiat nowodworski 
i uczęszczający do szkół w Nowym 
Dworze Maz., Nasielsku i Pomie-
chówku odbierają i składają wnioski 
w sekretariatach szkół.
Uczniowie szkół ponadgimna-
zjalnych, którzy zamieszkują na 
obszarach wiejskich powiatu nowo-
dworskiego i uczęszczają do szkół 
na terenie innego powiatu składają 
wnioski o stypendium do właściwe-
go Starostwa Powiatowego na terenie 
którego znajduje się szkoła.  

Wnioski należy składać do dnia 
15 września 2004r.
Podstawowym warunkiem ubiegania 
się o stypendia jest trudna sytuacja 
materialna uczniów. Oznacza to, że 
średni dochód w 2003 roku przy-
padający na 1 osobę w rodzinie nie 
może być wyższy niż 504 zł. netto  
(583 zł. netto w przypadku kiedy 
może być wyższy niż 504 zł. netto  
(583 zł. netto w przypadku kiedy 
może być wyższy niż 504 zł. netto  

członkiem rodziny jest dziecko 
legitymujące się orzeczeniem 
o niepełnosprawności). Ze względu 
legitymujące się orzeczeniem 
o niepełnosprawności). Ze względu 
legitymujące się orzeczeniem 

na ograniczoną i nie wystarczającą 
ilość pieniędzy możliwe jest ob-
niżenie progu dochodowego do 
wysokości 350 zł. netto na jednego 
członka rodziny.
Złożenie wniosku nie oznacza przy-
znania stypendium. Cały program 
stypendialny organizowany jest w 
formie konkursu ofert składanych 
przez powiaty do Urzędu Marszał-
kowskiego, który będzie decydował 
po przyznaniu środków.
Dodatkowe informacji można uzy-
skać pod numerem tel. 0-22 775-
36-79 wew. 23 i 24.

 Lada chwila ruszy w naszym powie-
cie realizacja dwóch programów sty-
pendialnych w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
Będą się mogli o nie ubiegać:
*studenci zameldowani na pobyt 
stały na terenie całego powiatu 
nowodworskiego posiadający sta-
łe  zameldowanie co najmniej od 
1 roku .  
*uczniowie  szkół ponadgimna-
zjalnych kończących się maturą 
zamieszkali na terenach wiejskich 
i uczęszczający do szkół, dla których 
organem prowadzącym jest powiat 
nowodworski. W naszym powiecie 
wyłączeni są uczniowie zameldowani 
w miastach: Nowy Dwór Mazowiecki 
i Nasielsk.
Stypendia te mają na celu wyrów-
nanie szans edukacyjnych uczniów 
pochodzących z obszarów wiejskich 
i znajdujących się w trudnej sytuacji 
finansowej
Stypendia będą przyznawane maksy-
malnie na okres 10 miesięcy, w roku 
szkolnym 2004/2005, okres ten 
może być skrócony do 6 miesięcy.może być skrócony do 6 miesięcy.

Tymi słowami  absolwenci szkoły:
Anna Leśniewska i Paweł Kuciński, 
rozpoczęli wspaniałą uroczystość, 

która odbywała się w sobotę, 4 
września 2004r., na terenie szkoły 
w Budach Siennickich.
Wszystkich gości przybyłych na 
jubileusz szkoły powitała dyrektor 
placówki, Marianna Danisiewicz.  
W swoim wystąpieniu przybliżyła hi-
storię szkoły oraz postać jej patrona. 
Powiedziała m.in.; „(...) 50 lat temu, 
storię szkoły oraz postać jej patrona. 

„(...) 50 lat temu, 
storię szkoły oraz postać jej patrona. 

1 września 1954 roku został oddany 
do użytku budynek, który otworzył 
nowy okres w historii naszej szkoły 
w Budach Siennickich. Sama szkoła 
funkcjonowała już przed rokiem 

1939,jednka w okresie wojny 
budynek został całkowicie znisz-
czony. Tuż po zakończeniu wojny 
nauka została wznowiona w ponie-
mieckim baraku. Ówczesne władze 
oświatowe nie nosiły się z zamiarem 
budowy nowego budynku. Barak 
miał być tylko obmurowany i w tak 
prymitywnych warunkach miały się 
uczyć dzieci z tego terenu. Jednak 

Dyrektor szkoły Marianna Danisiewicz

Tablicę patrona szkoły wyświęcił ks. biskup Roman Marcinkowski
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by dbali o kulturę, zachowywali 
obyczaje, które kształtują pełnego 
człowieka i ułatwiają wychowanie. 
Bp Styrna zachęcał również, by 
rolnicy maksymalnie wykorzystali 
możliwości czerpania ze środków 
unijnych.

Mszy na jasnogórskim szczycie prze-
wodniczył bp Zygmunt Zimowski 
z Radomia. Obecni byli tak-
że: bp Edward Białogłowski 

z Rzeszowa, 
bp Henryk 
Tomasik, z 
Siedlec oraz 
duszpaste-
rze rolników 
z całego 
kraju. Na 
uroczystości 
przybyli tak-
że: minister 
ro ln ic twa 
i rozwoju wsi 
Wojc iech 
Olejniczak, 
Janusz Woj-
ciechowski 
z Polskiego 
Stronnictwa 
Ludowego 
oraz prezes 
Krajowego 

Związku Rolników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych Władysław Serafin.

Tegoroczne dożynki odbywały się 
pod hasłem „Do Panny wiernej, lud 
wierny”. Podczas uroczystości, zgod-
nie z tradycją, poświęcono wieńce 
żniwne, które przywieźli rolnicy 
z całego kraju. Na placu przed szczy-
tem stanęły przygotowane przez 
ostatnie tygodnie wieńce w kształ-
cie kielicha mszalnego, rolniczego 
wozu, chłopskiej chaty i polskiego 
orła. Wszystko wykonane z różnego 
rodzaju zbóż oraz owoców.

KAI (rl //mr) 

Dożynki Jasnogórskie
Już tradycyjnie, w pierwszą niedzielę 
września, na Jasnej Górze odbyły się 
główne uroczystości ogólnopolskie-
go święta dziękczynienia za plony 
– Dożynki Jasnogórskie – połączone 
z coroczną pielgrzymką rolników.

Uroczystości, która rozpoczęła się 
od procesji wieńców żniwnych, 
przewodniczył biskup Zygmunt Zi-
mowski z Radomia. Homilię wygłosił 
krajowy duszpasterz rolników biskup 
Jan Styrna.

W dożynkach uczestniczyły tysiące 
rolników z całej Polski, byli również 
przedstawiciele władz państwowych 
i rolniczych organizacji społeczno-
zawodowych.

Pierwsze jasnogórskie uroczystości 
dziękczynienia za plony odbyły się 

Indywidualnych SOLIDARNOŚĆ 
i Duszpasterskie Wspólnoty Rolni-
ków.

Tekst i zdjęcie Dariusz Panasiuk 

w stanie wojennym w 1982 roku. 
Zorganizowały je Niezależny Samo-
rządny Związek Zawodowy Rolników 

Jasna Góra: ogólnopolskie 
dziękczynienie za plony
Ponad 80 tys. wiernych zgromadziło 
się na Jasnej Górze, by uczestniczyć 
w ogólnopolskim święcie dzięk-
czynienia za plony. W homilii bp Jan 
Styrna podkreślił, że sprawy rolników 
to sprawy Polski, przestrzegając rzą-
dzących przed krótkowzroczną po-
lityką rolną służącą tylko przetrwaniu 
zmieniających się ekip władzy. 

Homilię krajowego duszpasterza rolni-
ków wielokrotnie przerywały gromkie 
oklaski zgroma-
dzonych przed 
jasnogórskim 
szczytem.

Bp Styrna 
przypomniał, 
że Polska pod 
w z g l ę d e m 
wielkości ob-
szarów ziemi 
uprawnej jest na 
trzecim miejscu 
w Europie. - To 
wielki potencjał 
gospodarczy 
państwa. Do-
strzegają to 
obcy, różne 
kręgi intere-
sów - mówił. sów - mówił. sów
Ważne jest, by 
potrafili to do-
strzegać także politycy, kolejne rządy i 
parlamenty, aby wreszcie „wytyczali na 
dłuższą perspektywę, mądrą politykę 
rolną, zakrojoną nie na przetrwanie 
zmieniających się ekip rządzących, 
ale stosowną do wymogów rolnicze-
go gospodarowania i harmonijnego 
rozwoju kraju”rozwoju kraju”.rozwoju kraju”

Zdaniem hierarchy całemu państwu, 
a więc i wsi potrzebne jest stabilne 
i przejrzyste prawo. - Tu nie można 
zostawiać pola do wolnej inter-
pretacji urzędników - przestrzegał pretacji urzędników - przestrzegał pretacji urzędników
biskup. Uznał przy tym, że kolejne 
rządy mają obowiązek wspierania 
rozwoju rolnictwa, promowania go 

poza granicami.

- Trzeba dopilnować - wołał krajowy - Trzeba dopilnować - wołał krajowy - Trzeba dopilnować
duszpasterz rolników - aby przetwór-
stwo związane z rolnictwem pozostało 
maksymalnie nasze. O czyje interesy 
będą dbali zagraniczni właściciele, do 
czego będą zmierzać tzw. restruktu-
ryzacje, kto będzie dyktował ceny 
polskim rolnikom - pytał hierarcha.polskim rolnikom - pytał hierarcha.polskim rolnikom

Wśród głównych zadań państwa 
kaznodzieja wymienił tworzenie 

warunków opłacalności rolnictwa. 
- Nie można patrzeć obojętnie na 
wciąż zwyżkujące ceny nawozów, 
środków ochrony roślin i paliw. To 
może zniwelować wartość wszelkich 
dopłat i podważyć opłacalność pracy 
na roli - stwierdził bp Styrna.na roli - stwierdził bp Styrna.na roli

- Potrzebna jest nam świadomość, 
że sprawy rolników to sprawy Polski
- podkreślił kaznodzieja. Jego zda-
niem rolnictwo potrzebuje ożyw-
czego impulsu, wyraźnej stabilnej 
perspektywy i należnego traktowania 
ze strony własnego państwa.

Krajowy duszpasterz rolników zwró-
cił się do mieszkańców wsi z apelem, 

Wystąpienie ministra 
Wojciecha OlejniczakaWojciecha OlejniczakaWojciecha O
Wasze Ekscelencje, Księża Biskupi! 
Ojcowie Paulini! 
Drodzy Rolnicy! 
Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników dzisiejszej mszy 
dziękczynnej do Matki Bożej Jasnogórskiej. Szczególnie serdecznie witam 
rolników, dziękujących za plony naszej ziemi i duszpasterzy, którzy na co 
dzień wspierają ich modlitwą. Spotkaliśmy się w tym świętym dla Polaków 
miejscu rok temu. Od tego czasu wiele się zmieniło i wydarzyło. Dla nas, 
rolników i mieszkańców wsi, są to zmiany pozytywne dające nadzieję na 
stabilne i lepsze jutro. Przez ten czas poznaliśmy się znacznie lepiej. Jestem 
obecny wśród was, słucham uważnie tego, co mówicie. Wiele się od was 
uczę, tak jak kiedyś od moich rodziców i dziś dziękuję wszystkim wam za 
to. Stoję przed wami pełen szacunku i uznania dla waszej ciężkiej i często 
niedocenianej pracy. Jesteśmy tu razem, wierni tradycji narodu polskiego. 
Przed chwilą, odebrałem owoc pracy rolnika i jednocześnie symbol polskiej 
gościnności – chleb wypieczony z tegorocznego, dorodnego zboża. Przy-
jąłem ten dar z rąk starostów dzisiejszych dożynek, od Barbary i Zdzisława 
Polakiewiczów, uprawiających swoją ziemię w Zadolu koło Olkusza. 

Wasze Ekscelencje, Księża Biskupi! 
Ojcowie Paulini! 
Drodzy Rolnicy! 
Przyjąłem ten dar ziemi od ludzi, którzy swój dzień dzisiejszy związali z rol-
nictwem. Inwestują w swoje gospodarstwo wierząc, iż jest to ich przyszłość. 
Na wsi inwestujmy na pokolenia pamiętając o naszych ojcach 
i dziadach, szanujemy i kultywujemy tradycję, dbamy o zrówno-
ważony rozwój polskiej wsi. Kształcimy w tym duchu swoje dzieci. 
Musimy dbać o dobre wykształcenie naszych przyszłych pokoleń. Nasze dzie-
ci powinny kończyć studia i znać języki obce. To wymóg obecnych czasów 
i trzeba mu sprostać. Coraz więcej jest w wiejskich szkołach komputerów, do-
stępne są unijne stypendia. W edukację musimy inwestować, a korzyści przyjdą. 
Wielu z nas obawiało się Unii Europejskiej. Tymczasem weszliśmy do Wspólnoty 
z podniesionym czołem. Od pierwszego dnia akcesji nasze produkty sprzedają 
się dobrze uzyskując coraz lepsze ceny. Nie sprawdziły się proroctwa, że tania 
żywność zaleje nasz rynek, że polskie zakłady nie sprostają unijnym normom. 
Udowodniliśmy, że polski rolnik produkuje żywność zdrową, doskonałą 
i smaczną. Polskie zakłady przetwarzające mleko, mięso, ryby, owoce, warzywa, 
dzięki inwestycją między innymi z programu SAPARD są najnowocześniejsze 
w Europie. Zapewniając bezpieczną żywność dla milionów Polek i Polaków. 
Stoi przed nami ogromne wyzwanie i wielka szansa, jakiej do tej pory polska 
wieś nie miała. I tylko od nas zależy czy ją wykorzystamy. Wierzę, że tak będzie. 
Ponad 1 milion 400 tysięcy rolników złożyło wnioski o płatności bezpośrednie. 
Stanowi to blisko 95 procent powierzchni uprawnionych gruntów. Przekładając 
na pieniądze to kwota ponad 8 miliardów złotych, które już od 16 października 
tego roku, będą wpływały na wasze konta. 

Drodzy Rolnicy! 
W tym miejscu pragnę wyrazić ogromne uznanie dla rolników, którzy zło-
żyli wnioski. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Nierucho-
mości Rolnych przy wsparciu samorządów gminnych, banków spółdzielczych, 
BGŻ, kółek rolniczych, związków zawodowych, izb rolniczych osiągnęliśmy 
cel, w który tak wielu wątpiło.  W imieniu polskich rolników i Rządu Rzeczpo-
spolitej pragnę wszystkim za ciężką pracę i pomoc podziękować. Szczególnie 
dziękuję Kościołowi. Dziękuję księżom za informowanie i pomoc rolnikom. 
Płatności bezpośrednie są pierwszym elementem licznych działań mających 
na celu wspieranie gospodarstw rolnych. Od sierpnia przyjmujemy wnioski 
o renty strukturalne, wspomagamy inwestycje w gospodarstwach rolnych, 
wspieramy gospodarstwa niskotowarowe, ułatwiamy start młodym rolni-
kom. Będziemy pomagać w odnowie wsi i chronić dziedzictwo kulturowe. 
To tylko część działań, które po raz pierwszy stają się wieloletnimi i trwały-
mi programami. Moim i moich współpracowników celem jest tworzenie, 
czytelnego prawa. Jasne i przejrzyste reguły powodują, że należne rolnikom 
pieniądze z Unii Europejskiej i z polskiego budżetu trafiają na polską wieś.  
Jestem przekonany, że pieniądze wydane na zakup środków do produkcji, 
inwestycje w gospodarstwach i w infrastrukturze wiejskiej przyczynią się 
również do powstania nowych miejsc pracy poza rolnictwem. Pamiętajmy!!! 
Tylko wzajemne zrozumienie i współpraca mieszkańców wsi i miast wpływa 
na rozwój naszego kraju. W tym roku ziemia dała nam godziwe plony. Cze-
kaliśmy na nie od wielu lat. Nie jest to klęska urodzaju, jak mawiają niektórzy. 
To zbiór, który powinien satysfakcjonować każdego gospodarza i cieszyć 
wszystkich Polaków. Dobry plon i właściwa cena to gwarancja stabilności na 
wsi i w mieście. Tego życzę wam drodzy rolnicy w kolejnych latach. Jeszcze 
raz pozdrawiam wszystkich uczestników dzisiejszej mszy dziękczynnej 
u Jasnogórskiej Matki. 

Szczęść Boże wszystkim  

Pierwsze Jasnogórskie Dożynki Prawdziwe, stan wojenny 1982
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W niedzielę 22 sierpnia br. 
w kościele w Cieksynie od-
było się parafialne Święto 
w kościele w Cieksynie od-
było się parafialne Święto 
w kościele w Cieksynie od-

Plonów, czyli Dożynki.
Na wstępie zebranych powitał gospo-
darz Dożynek – proboszcz parafii p.w. 
św. Doroty w Cieksynie, ksiądz kanonik 
Józef Szczeciński. Następnie rozpo-
częła się uroczysta msza św., którą 
celebrował i kazanie wygłosił ksiądz 
prałat Janusz Mackiewicz, Dyrektor 
Płockiego Instytutu Wydawniczego. 
Oprawę muzyczną podczas mszy św. 
przygotował zespół z parafii św. Doro-
ty w Cieksynie oraz zespół „Surrexit” z 
parafii św. Wojciecha w Nasielsku.

W wygłoszonym kazaniu ksiądz 
Janusz Mackiewicz podkreślał do-
niosłość ofiary, jaką swoją codzienną 
pracą składają Bogu rolnicy. Wymaga 
ona wielu wyrzeczeń, ale też i wielkiej 
wiedzy, w szczególności znajomości 
praw natury. Największą zaś zapłatą za 
trudy jest plon, jaki daje ziemia.

W trakcie mszy św. poświęcone zosta-
ły wieńce dożynkowe, przygotowane 
przez mieszkańców wsi należących 

do parafii św. Doroty w Cieksynie. 

Natomiast na zakończenie celebrans 
poświęcił chleby, które przez ciek-
syńskich parafian przekazane zostały 
na ręce przedstawicieli różnych grup 
społecznych i zawodowych. Pierwszy 
chleb otrzymała – w imieniu władz 
Powiatu Nowodworskiego – Pani Ma-
ria Kowalska, Starosta Nowodworski. 
Odbierając chleb powiedziała, iż uczy-
ni wszystko, by dzielić zawsze równo 
i sprawiedliwie. 
Drugi chleb wręczony został wła-
dzom Gminy Nasielsk, które repre-
zentował Pan Bernard Dariusz Mucha, 
Burmistrz Nasielska. Dziękując za 
otrzymany chleb i za zaproszenie 
na uroczystość powiedział m.in.: 
„(...) Praca na roli to ważna misja. 
na uroczystość powiedział m.in.: 
„(...) Praca na roli to ważna misja. 
na uroczystość powiedział m.in.: 

Nie może nigdy zabraknąć bochna 
pachnącego, prawdziwego polskie-
go chleba w żadnym Polskim Domu 
ani w żadnym domu naszej „małej 

Ojczyzny” – parafii i gminy. Dlatego 
nie może zabraknąć Was, Drodzy 
Rolnicy, abyśmy nigdy nie cierpieli 

głodu (...)”. Na zakończenie dziękował głodu (...)”. Na zakończenie dziękował głodu (...)”
rolnikom: „(...) Za Wasz trud, wylany 

. Na zakończenie dziękował 
„(...) Za Wasz trud, wylany 
. Na zakończenie dziękował 

pot, wyrzeczenia i poświęcenia, 
pragnę podziękować Wam w tym 
jakże uroczystym dniu. Cieszę się, 

DOŻYNKI W CIEKSYNIE

iż jako przedstawiciel władz Gminy 
Nasielsk mogę świętować razem z 
Wami podsumowanie kolejnego w 
Waszym życiu etapu, którego owo-
ce przynosicie dziś w ofierze Bogu 
Stwórcy. Życzę Wam wytrwałości i 
sił, abyście podołali wielkiej misji, jaką 
macie do spełnienia; misji, którą re-
alizujecie w imieniu Pana Boga”.

Kolejne chleby otrzymali m.in. przed-
stawiciele radnych Rady Miejskiej 
w Nasielsku, Policji, Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej, służby zdrowia, oświaty, 
pomocy społecznej, bezrobotnych, 
emerytów, działkowiczów, studentów. 

Po zakończeniu mszy św. wszyscy 
uczestnicy uroczystości dzielili się 
chlebami na placu przed kościołem. 
Podziwiać można było wystawione 
wielce strojne i wymagające ogromu 
pracy wieńce dożynkowe. Na gości 
czekało też jadło: grochówka przy-
gotowana przez Ochotniczą Straż 
Pożarną w Nasielsku, chleb, smalec 
oraz ciasta. Był to również czas na 
spotkania, rozmowy, które umilił 
swoim krótkim występem zespół 
„Surrexit” z parafii św. Wojciecha w 
Nasielsku. 

M. Maluchnik

WIEŃCE DOŻYNKOWE

fot. M. Stamirowski

fot. M. Stamirowski

fot. M. Stamirowski

fot. M. Stamirowski
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Na polu rośnie las, a w lesie są pieniądze
Na słabych glebach moż-
na zarobić. Zamiast siać 
żyto, które wyda mizerny 
plon albo przeznaczyć 
grunty do odłogowania 
lepiej będzie posadzić na 
nich drzewka.
Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa rozpoczęła 
realizację działania „Zalesianie grun-
tów rolnych” w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Biura 
Powiatowe ARiMR przyjmują już od 
rolników wnioski o dofinansowanie 
zalesiania. Najważniejszym argu-
mentem, mającym skłonić rolników 
do zalesiania gruntów kiepskich klas, 
są oczywiście pieniądze – i nie są to 
wcale małe kwoty.

Ile pieniędzy i za co? 
Właściciel gospodarstwa, który zde-
cyduje się zalesić grunty rolne może 
otrzymywać trzy rodzaje płatności:

1.Wsparcie na zalesienie – jego wy-
sokość waha się od 4300 złotych do 
8300 złotych na hektar. Polega ono 
na finansowaniu kosztów założenia 
uprawy, wykonania poprawek w dru-
gim roku i zabezpieczenia młodego 
lasu przed zwierzyną. Rolnik otrzymuje 
je w formie płatności zryczałtowanej na 
1 hektar zalesionego pola. Wysokość tej 
formy wsparcia zależy od trzech czyn-
ników: - od tego, ile jest drzew iglastych, 
a ile liściastych w drzewostanie, od spo-
sobu zabezpieczenia uprawy przed 
zwierzyną (czy jest ogrodzona) oraz 
sobu zabezpieczenia uprawy przed 
zwierzyną (czy jest ogrodzona) oraz 
sobu zabezpieczenia uprawy przed 

od ukształtowania terenu. Warto przy 
tym dodać, że na stokach o spadku 
większym niż 12 procent koszty zale-
sień zwiększają się aż o 40%. 
2. Premia pielęgnacyjna – w wy-
padku zastosowania środków 
odstraszających szkodniki roślin jej 
wysokość wynosi od 700 zł/ha do 
1100 zł/ha, a bez zastosowania tych 
środków od 420 do 750 złotych 
na hektar. Premię pielęgnacyjną w 
postaci zryczałtowanej płatności 
za utrzymanie uprawy wypłaca się 
corocznie prze pierwszych 5 lat od 
założenia uprawy. Pieniądze uzyskane 
w ramach tej premii pozwalają na po-
krycie kosztów prac pielęgnacyjnych 
– m.in. zwalczania chwastów. 
3. Premia zalesieniowa – jej wysokość 
wynosi 1400 złotych rocznie za hek-
tar – jeżeli dochód właściciela gruntu 
z rolnictwa wynosi co najmniej jedną 
piątą jego ogólnego dochodu. W wy-
padku mniejszego dochodu premia 
ta wynosi 360złotych. Premię zale-
sieniową wypłaca się każdego roku 
przez 20 lat od założenia uprawy 
leśnej. Ta zryczałtowana płatność ma 
zrekompensować rolnikowi utracone 
dochody wynikające z przekształce-
nia gruntów rolnych w leśne.
Warunki uzyskania pomocy 
Pieniądze dostaną ci rolnicy, którzy 
zalesią co najmniej 0,3 hektara, 
a działka, na której posadzą drzewa 
nie będzie węższa niż 20 metrów.   

Do zalesienia mogą być przeznaczo-
ne tylko te grunty, które są użytko-
wane rolniczo i zostały do tego celu 

przewidziane w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego. 
Ponadto grunty nie mogą stanowić 

własności Skarbu Państwa. Od rol-
nika wymaga się również wykonania 
zalesienia wyłącznie przy wykorzy-
staniu rodzimych gatunków drzew 
i krzewów. Tak więc na przykład lasy 
palmowe nie wchodzą w grę.

Wymagane papiery
Jeżeli już wiemy - co, ile i pod jakimi 
warunkami możemy dostać pienią-
dze - jedziemy do Biura Powiatowego 
Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa – w wypadku gminy 
Nasielsk jest to Pomiechówek. Jedzie-
my, ponieważ będzie nam potrzebny 
duży bagażnik samochodowy do 
zabrania ze sobą wszystkich nie-
zbędnych dokumentów. Ubiegający 
się o pomoc finansową na zalesianie 
gruntów rolnych składa wniosek, 
a wraz z nim plik załączników. Złośli-
wi mówią, że na papier niezbędny do 
sporządzenia kompletu załączników  
trzeba wyciąć tyle lasu, ile chcemy 
posadzić. Przesada. Faktem jest, że 
do wniosku należy dołączyć:
- wypis z miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
dotyczący działek ewidencyjnych, 
na których są położone działki rolne 
przeznaczone do zalesienia;
- wypis z ewidencji gruntów i budyn-
ków dotyczący działek ewidencyj-
nych, na których są położone działki 
rolne przeznaczone do zalesienia;
- kopię części mapy ewidencji grun-
tów i budynków z oznaczeniem 
poszczególnych działek rolnych 
przewidzianych do zalesienia;
- plan zalesienia sporządzony przez 
nadleśniczego Lasów Państwowych, 
właściwych dla miejsca położenia 
części lub wszystkich działek rol-
nych przeznaczonych do zalesienia 
na wniosek producenta rolnego;
- oświadczenie producenta rolnego 

o uzyskiwanych dochodach w go-
spodarstwie rolnym;
- zaświadczenie o uzyskiwanych do-

chodach z tytułu prowadzenia działów 
specjalnych produkcji rolnej w roku 

poprzedzającym rok, w którym zło-
żono wniosek o przyznanie płatności, 
wydane przez urząd skarbowy – do-

tyczy to przypadków, gdy producent 
rolny uzyskał takie dochody;

- oświadczenie producenta rolnego 
o pomocy uzyskanej ze środków 
pochodzących z Sekcji Gwarancji 
Europejskiego Funduszu Orientacji 
i Gwarancji Rolnej w roku poprze-
dzającym rok, w którym złożono 
wniosek o przyznanie płatności 
– pod warunkiem, że taką pomoc 
uzyskał;
- dokumenty potwierdzające uzy-
skiwanie dochodów innych, niż 
określone w wyżej wymienionych 
załącznikach.
Lista wymaganych dokumentów 
jest przerażająca do tego stopnia, że 
nie jednemu odechce się lasu. Jest 
przerażająca - jednak tylko z pozoru. 
Najważniejszy jest pierwszy papier 
– wypis z miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego. Jeżeli 
zdobędziemy go, to reszta pójdzie 
już „z górki”. 

A pieniądze dosłownie leżą na polu. 
Szkoda przegapić taką okazję. Warto 
skorzystać z dobrodziejstw, jakie 
niesie za sobą akcja „Zalesiania grun-
tów rolnych”. W skali całego kraju 
, w Programie Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, przewidziano na nią blisko 
102 miliony euro, co pozwoli na 
objęcie wsparciem blisko 50 tysięcy 
hektarów pól. 

WoAd

Nasielsk - zalesianie w planie
Zalesianie w Nasielsku 
przypomina trochę błędne 
koło. Odnosi się wrażenie, 
że wszystko odbywa się 
w myśl długiej i skompliko-
wanej zasady: będzie las, 
jak będzie plan zagospo-
darowania przestrzenne-
go, a plan będzie wtedy, 
kiedy będą chętni rolnicy 
do zalesienia swoich pól, 
a chętni rolnicy będą, jak 
będzie plan zagospodaro-
wania przestrzennego.

Ponad miesiąc temu, kiedy głośno 
zaczęło się mówić o możliwości za-
lesiania pól, było zaledwie dziewięciu 
chętnych rolników. Przy takiej liczbie 
gospodarstw nie podjęto decyzji 
o sporządzeniu nowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
w gminie. W Urzędzie Miejskim 
poinformowano nas wtedy, że „wy-
konanie planu jest bardzo kosztowne, 
będziemy go robić jak będzie dużo 
chętnych”. Z czasem okazało się, chętnych”. Z czasem okazało się, chętnych”
że chętnych do zalesienia gruntów 
przybywa i wszystko wskazuje na to, 

że w Nasielsku będzie wreszcie plan, 
i będą posadzone nowe lasy. 
W gminie Nasielsk, o zalesieniu 
swoich pól, poważnie myśli już po-
nad dwadzieścia osób. Nie jest już 
źle, ale mimo wszystko, to jeszcze 
trochę mało. Warto przy tej okazji 
dodać, że – a na pewno nie wszy-
scy o tym wiedzą – pod zalesienie 
nie muszą wcale być przeznaczone 
grunty najgorszych klas. 

Tekst i zdjęcie Dariusz Panasiuk

fot. D. Panasiuk

fot. D. Panasiuk
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TVP 2
00:00 Wiadomości - skrót; ok.godz.9.00, 

10.25,13.35,14.20
06:00 Kawa czy herbata
08:00 Wiadomości
08:12 Pogoda
08:15 Cafe Serio
08:25 Kawa czy herbata
09:05 Maks i Ruby; serial anim. 
09:30 Budzik; program dla dzieci
10:00 Wilf - pies czarownicy; odc.5,6; 

serial anim. prod. niemieckiej
10:25 Moda na sukces; serial USA
10:50 Nieustraszony; Wieczór halloween; 

serial przygodowy prod. USA
11:40 Ludzie wśród ludzi; magazyn
11:55 Książki na jesień
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes; rolniczy program 

informacyjny
12:20 Rolnictwo na świecie
12:35 Zielony biznes
12:45 Plebania; odc.443; serial TVP 
13:10 Klan; odc.846; telenowela TVP
13:35 Książki na jesień
13:40 Sekrety zdrowia; magazyn
14:05 Poznań. Historie osobliwe; 

Zakładanie miasta
14:25 W labiryncie; odc.11/120; serial TVP
14:55 Książki na jesień
15:00 Wiadomości
15:10 Nic nie trwa wiecznie serial USA
16:00 Asteroida! Czy unikniemy zagłady?; 

odc.1/4; serial dok. prod. kanadyjskiej
16:25 Moda na sukces; odc.2312; serial 

prod. USA
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:15 Powstańcy; cykl o Powstaniu 

Warszawskim
17:25 Klan; odc.849; telenowela TVP
18:05 Forum; program publicystyczny 
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości; Sport; Pogoda
20:10 Prosto w oczy
20:21 Pogoda
20:30 Sensacje XX wieku; Bitwa pod 

Mokrą; program B. Wołoszańskiego
21:25 Dobre książki; magazyn
22:30 Wiadomości
22:45 Elling; Elling; 2001 komedia 

prod.norweskiej; reż: Petter Naess
00:15 Biznes - perspektywy
00:20 Temida; serial prod. TVP
   1:35 Zakończenie programu

07:00 10 minut tylko dla siebie; magazyn
07:10 Na dobry początek; Stachursky
07:20 Dwójka Dzieciom; Przygody psa 

Cywila; odc.4/7 Pościg; serial TVP
07:45 Dwójka Dzieciom; Plastusiowy 

pamiętnik; serial anim. dla dzieci
07:55 Dwójka Dzieciom; Dziwne przygody 

Koziołka Matołka; serial anim. dla dzieci
08:05 Na dobre i na złe; odc.117 Tragiczna 

pomyłka; serial prod. TVP
09:00 Pytanie na śniadanie; magazyn 
09:55 Droga do Aten
10:05 10 minut tylko dla siebie; magazyn
10:15 Podróże kulinarne Roberta 

Makłowicza; magazyn
10:45 Kabaret Elita przedstawia; 

Amerykański Wieczór Kabaretowy z Elitą
11:45 Od przedszkola do Opola
12:15 Kocham kino; Wenecja; magazyn 

kulturalny
12:40 Telezakupy
13:00 Panorama; Pogoda
13:20 Kochaj mnie; odc.80; telenowela 

dokumentalna prod. TVP
13:45 Szpital na peryferiach po dwudzie-

stu latach; serial obycz. prod. czeskiej
15:00 Co ci dolega? Ich własny świat - 

zagadka autyzmu; film dok. prod. ang.
16:00 Panorama
16:10 Film dla niesłyszących; Na dobre i 

na złe; odc.185; serial prod. TVP
17:15 Konsument; odc.3 - Zakupy poza 

sklepem; magazyn
17:45 PROGRAM LOKALNY
18:30 Panorama; Pogoda
19:05 Wielcy Rodacy; Zwyczajna dobroć; 

film dok. Marii Zmarz - Koczanowicz 
o Jerzym Turowiczu

20:05 M jak miłość; odc.245; serial TVP 
21:00 Kochaj mnie; odc.81; telenowela 

dokumentalna prod. TVP
21:30 997-magazyn kryminalny; program 

Michała Fajbusiewicza
22:00 Panorama
22:21 Biznes
22:25 Sport-telegram
22:32 Pogoda
22:40 Radio Powstańcze „Błyskawica”; 

program A. Trzosa Rastawieckiego
22:45 Warto rozmawiać; talk-show
23:39 Kultura
23:45 Warto rozmawiać; talk-show
00:35 Co ci dolega? Ich własny świat - 

zagadka autyzmu; film dok. prod. ang.
01:30 Zakończenie programu

06:00 Piosenka na życzenie
06:50 TV MARKET
07:05 Sabrina nastoletnia czarownica, 

odc.101; Serial komediowy   
07:35 MacGyver 70, odc.11; Serial sens.
08:35 Interwencja, odc.286
08:55 Bar VIP, odc.9
09:25 Misja w czasie, odc.53; serial s-f   
10:20 Bar VIP, odc.10
11:15 Bar VIP - Gorące krzesła, odc.1
12:35 Bar VIP - Gorące krzesła / Wyniki, 

odc.1
12:50 Eryk Wiking14:45 R o s y j s k a 

ruletka 3, odc.4
15:45 Informacje
16:00 Pogoda
16:10 Interwencja,odc.287; r.J. Kamiński 
16:30 Świat według Kiepskich, odc.122; 

Interwencja,odc.287; r.J. Kamiński 
Świat według Kiepskich, odc.122; 
Interwencja,odc.287; r.J. Kamiński 

Polska; serial komediowy   
17:00 Misja w czasie, odc.51; serial s-f   
17:55 Bar VIP, odc.11
18:30 Informacje
18:55 Sport
19:05 Pogoda
19:10 Samo życie, odc.13; serial obycz.
20:00 Bar VIP, odc.12
20:45 “MEGAHIT” Speed - niebezpiecz-

na szybkość; “Speed”; USA, 1994; r. Jan 
DeBont; w. Bullock Sandra, Daniels Jeff, 
Hopper Dennis, Reeves Keanu; sensacyjny. 
W szaleńczym tempie rozegrana histo-
ria polowania na obłąkanego terrorystę 
(Hopper). Świetnie wyszkolonemu agen-
ria polowania na obłąkanego terrorystę 
(Hopper). Świetnie wyszkolonemu agen-
ria polowania na obłąkanego terrorystę 

towi SWAT (Reeves) towarzyszy urocza, 
zwariowana dziewczyna (start Sandry 
Bullock do wielkiej kariery). Oscary za 
dźwięk i efekty specjalne.

21:30 Studio Lotto
23:20 Biznes informacje
23:40 Pogoda
23:45 Bumerang, odc.304
00:15 Raport specjalny, Jerzego Tepi,

pt. „Czym grożą nam odszkodowania”
00:45 Aquaz Music Zone program muz.
05:00 Pożegnanie

06:25 Poczuj się świetnie - magazyn 
fitness 

06:30 Telesklep 
07:10 Uwaga! - magazyn 
07:30 Poczuj się świetnie - magazyn 

fitness 
07:35 Prześwietlenie - program publicy-

styczny 
08:05 Miasteczko (49/61) - serial obycz.
08:50 Tele Gra - teleturniej na żywo 
09:55 Szybka forsa - teleturniej interak-

tywny na żywo 
11:00 W - 11 Wydział Śledczy - serial

tywny na żywo 
W - 11 Wydział Śledczy - serial

tywny na żywo 

11:35 Rozmowy w toku - talk show 
12:35 Maraton uśmiechu
13:05 Najemnicy (3/37) - serial sensa-

cyjny, USA 
14:05 Serce z kamienia (13/90) - teleno-

wela, Meksyk 
14:55 Ostry dyżur (6/132) - serial oby-

czajowy, USA 
15:55 Zdradzona miłość (70/110) - tele-

nowela, Meksyk 
16:45 Fakty 
17:00 Uwaga! - magazyn 
17:15 W - 11 Wydział Śledczy- serial

Uwaga! - magazyn 
W - 11 Wydział Śledczy- serial
Uwaga! - magazyn 

17:50 Rozmowy w toku - talk show 
19:00 TVN Fakty 
19:30 Sport
19:40 Pogoda 
19:45 Uwaga! - magazyn 
20:10 Najsłabsze ogniwo - teleturniej
21:00 Na Wspólnej (338) - serial oby-

czajowy, Polska 
21:30 Wyprawa Robinson - reality 

show 
22:30 Bitwa o Anglię - serial fabularno-

dokumentalny 
Pierwszego maja 2004 roku otworzyły 
się dla Polski granice Unii Europejskiej. 
Dla wielu naszych rodaków miały to być 
drzwi do lepszego życia. Kilkadziesiąt 
tysięcy Polaków szturmem ruszyło w 
poszukiwaniu pracy za granicą. Kamery 
serialu „Bitwa o Anglię” śledzą losy tych, 
którzy wyjechali na Wyspy Brytyjskie i do 
Irlandii. 

23:05 Camera Cafe (3) - serial kom.
23:35 Fakty, ludzie, pieniądze - magazyn 

ekonomiczny 
00:05 Multikino - magazyn filmowy 
00:25 Co za tydzień - magazyn
00:50 Red light - magazyn erotyczny 
01:10 Nic straconego - powtórki progr.
01:50 Uwaga! - magazyn 
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06.10 Strefa P – magazyn muzyczny
06.35 V Max – magazyn motoryzacyjny
07.00 Muzyczne listy – magazyn muz.
08.00 TV Market
08.15 Echa lasu - program
08.45 „Dirty Dancing” (3) – serial USA 1988-

1989, reż. Gabrielle Beaumont, Tony Bill
09.15 „Ochrona absolutna” („Total 

Security”) – serial sens., USA 1998
10.15 „Młodzieńcza miłość” (15)– tele-

nowela, Argentyna 2001, Daniel Aguirre, 
Carlos Luna

11.15 „Słodka trucizna” („Suave Veneno/
Mild Poison”) (119) – telenowela, Brazylia, 

„Słodka trucizna” („Suave Veneno/
Mild Poison”) (119) – telenowela, Brazylia, 

„Słodka trucizna” („Suave Veneno/

reż. Alexandre Avancini, Daniel Filho
12.15 TV Market 
12.30 Strefa P – magazyn muzyczny
13.00 V Max – magazyn motoryzacyjny 
13.30 „Daję słowo” – teleturniej 14.15 

Muzyczne listy – magazyn muzyczny
15.15 „Transformery” (41) – serial anim. 

dla dzieci, USA 2002, reż Hidelrito Veda
15.45 „Policjanci z Miami” („Miami Vice”) 

(28) – serial kryminalny, USA 1984
16.45 „Z życia wzięte” („Real TV”) - serial 

dokumentalny, USA 
17.15 „Młodzieńcza miłość” („Enamorarte”) 

(16) – telenowela, Argentyna 2001, Daniel 
Aguirre, Carlos Luna

18.15 „Daję słowo” – teleturniej 
19.00 „JA TYLKO PYTAM” - Talk-show 
20.00 „Cień anioła” („Dark Angel”) 

(13) – serial sensacyjno-fantastyczny, 
USA 2000, reż. Sarah Pia Anderson, 
Duane Clark, wyk. Jessica Alba, Michael 
Weatherly, Jamie Bell, Valarie Rae Miller 

21.00 Dziennik
21.20 Informacje sportowe
21.25 Prognoza pogody
21.30 Informator Prawny – magazyn 

Gazety Prawnej
21.45 „Pociąg życia” („Train de vie aka 

Trenul vietii”) - Francja-Rumunia 1998, 
reż. Radu Mihaileanu; wyk. Lionel 
Abelanski, Rufus, Clément Harari, 
Michel Muller; tragikomedia. 

23.45 „Rodzina dla Ellen Foster” - USA 
1997, reż. John Erman; wyk. Julie Harris, 
Jena Malone, Ted Levine

01.35 Muzyczne Listy – magazyn muz.
02.25 Informator Prawny – magazyn 

Gazety Prawnej 
02.40 Strefa P – magazyn muzyczny 
03.05 Zakończenie programu

TVP 2
00:00 Wiadomości - skrót; ok.godz.9.0

0,10.25,13.40,14.25
06:00 Kawa czy herbata
08:00 Wiadomości
08:12 Pogoda
08:15 Cafe Serio
08:25 Kawa czy herbata
09:05 Edi i Miś; odc.10; serial anim. 
09:15 Dig i Dug; odc.3; serial anim. 
09:25 Jedyneczka; program dla dzieci
10:00 Sowy z Tamarack; serial prod. 

kanadyjskiej (stereo)
10:25 Moda na sukces; serial USA
10:50 Nieustraszony; serial przyg. USA
11:40 Kiosk przy Wspólnej; poradnik 
11:50 Epilepsja; odc.3 Zaleczona
11:55 Książki na jesień
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes; rolniczy program inf.
12:20 Eko-Europa; magazyn ekologiczny
12:45 Plebania; odc.444; serial TVP
13:10 Klan; odc.847; telenowela TVP
13:42 Książki na jesień
13:45 Szansa na życie; felieton
14:05 Laboratorium; magazyn
14:25 W labiryncie; odc.12/120; serial TVP
14:55 Książki na jesień
15:00 Wiadomości
15:10 Królowa miecza; serial prod.kana-

dyjsko-amerykańsko-hiszpańskiej
16:00 Asteroida! odc.2/4; serial dok.
16:25 Moda na sukces; serial prod. USA
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:15 Powstańcy; cykl o Powstaniu 

Warszawskim
17:25 Klan; odc.850; telenowela TVP
18:00 Jaka to melodia?; quiz muzyczny
18:35 Geena Davis Show; odc.7; serial 

kom. prod. USA
19:00 Lippy & Messy; język ang. dla dzieci
19:05 Wieczorynka
19:30 Wiadomości; Sport; Pogoda
20:10 Prosto w oczy
20:21 Pogoda
20:30 W krainie dreszczowców; Pusta 

kołyska; 2004 film fab.prod.USA
22:05 Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie
22:35 Wiadomości
22:45 Plus minus - magazyn ekonomiczny
23:15 Czasy, w których przyszło nam żyć; 

cz.2/3; serial prod.angielskiej
00:55 Tędy przeszła historia
01:25 Zakończenie programu

07:00 10 minut tylko dla siebie; magazyn
07:10 Na dobry początek; De Mono
07:20 Dwójka Dzieciom; Przygody psa 

Cywila; odc.5/7; serial TVP
07:45 Dwójka Dzieciom; Plastusiowy 

pamiętnik; serial animowany dla dzieci
07:55 Dwójka Dzieciom; Dziwne przygody 

Koziołka Matołka; serial animowany
08:05 Na dobre i na złe; odc.118 Sądny 

dzień; serial prod. TVP
09:00 Pytanie na śniadanie; magazyn 
10:10 Droga do Aten
10:15 10 minut tylko dla siebie; magazyn
10:30 Podróże kulinarne Roberta 

Makłowicza; Smak Słowacji; magazyn
10:55 Herbatka u Tadka
11:45 Od przedszkola do Opola
12:15 Święta wojna; serial prod. TVP
12:40 Telezakupy
13:00 Panorama
13:16 Pogoda
13:20 National Geographic proponuje; 

Kraina krokodyli; film dok. prod. ang.
13:45 Podróż do ziemi obiecanej; odc.10/

65; (Promised Land); 1996  serial oby-
Podróż do ziemi obiecanej; odc.10/

65; (Promised Land); 1996  serial oby-
Podróż do ziemi obiecanej; odc.10/

czajowy prod. USA
14:35 Gra z cieniem - teleturniej
15:00 Niepozorny wróg; film dok.USA
16:00 Panorama
16:10 Film dla niesłyszących; M jak miłość; 

odc.245; serial TVP
17:00 Droga do Aten
17:15 Selekcja; program wojskowy
17:45 PROGRAM LOKALNY
18:30 Panorama
19:05 Jeden z dziesięciu; Wielki finał; 

teleturniej
19:40 Anna Dymna-spotkajmy się; 

magazyn
20:10 M jak miłość; odc.246; serial TVP
21:05 Magazyn Ekspresu Reporterów; .
22:00 Panorama
22:21 Biznes
22:25 Sport-telegram
22:32 Pogoda
22:40 Radio Powstańcze „Błyskawica”; pro-

gram Andrzeja Trzosa Rastawieckiego
22:45 Wieczór filmowy Kocham Kino; 

O mały głos; Little Voice; 1998  kome-
diodramat prod.angielskiej; reż: Mark 
Herman

00:30 Wieczór artystyczny; 25 lat niepo-
rozumień czyli urodziny Łodzi Kaliskiej

01:15 Zakończenie programu

06:00 Piosenka na życzenie
06:50 TV MARKET
07:05 YUGIOH, odc.39; serial anim.
07:35 MacGyver 70, odc.12; serial sens.
08:35 Interwencja, odc.287; r. J. Kamiński 
08:55 Bar VIP, odc.11
09:25 Misja w czasie, odc.51; serial s-f   
10:20 Bar VIP, odc.12
11:00 Najzabawniejsze zwierzęta świata, 

odc.48
11:25 Samo życie, odc.13; serial obycz.
12:05 Diagnoza morderstwo, odc.13; USA, 

1997-1998; serial detektywistyczny   
13:00 TV MARKET
13:15 Twój lekarz, odc.30
13:35 Wystarczy chcieć, odc.263
13:45 Nie zakazane reklamy 1, odc.22;

r. Angerman Przemysław   
14:15 Zwariowany świat Malcolma, odc.5; 

serial komediowy   
14:45 Rodzina zastępcza, odc.172; serial 

obyczajowy   
15:45 Informacje
16:00 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.288
16:30 Daleko od noszy 2, odc.3; serial 

komediowy
17:00 Słoneczny patrol 8, odc.169 

„Baywatch 8”; USA; serial przygodowy   
17:55 Bar VIP, odc.13
18:30 Informacje
18:55 Sport
19:05 Pogoda
19:10 Samo życie, odc.14; serial obycz.
20:00 Bar VIP, odc.14
20:45 „FILM TYGODNIA”Karate Kid 4: 

Mistrz i uczennica; USA, 1994; r. Christopher 
Cain; w. Hilary Swank, Michael Ironside, 
Noriyuki Pat Morita.
Mistrz karate, Miyagi („Pat” Morita), 
wziął pod opiekę dziewczynkę, imieniem 
Julie (Swank). Sądził, że poradzi sobie z 
nią bez trudu; rzeczywistość okazała się 
inna. Dorastająca Julie dała mu niezłą 
szkołę „przetrwania”...   

21:30 Studio Lotto
23:20 Biznes informacje
23:40 Pogoda
23:45 Czarny pies czy biały kot, odc.3

Talk Show Krzysztofa Skowrońskiego   
00:45 Nasze dzieci 2, odc.3. Program pod 

patronatem Fundacji Polsat
01:45 Aquaz Music Zone - Internetowy 

program muzyczny
05:00 Pożegnanie

06:25 Poczuj się świetnie-magazyn fitness 
06:30 Telesklep 
07:10 Uwaga! - magazyn 
07:30 Poczuj się świetnie-magazyn fitness 
07:35 Prześwietlenie - program publicy-

styczny 
08:05 Miasteczko (50/61) - serial oby-

czajowy, Polska 
08:50 Tele Gra - teleturniej na żywo 
09:55 Szybka forsa - teleturniej na żywo
10:55 W - 11 Wydział Śledczy - serial
11:35 Rozmowy w toku - talk show 
12:35 Na Wspólnej (338) - serial oby-

czajowy, Polska 
13:05 Wyprawa Robinson - reality show 
14:05 Serce z kamienia (14/90) - tele-

nowela, Meksyk 
14:55 Ostry dyżur (7/132) - serial obycz.
15:55 Zdradzona miłość (71/110) - tele-

nowela, Meksyk 
16:45 Fakty 
17:00 Uwaga! - magazyn 
17:15 W - 11 Wydział Śledczy - serial
17:50 Rozmowy w toku - talk show 
19:00 TVN Fakty 
19:30 Sport
19:40 Pogoda 
19:45 Uwaga! - magazyn 
20:10 Najsłabsze ogniwo - teleturniej 
21:00 Na Wspólnej (339) - serial obycz.
21:30 Wyprawa Robinson - reality show 
22:30 Granice - serial fabularno-doku-

mentalny 
23:05 Bez śladu (10/23) - serial sens., USA 

00:05 Camera Cafe (3) - serial kom.
00:15 Uwaga! - magazyn 
00:35 Nic straconego - powtórki progr.
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05.55 Strefa P –- magazyn muzyczny
06.45 Informator Prawny – magazyn 

Gazety Prawnej
07.00 Muzyczne listy – magazyn muz.
08.00 TV Market
08.15 „Transformery” (41) – serial anim. 

dla dzieci, USA 2002
08.45 „Z życia wzięte” („Real TV”) - serial 

dokumentalny, USA 1996-98
09.15 „Ochrona absolutna” – serial sens.
10.15 „Młodzieńcza miłość” (16) – tele-

nowela, Argentyna 2001
11.15 „Słodka trucizna” („Suave Veneno/

Mild Poison”) (120) – telenowela, 
„Słodka trucizna” („Suave Veneno/

Mild Poison”) (120) – telenowela, 
„Słodka trucizna” („Suave Veneno/

Brazylia
12.15 Informator Prawny – magazyn 

Gazety Prawnej
12.30 KINOmaniaK – odjazdowy maga-

zyn filmowy  
13.00 VIP – wydarzenia i plotki
13.30 „Daję słowo” – teleturniej 14.15 

Muzyczne listy – magazyn muzyczny
15.15 „Transformery” (42) – serial anim. 
15.45 „Cień anioła” (13) - serial
16.45 „Z życia wzięte” („Real TV”) 
17.15 „Młodzieńcza miłość” - telenowela
18.15 „Daję słowo” - teleturniej
19.00 „JA TYLKO PYTAM” - Talk-show
20.00 „Policjanci z Miami” (30) – serial 

krym., USA 1984, reż. Thomas Carter
21.00 Dziennik
21.20 Informacje sportowe
21.25 Prognoza pogody
21.30 „Rodzina dla Ellen Foster” („Ellen 

Foster“) - USA 1997, reż. John Erman

23.20 Rajdowe Mistrzostwa Świata - RAjd 
W.Brytanii

00.20 „Pewnego razu w Chinach, cz. 2” 
(“Wong Fei-hung ji yi: aka Once Upon 
a Time in China 2”) - Hongkong 1993

02.30 Muzyczne listy – magazyn 
03.20 „Sztukateria” - magazyn kulturalny 
03.45 V Max – magazyn motoryzacyjny
04.10 Zakończenie programu

10:00

10:25
10:50

11:40
11:55
12:00
12:10

12:20
12:35
12:45
13:10
13:35
13:40
14:05

14:25
14:55
15:00
15:10
16:00

16:25

16:50
17:00
17:15

17:25
18:05
19:00
19:30

   1:35

SPEED
-niebezpieczna 
szybkość
-niebezpieczna 
szybkość
-niebezpieczna 

poniedziałek, 20.45  POLSAT

- Reżyseria: Jan de Bont; W rolach 
głównych:Keanu Reeves, Sandra 
Bullock, Dennis Hopper, Joe Morton, 
Jeff Daniels

Kino akcji - perfekcyjnie zrealizowa-
na, rozegrana w szaleńczym tempie 
historia pościgu za terrorystą. W 
pewnym wieżowcu w Los Angeles 
szaleniec - Howard Payne (Dennis 
Hopper) podłożył bombę. 
Do akcji przystępują dwaj eksper-
ci od unieszkodliwiania ładunków 
wybuchowych z oddziału SWAT: 
młody, świetnie przygotowany, 
Jack Traven (Keanu Reeves) i jego 
starszy kolega, Harry Temple (Jeff 
Daniels). Bomba została podłą-
czona do windy, pędzącej w dół 
z zawrotną prędkością z pracowni-
kami miejscowych biur, za których 
życie szaleniec zażądał okupu w 
wysokości trzech milionów dolarów. 
Harry juź na wstępie zostaje ranny, 
więc Jack musi dalej działać sam. 
I po morderczym wyścigu z czasem, 
udaje mu w pojedynkę rozbroić ła-
dunek. Ale jego przeciwnik zdołał 
zbiec, by wkrótce potem znów dać 
o sobie znać....

HIT NA DZIŚ

10:00

10:25
10:50
11:40
11:50
11:55
12:00
12:10
12:20
12:45
13:10
13:42
13:45
14:05
14:25
14:55
15:00
15:10

16:00
16:25
16:50
17:00
17:15

17:25
18:00
18:35

19:00
19:05
19:30

O mały głos
wtorek, 22.45  TVP2

- Komediodramat, 93 min, Wielka 
Brytania/USA 1998; Reżyseria: Mark 
Herman; Występują: Brenda Blethyn, 
Michael Caine, Jane Horrocks, Jim 
Broadbent, Ewan McGregor, Annette 
Badland, Philip Jackson, Adam Fogerty 
i inni

Dla Mari Hoff, pracownicy przetwór-
ni ryb, której pierwsza młodość już 
dawno przeminęła, dzień zaczyna 
się na ogół od kaca, walki z wiecznie 
pustą lodówką i iskrzącą w całym 
domu instalacją elektryczną. Mari 
od rana wścieka się więc i narzeka, 
a jej córka, chorobliwie nieśmiała 
i zakompleksiona Laura, zwana 
z powodu swej małomówności 
Małym Głosem, ucieka przed gde-
raniem i złośliwościami matki do 
swojego pokoju, gdzie godzinami 
słucha starych płyt z nagraniami 
Marleny Dietrich, Judy Garland, 
Marilyn Monroe. Te płyty to dla 
niej świętość - jedyna pamiątka 
po zmarłym ojcu, którego Laura 
uwielbiała i o którego przedwczesną 
śmierć obwinia matkę. Dziewczyna 
ma też wielki talent śpiewaczy i umie 
znakomicie naśladować swe ulubio-
ne gwiazdy estrady. Jej umiejętności 
odkrywa przypadkowo nowy przy-
jaciel matki, starzejący się prowincjo-
nalny impresario Ray Say...

HIT NA DZIŚ
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ŚRODA 22 WRZEŚNIA 2004r.  (Maurycego, Tomasza)

TVP 2
00:00 Wiadomości - skrót; ok.godz.9.0

0,10.25,13.40,14.25
06:00 Kawa czy herbata
08:00 Wiadomości
08:12 Pogoda
08:15 Cafe Serio
08:25 Kawa czy herbata
09:05 Klasyka Animacji; W leśnej gęstwi-

nie; film anim. dla dzieci
09:30 Domowe abecadło; dla dzieci
09:55 Ania z Zielonego Wzgórza; odc.3; 

2000 serial anim. prod. kanadyjskiej
10:25 Moda na sukces; serial USA
10:50 Akt woli; cz.3; 1989 melodramat 

prod. angielskiej; reż: Don Sharp
11:45 ZUS radzi; magazyn
11:55 Książki na jesień
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes; rolniczy program inf.
12:20 To trzeba wiedzieć; magazyn
12:25 Samo życie; reportaż
12:45 Plebania; odc.445; telenowela TVP
13:10 Klan; odc.848; telenowela TVP
13:42 Książki na jesień
13:45 Wielki świat małych odkrywców; 

Trening czystości; program poradnikowy
14:05 Zapomniane pracownie
14:25 W labiryncie; odc.13/120 serial TVP; 
14:55 Książki na jesień
15:00 Wiadomości
15:10 Bez pardonu; serial krym. USA 
16:00 Asteroida! Czy unikniemy zagłady?; 

odc.3/4; serial dok. prod. kanadyjskiej
16:25 Moda na sukces; serial USA
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:15 Powstańcy
17:25 Klan; odc.851; telenowela TVP
18:05 Jaka to melodia?; quiz muzyczny
18:35 Geena Davis Show; serial kom.
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości; Sport; Pogoda
20:10 Prosto w oczy
20:21 Pogoda
20:30 Okruchy życia; Niebezpieczne 

dziecko; 2001  dramar prod. USA (87’)
22:05 film dok.
23:03 Wiadomości
23:15 Kumpel do bicia; Play it to the Bone; 

1999 film fab.prod.USA 
01:15 Biznes - perspektywy
01:20 Nowe gwiazdy Europy; 2004  cykl 

dokumentalny prod. duńskiej
01:55 Zakończenie programu

07:00 10 minut tylko dla siebie; magazyn
07:10 Na dobry początek; Varius Manx
07:20 Dwójka Dzieciom; Przygody psa 

Cywila; odc.6/7 Zbiegowie; serial TVP
07:45 Dwójka Dzieciom; Plastusiowy 

pamiętnik; serial animowany dla dzieci
07:55 Dwójka Dzieciom; Dziwne przygody 

Koziołka Matołka; serial anim. dla dzieci
08:10 Na dobre i na złe; odc.119 serial 

prod. TVP
09:05 Pytanie na śniadanie; magazyn 
10:00 Droga do Aten
10:10 10 minut tylko dla siebie; magazyn
10:25 Podróże kulinarne Roberta 

Makłowicza; magazyn
10:50 Pożegnanie Lata z Radiem; Gdynia 

2004 (1); (stereo)
11:45 Od przedszkola do Opola
12:15 Święta wojna; serial prod. TVP

Od przedszkola do Opola
Święta wojna; serial prod. TVP
Od przedszkola do Opola

12:40 Telezakupy
13:00 Panorama
13:16 Pogoda
13:20 Przystanek praca; magazyn
13:30 Znaki czasu; magazyn
13:50 Podróż do ziemi obiecanej; odc.11/

65; 1996 serial obycz. prod. USA
14:35 Gra z cieniem - teleturniej
15:05 Szansa na sukces
16:00 Panorama
16:10 Film dla niesłyszących; M jak miłość; 

odc.246; serial TVP
17:00 Droga do Aten
17:10 Ale jazda! - magazyn kulturalny
17:45 PROGRAM LOKALNY
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:05 Jeden z dziesięciu; teleturniej
19:35 Środa melomana

Jeden z dziesięciu; teleturniej
Środa melomana
Jeden z dziesięciu; teleturniej

19:55 Czy musiało tak być?
20:10 M jak miłość; odc.247; serial TVP 
21:00 Tygodnik Moralnego Niepokoju
21:25 Męka i udręka w mieście Kalisz; 

film dok.; reż: Lidka Duda
22:00 Panorama
22:21 Biznes
22:25 Sport-telegram
22:32 Pogoda
22:40 Radio Powstańcze „Błyskawica”; pro-

gram Andrzeja Trzosa Rastawieckiego
22:45 Na szpilkach; gen.Mieczysław 

Bieniek
23:15 Alibi na środę; Na ratunek; Rapid 

Assault; 1997  film fab. prod. USA; reż: 
Sherman Scott

00:45 Zakończenie programu

06:00 Piosenka na życzenie
06:50 TV MARKET
07:05 Zwariowany świat Malcolma, odc.5 

serial komediowy   
07:35 MacGyver 70, odc.13; serial sen-

sacyjny   
08:35 Interwencja, odc.288; r. J. Kamiński
08:55 Bar VIP, odc.13
09:25 Słoneczny patrol 8, odc.168; USA; 

serial przygodowy   
10:20 Bar VIP, odc.14
11:00 Najzabawniejsze zwierzęta świata, 

odc.49
11:25 Samo życie, odc.14; serial obycza-

jowy   
12:05 Diagnoza morderstwo, odc.14; USA, 

1997-1998; serial detektywistyczny   
13:00 TV MARKET
13:15 Domowa kawiarenka 3, odc.59
13:45 Nie zakazane reklamy 1, odc.23

Polska; r. Angerman Przemysław   
14:15 Sabrina nastoletnia czarownica, 

odc.102; serial komediowy   
14:45 Rosyjska ruletka 3, odc.5
15:45 Informacje
16:00 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.289
16:30 Graczykowie - Buła i spóła, odc.93 

Polska; serial komediowy   
17:00 Misja w czasie, odc.52; serial s-f   
17:55 Bar VIP, odc.15
18:30 Informacje
18:55 Sport
19:05 Pogoda
19:10 Samo życie, odc.15; Polska; serial 

komediowy   
20:00 Bar VIP, odc.16
20:45 Duch i Mrok; “Ghost and the 

Darkness, The”; USA, 1996; r. Hopkins 
Stephen, Stephen Hopkins; w. Douglas 
Michael, Kilmer Val, Wilkinson Tom 

21:30 Studio Lotto
23:20 Biznes informacje
23:40 Pogoda
23:45 Kuba Wojewódzki 5, odc.2; Talk 

Show
00:45 Fala zbrodni, odc.3; serial sensa-

cyjny
01:45 Aquaz Music Zone - program 

muzyczny
05:00 Pożegnanie

06:25 Poczuj się świetnie - magazyn 
fitness 

06:30 Telesklep 
07:10 Uwaga! - magazyn 
07:30 Poczuj się świetnie - magazyn 

fitness 
07:35 Prześwietlenie - program publicy-

styczny 
08:05 Najsłabsze ogniwo - teleturniej
08:50 Tele Gra - teleturniej interaktywny
09:55 Szybka forsa - teleturniej interak-

tywny na żywo 
10:55 W - 11 Wydział Śledczy - serial
11:35 Rozmowy w toku - talk show 
12:35 Na Wspólnej (339) - serial obycza-

jowy, Polska 
13:05 Wyprawa Robinson - reality show 
14:05 Serce z kamienia (15/90) - teleno-

wela, Meksyk 
14:55 Ostry dyżur (8/132) - serial oby-

czajowy, USA 
15:55 Zdradzona miłość (72/110) - tele-

nowela, Meksyk 
16:45 Fakty 
17:00 Uwaga! - magazyn 
17:15 W - 11 Wydział Śledczy - serial
17:50 Rozmowy w toku - talk show 
19:00 TVN Fakty 
19:30 Sport
19:40 Pogoda 
19:45 Uwaga! - magazyn 
20:10 Najsłabsze ogniwo - teleturniej 
21:00 Na Wspólnej (340) - serial oby-

czajowy, Polska 
21:30 Przerwa w podróży (Layover) 

- film sensacyjny USA 2001 reż. Alan 
McElroy / wyk. David Hasselhoff, Gregg 
Henry, Yvonne Scio, Tom Wright, Sherri 
Alexander, Lee Garlington 

23:30 Detektyw Monk (12/12) - serial 
sensacyjny, USA 

00:30 Camera Cafe (3) - serial kom.
01:05 Uwaga! - magazyn 
01:25 Nic straconego - powtórki 

CZWARTEK 23 WRZEŚNIA 2004r.  (Tekli, Bogusława)

TVP 1 POLSAT TVN TV 4
06.10 „Modna Moda” - magazyn 
06.35 KINOmaniaK – odjazdowy maga-

zyn filmowy
07.00 Muzyczne listy – magazyn mu-

zyczny 
08.00 TV Market
08.15 „Transformery” (42) – serial anim. 

dla dzieci, USA 2002
08.45 „Z życia wzięte” („Real TV”) - serial 

dokumentalny, USA 1996-98
09.15 „JA TYLKO PYTAM” - Talk-show 
10.15 „Młodzieńcza miłość” (17) – tele-

nowela, Argentyna 2001, Daniel Aguirre, 
Carlos Luna, 

11.15 „Słodka trucizna” („Suave Veneno/
Mild Poison”) (121) – telenowela, Brazylia 

„Słodka trucizna” („Suave Veneno/
Mild Poison”) (121) – telenowela, Brazylia 

„Słodka trucizna” („Suave Veneno/

1999
12.15 TV Market 
12.30 „JOKER” - Program rozrywkowy 
13.30 „Daję słowo” – teleturniej 
14.15 Muzyczne listy – magazyn mu-

zyczny
15.15 „Transformery” („Transformers 

Armada”) (43) – serial animowany dla 
dzieci, USA 2002, reż Hidelrito Veda 

15.45 „Policjanci z Miami” („Miami Vice”) 
(29) – serial kryminalny, USA 1984

16.45 „Z życia wzięte” („Real TV”) - serial 
dokumentalny, USA 1996-98

17.15 „Młodzieńcza miłość” (18) – tele-
nowela, Argentyna 2001

18.15 „Daję słowo” – teleturniej
19.00 „JA TYLKO PYTAM” - Talk-show 
20.00 „Anioł ciemności” („Angel”) (48) 

– serial dramatyczno-sensacyjny, USA 
1999, reż. Joss Whedon, wyk. David 
Boreanaz, Charisma Carpenter

21.00 Dziennik
21.20 Informacje sportowe
21.25 Prognoza pogody
21.30 „Pewnego razu w Chinach, cz. 2” 

(“Wong Fei-hung ji yi: aka Once Upon 
a Time in China 2”) - Hongkong 1993, 
reż. Hark Tsui; wyk. David Chiang, 
Rosamund Kwan, Jet Li, Xin Xin Xiong

23.45 „Nie ma mocnych” Polska 1974, 
reż. Sylwester Chęciński, wyk. Władysław 
Hańcza, Wacław Kowalski, Anna Dymna, 
Anna Wasilewicz, Maria Zbyszewska, 
Halina Buyno- Łoza 

01.30 Muzyczne listy – magazyn mu-
zyczny

02.20 „Modna Moda” - magazyn 
02.45 Strefa P – magazyn muzyczny
03.10 Zakończenie programu

TVP 2
00:00 Wiadomości - skrót; ok.godz.9.0

0,10.20,15.48,14.30
06:00 Kawa czy herbata
08:00 Wiadomości
08:12 Pogoda
08:15 Cafe Serio
08:25 Kawa czy herbata
09:00 Misiowanki; odc.1 - Kłopoty w szko-

le; serial animowany prod. kanadyjskiej
09:30 Budzik; program dla dzieci
09:55 Niesamowite przypadki Harrisa 

Pembletona; odc.6 serial komediowy
10:20 Moda na sukces; serial USA
10:45 Polskie lektury obowiązkowe; 

Chłopi; odc.3 - Zrękowiny; serial TVP
11:40 Światowe dziedzictwo kultury; 

Chłopi; odc.3 - Zrękowiny; serial TVP
Światowe dziedzictwo kultury; 

Chłopi; odc.3 - Zrękowiny; serial TVP

Split.Miasto w pałacu; cykl dok. 
11:56 Książki na jesień
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes; rolniczy program inf.
12:25 My, Wy, Oni; cykliczny program, 

poświęcony problemom etycznym we 
współczesnej rodzinie

12:50 Sąsiedzi; Równe prawa; serial 
komediowy TVP [stereo]

13:20 Jubileuszowe Wieczory Humoru i 
Satyry Lidzbark 2004

13:50 Książki na jesień
13:53 Puchar Rodzinny; magazyn
14:05 Telewizyjny przewodnik po kraju.
14:30 W labiryncie; odc.14/120; serial TVP
14:57 Książki na jesień
15:00 Wiadomości
15:10 Nash Bridges; serial prod.USA
16:00 Asteroida! Czy unikniemy zagłady?; 

odc.4/4; serial dok. prod. kanadyjskiej
16:25 Moda na sukces; serial USA
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:15 Powstańcy
17:25 Plebania
18:00 Jaka to melodia?; quiz muzyczny
18:30 Geena Davis Show; odc.9; 2000  

serial kom. prod. USA
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości; Sport; Pogoda
20:00 Pogoda; dla kierowców
20:10 Prosto w oczy
20:22 Pogoda
20:30 Glina; odc.3/12; serial krym. TVP 
21:35 Sprawa dla reportera
22:10 Czwartkowe debaty
22:59 Wiadomości
23:15 Zaklęte rewiry; 1975  film obyczajo-

wy prod. polskiej; reż: Janusz Majewski
00:50 Biznes - perspektywy
00:55 film
01:40 Zakończenie programu

07:00 10 minut tylko dla siebie; magazyn
07:10 Na dobry początek
07:20 Dwójka Dzieciom; Przygody psa 

Cywila; odc.7 /ost./; serial TVP
07:45 Dwójka Dzieciom; Plastusiowy 

pamiętnik; serial animowany dla dzieci
07:55 Dwójka Dzieciom; Dziwne przygody 

Koziołka Matołka; serial anim. dla dzieci
08:10 Na dobre i na złe; odc.120 Uratujcie 

moją mamę; serial prod. TVP
09:00 Pytanie na śniadanie; magazyn
10:15 Droga do Aten
10:25 Maggie; odc.5/22; 1998  serial 

komediowy prod. USA
10:50 Pożegnanie Lata z Radiem; Gdynia 

2004 (2)
11:45 Od przedszkola do Opola
12:15 Święta wojna; serial prod. TVP

Od przedszkola do Opola
Święta wojna; serial prod. TVP
Od przedszkola do Opola

12:40 Telezakupy
13:00 Panorama
13:16 Pogoda
13:20 30 ton! - lista, lista - lista przebojów; 

magazyn muzyczny
13:50 Podróż do ziemi obiecanej; odc.12/

65; serial prod. USA
14:35 Gra z cieniem - teleturniej
15:05 Spotkanie z Balladą; Burza w 

Kopydłowie - Jasny Piorun /1/; program 
rozrywkowy

16:00 Panorama
16:15 M jak miłość; odc.247; serial TVP
17:00 Droga do Aten
17:15 Złoty interes; widowisko
17:45 PROGRAM LOKALNY
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:05 Jeden z dziesięciu; teleturniej
19:35 Wszystkie dzieci nasze są...; 

reportaż
20:10 Miłość, honor i posłuszeństwo; cz.1/

2; Love, Honor and Obey; 1993  film fab. 
prod. USA ; reż: John Patterson; wyk: Eric 
Roberts, Nancy McKeon, Ben Gazzara

22:00 Panorama
22:21 Biznes
22:25 Sport-telegram
22:32 Pogoda
22:35 Radio Powstańcze „Błyskawica”; pro-

gram Andrzeja Trzosa Rastawieckiego
22:45 Komornicy - telenowela dok.
23:20 Zakręty losu; Uczniowska balanga; 

(Dazed and Confused); 1993 film oby-
czajowy prod. USA (98’); reż: Richard 
Linklater

01:00 Zakończenie programu

06:00 Piosenka na życzenie
06:50 TV MARKET
07:05 Sabrina nastoletnia czarownica, 

odc.102; serial komediowy   
07:35 MacGyver 70, odc.14; serial sens.
08:35 Interwencja, odc.289
08:55 Bar VIP, odc.15
09:25 Misja w czasie, odc.52; serial s-f   
10:20 Bar VIP, odc.16
11:00 Najzabawniejsze zwierzęta świata, 

odc.50
11:25 Samo życie, odc.15; serial obycz.
12:05 Diagnoza morderstwo, odc.15; USA, 

1997-1998; serial detektywistyczny   
13:00 Awantura o kasę, odc.3
13:45 Nie zakazane reklamy 1, odc.24;

r. Angerman Przemysław   
14:15 Zwariowany świat Malcolma, odc.6; 

serial komediowy   
14:45 Pensjonat pod Różą 2, odc.3

Polska; serial obyczajowy   
15:45 Informacje
16:00 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.290
16:30 Duża przerwa, odc.4; serial kom.
17:00 Partnerki, odc.27; USA, 2000   
17:55 Bar VIP, odc.17
18:30 Informacje
18:55 Sport
19:05 Pogoda
19:10 Samo życie, odc.16; serial obycz.
20:00 Bar VIP, odc.18
21:00 Daleko od noszy 2, odc.4; serial 

komediowy   
21:30 Studio Lotto
21:35 Eksperyment jasnowidz, odc.4
22:35 Biznes informacje
22:55 Pogoda
23:00 W samoobronie; „In Her 

Defense”; Kanada, 1998; r. Furie Sidney 
J.; w. Dudikoff Michael, Matlin Marlee, 
Sutherland Doug; dramat, kryminalny. 

01:05 Aquaz Music Zone
05:00 Pożegnanie

06:25 Poczuj się świetnie - magazyn 
fitness 

06:30 Telesklep 
07:10 Uwaga! - magazyn 
07:30 Poczuj się świetnie - magazyn 

fitness 
07:35 Prześwietlenie - program publicy-

styczny 
08:05 Najsłabsze ogniwo 
08:50 Tele Gra - teleturniej interaktywny 

na żywo 
09:55 Szybka forsa - teleturniej interak-

tywny na żywo 
10:55 W - 11 Wydział Śledczy - serial

tywny na żywo 
W - 11 Wydział Śledczy - serial

tywny na żywo 

11:35 Rozmowy w toku - talk show
12:35 Na Wspólnej (340) - serial obycz.
13:05 Najemnicy (4/37) - serial sensa-

cyjny, USA 
14:05 Serce z kamienia (16/90) - tele-

nowela, Meksyk 
14:55 Ostry dyżur (9/132) - serial obycz.
15:55 Zdradzona miłość (73/110) - tele-

nowela, Meksyk 
16:45 Fakty 
17:00 Uwaga! - magazyn 
17:15 W - 11 Wydział Śledczy - serial

Uwaga! - magazyn 
W - 11 Wydział Śledczy - serial
Uwaga! - magazyn 

17:50 Rozmowy w toku - talk show 
19:00 TVN Fakty 
19:30 Sport
19:40 Pogoda 
19:45 Uwaga! - magazyn 
20:10 Moja krew - program rozrywkowy 
21:10 Na Wspólnej (341) - serial obycza-

jowy, Polska 
21:40 PRAWDZIWE HISTORIE: Kolory 

przemocy - film obyczajowy, USA 1999 
reż. Paul Shapiro / wyk. Mary Stuart 
Masterson, Anthony LaPaglia, Will 
Rothhaar, Sam Robards, Beau Starr 
Frannie Benedetto, pielęgniarka, jest 
żoną detektywa nowojorskiej policji, 
Bobby Benedetto. Są ze sobą już od 
dwudziestu lat i przez większość tego 
czasu Bobby stosował wobec niej prze-
moc. Dla dobra swojego syna, Roberta 
(Will Rothhaar), Frennie planuje ucieczkę. 
Jedyne jej wyjście to całkowicie zmienić 
swoją tożsamość i uciec z chłopcem na 
Florydę. 

23:40 Misja Martyna - program rozryw-
kowy 

00:40 Camera Cafe (3) - serial kom.
00:50 Red light - magazyn erotyczny 
01:50 Uwaga! - magazyn 
02:10 Nic straconego - powtórki 

TVP 1 POLSAT TVN TV 4
06.10 Strefa P - magazyn muzyczny
06.35 „VIP” - wydarzenia i plotki 
07.00 Muzyczne listy – magazyn
08.00 TV Market
08.15 „Transformery”(43) – serial anim. 

dla dzieci, USA 2002
08.45 „Z życia wzięte” („Real TV”) - serial 

dok., USA 1996-98
09.15 „JA TYLKO PYTAM” - Talk-show 
10.15 „Młodzieńcza miłość” (18) 

– telenowela, Argentyna 2001, Daniel 
Aguirre, Carlos Luna, wyk. Emanuel 
Ortega, Celeste Cid, Mario Passik, Silvia 
Baylé, Carla Peterson, Héctor Anglada

11.15 „Słodka trucizna” („Suave Veneno/
Mild Poison”) (122) – telenowela, 

„Słodka trucizna” („Suave Veneno/
Mild Poison”) (122) – telenowela, 

„Słodka trucizna” („Suave Veneno/

Brazylia 
12.15 TV Market 
12.30 Strefa P – Magazyn muzyczny
13.00 „Modna Moda” - magazyn 
13.30 „Daję słowo” – teleturniej 
14.15 Muzyczne listy – magazyn
15.15 „Transformery” (44) – serial anim. 

dla dzieci, USA 2002
15.45 „Anioł ciemności” („Angel”) (48) 

– serial dramatyczno-sensacyjny, USA 
1999, reż. Joss Whedon

16.45 „Z życia wzięte” („Real TV”) - se-
rial

16.50 „Młodzieńcza miłość”  (18) - tele-
nowela

17.50 Piłkarski Puchar Polski: Świt Nowy 
Dwór Mazowiecki - Legia Warszawa

20.00 „Anioł ciemności” („Angel”) (48) 
- serialA 

21.00 Dziennik
21.20 Informacje sportowe
21.25 Prognoza pogody
21.30 „Nie ma mocnych” Polska 1974, 

reż. Sylwester Chęciński, wyk. Władysław 
Hańcza, Wacław Kowalski, Anna Dymna, 
Anna Wasilewicz, Maria Zbyszewska

23.20 „Strefa uderzenia” („Strike Zone”) 
- USA 1999, reż. J. Christian Ingvordsen; 
wyk. Frank Zagarino, Joe Lara, Sonia Satra, 
Billy Drago, Richard Lynch; sensacyjny. 

01.10 Muzyczne listy – magazyn
02.00 „Sztukateria” - magazyn kulturalny 
02.25 KINOmaniaK – odjazdowy maga-

zyn filmowy  
02.50 Zakończenie programu 

10:25
10:50

11:45
11:55
12:00
12:10
12:20
12:25
12:45
13:10
13:42
13:45

14:05
14:25
14:55
15:00
15:10
16:00

16:25
16:50
17:00
17:15
17:25
18:05
18:35
19:00
19:30

Kumpel do bicia
środa, 23.15  TVP1
- Film obyczajowy, 119 min, USA 1999 

Scenariusz i reżyseria: Ron Shelton; 
Występują: Woody Harrelson, Antonio 
Banderas, Lolita Davidovich, Tom 
Sizemore, Robert Wagner, Lucy Liu, 
Richard Masur i inni

W Las Vegas trwają przygotowa-
nia do wieczornej walki Mike’a 
Tysona. Niestety, dwaj pięściarze, 
którzy mieli walczyć tuż przed 
główną atrakcją wieczoru, nie 
mogą wystąpić: jeden zaćpał, 
drugi rozbił się samochodem. Trzeba 
natychmiast znaleźć zastępstwo. 
Zdenerwowani promotorzy dzwo-
nią do Los Angeles, gdzie w jednej z 
sal na przedmieściach ćwiczą, jak 
co dzień, Vince Boudreau i Cesar 
Dominguez. Przed kilkoma laty byli 
w czołówce bokserskich rankingów. 
Cesar został jednak znokautowany 
w 35 sekundzie pojedynku o tytuł 
mistrzowski, a Vince - oszukany 
przez sędziów - przegrał walkę, 
w której miał zdecydowaną 
przewagę. Obaj przyjaźnią się 
i wspólnie trenują. Łączy ich także 
kobieta, rudowłosa Grace - niegdyś 
narzeczona Vince’a, a od pół roku 
dziewczyna Cesara. Po telefonicz-
nych targach Vince i Cesar ustalają 
stawkę za walkę na 50 tys. dolarów 
dla każdego z nich. Występ na ringu 
daje im szansę powrotu do grona 
liczących się bokserów, tyle że po 
raz pierwszy będą musieli walczyć 
przeciwko sobie. Nie chcą jednak 
na razie o tym myśleć. Wraz 
z Grace wyruszają jej samochodem 
do Vegas.

HIT NA DZIŚ

10:20
10:45

11:40

11:56
12:00
12:10
12:25

12:50

13:20

13:50
13:53
14:05
14:30
14:57
15:00
15:10
16:00

16:25
16:50
17:00
17:15
17:25
18:00
18:30

19:00
19:30

W samoobronie
czwartek, 23.00 POLSAT

- Reżyseria: Sidney J. Furie; Występują:
Michael Dudikoff, Sophie Lorain, Marlee 
Matlin, Steven Morgan; dramat; 1998

Młody i dobrze zapowiadając się 
adwokat, Andrew Garfield (Michael 
Dudikoff) zostaje zaproszony na 
wystawę obrazów, gdzie poznaje 
ich autorkę, Jane Claire (Marlee 
Matlin). Jane jest głuchoniema, ale 
Andrew zna język migowy. Chwila 
rozmowy wystarcza, by zazdrosny 
i brutalny mąź Jane uderzył ją 
w twarz. Wkrótce potem Jane zjawia 
się w biurze Andrew. Chce rozwodu 
z mężem, ale okazuje się, że przed 
ślubem została spisana intercyza, 
z której wynika, że Jane nie skorzy-
sta z wartego 20 milionów dolarów 
majątku. 
Andrew rzuca mimochodem, iż naj-
lepszym rozwiązaniem byłaby śmierć 
męża. W przypadku rozwodu uszczk-
nięcie tych milionów oznacza długą 
i żmudną procedurę bez gwarancji 
pomyślnego dla Jane finału. Andrew 
odwiedza Jane w posiadłości jej męźa 
i natychmiast zaczyna się między nimi 
namiętny romans. Podczas kolejnej 
schadzki nieoczekiwanie pojawia 
się mąź i ma jednoznaczne zamiary 
wobec zastanego w niekompletnym 
stroju gościa...

HIT NA DZIŚ
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Rower jest postrzegany jako najtańszy i najporęczniejszy środek lokomocji w mieście. Jest to niewątpliwie prawdą, ale rower to również doskonały środek lokomocji w turystyce. 
W ostatnich latach dużą popularność zdobyły rowery MTB (Mountain Bike) potocznie zwane „góralami”. Są one przystosowane do jazdy zarówno w łatwym, jak i trudnym terenie. Osoby 
zaawansowane w jeździe na tym modelu, twierdzą, że można wjechać nim wszędzie. Właśnie taki rower posłuży nam do zwiedzenia okolicy Nasielska, nawet tej trudno dostępnej.

turystyczną. Znacznie ciekawiej jest 
zapuścić się w las i „połykać” komary 
niż spaliny.
Wybierając trasę wycieczki, należy 
pamiętać, aby dopasować ją do 
własnych możliwości i umiejętności. 
Pamiętajmy, że najważniejsza 
jest przyjemność z jazdy, a 
zmęczenie na pewno tego 
nam nie gwarantuje, poza tym 
osłabia naszą koncentrację, co 
może stwarzać zagrożenie dla  
zdrowia.

A robi się to tak ...
Wybrałem jedną z moich tras. 
Mam nadzieję, że zainteresu-
je ona również Was. Jeżeli nie 
w takiej właśnie konfiguracji, to 
może być dobrą podstawą do 
stworzenia własnej trasy:
Nasielsk – Mogowo – Dę-
binki – Studzianki – Mięko-
szyn – Brody Warszawskie 
– Pomiechowek – Modlin ( 
szyn – Brody Warszawskie 
– Pomiechowek – Modlin ( 
szyn – Brody Warszawskie 

Twierdza) – Pomiechówek 
– Goławice – Borkowo 
– Nasielsk (67 km)

Trasa jest stosunkowo łatwa.  
Przebiega głównie drogami 
utwardzanymi, asfaltowymi, 
tylko na niewielkiej jej długo-
ści zjeżdżamy na drogi polne.  
Pokonanie jej (67km) z małymi 
ści zjeżdżamy na drogi polne.  
Pokonanie jej (67km) z małymi 
ści zjeżdżamy na drogi polne.  

przystankami zajęło mi 6 go-
dzin, a więc po kolei ....
Z Nasielska kierujemy się na Siennicę, 
a tam koło sklepu skręcamy w lewo, 
jedziemy przez  Mogowo na Dębinki. 
Droga biegnie cały czas polami, brak 
znaków szczególnych powoduje, że 
należy pilnować, aby nie zboczyć. 
Dzięki otwartej przestrzeni mamy 
możliwość zakosztować tej jakże 

przyjemnej słonecznej kąpieli i  mo-
żemy podziwiać uroki pól uprawnych 
Mazowsza. Sprawa troszeczkę się uła-
twia, gdy nasze rowery wjeżdżają do 
Dębinek. Droga asfaltowa biegnąca 
środkiem wsi, pozwala rozwinąć 

prędkość 30km/h i po chwili jeste-
śmy już w Studziankach. Jedziemy aż 
do przejazdu kolejowego (przystanek 
śmy już w Studziankach. Jedziemy aż 
do przejazdu kolejowego (przystanek 
śmy już w Studziankach. Jedziemy aż 

PKP) i przed samym przejazdem 
do przejazdu kolejowego (przystanek 
PKP) i przed samym przejazdem 
do przejazdu kolejowego (przystanek 

skręcamy w prawo podążając na 
Miękoszyn. Asfaltową drogą przez 
las po niedługim czasie wjeżdżamy 
do Pomiechówka. Na skraju lasu 
mamy kilka wiat, tu można spokojnie 
coś zjeść i zregenerować się. W tym 

miejscu początek biorą również szlaki 
piesze – niebieski, czarny i żółty. 

Nam trafiła się dodatkowa atrakcja w 
postaci corocznej imprezy „Alicja 
w dolinie Wkry”. Obserwowaliśmy 

przez chwilę wyści-
gi psów – Hausky i 
Grenlandy. 
Miło popatrzeć, ale 
cel naszej podróży 
znajduje się troszkę 
dalej, więc rusza-
my!!!
Przez most na 
Wkrze jedziemy 
do Modlina, aby 
zwiedzić Twierdzę. 
W latach 1883-88 
Twierdza Modlin 
doczekała się ko-
lejnej modernizacji. 
Tym razem została 
przekształcona w 
twierdzę fortową. 
Wokół Modlina 
powstał pierścień 
(ok. 11km średnicy) 
powstał pierścień 
(ok. 11km średnicy) 
powstał pierścień 

ośmiu fortów: trzy 
na północy (I-III), 
ośmiu fortów: trzy 
na północy (I-III), 
ośmiu fortów: trzy 

jeden na wschodzie 
pomiędzy Wisłą 
a Narwią (IV) oraz 
pomiędzy Wisłą 
a Narwią (IV) oraz 
pomiędzy Wisłą 

pozostałe cztery 
(V-VIII) na południu 
pozostałe cztery 
(V-VIII) na południu 
pozostałe cztery 

(front zawiślański). 
(V-VIII) na południu 
(front zawiślański). 
(V-VIII) na południu 

Tym razem zwiedzaliśmy tylko 
Twierdzę, ale warto zwrócić uwagę 
na pochodzący z XIX Spichlerz, który 
znajduje się na wyspie szwedzkiej (w 
na pochodzący z XIX Spichlerz, który 
znajduje się na wyspie szwedzkiej (w 
na pochodzący z XIX Spichlerz, który 

okresie potopu, w tym miejscu znaj-
dował się obóz warowny Szwedów) w 
okresie potopu, w tym miejscu znaj-
dował się obóz warowny Szwedów) w 
okresie potopu, w tym miejscu znaj-

widełkach rzek Wisły i Narwi. 
Analogicznie wracamy do Pomie-
chówka, a następnie skręcamy 

do Goławic. Mijamy Goławice 1 
i robimy mały przystanek w Goławicach 
II, przy sklepie. Chwila na odpoczynek i 
jedzenie. W dalszą część trasy ruszamy 
asfaltową drogą. Przejeżdżamy przez  
wiszący most, a za nim skręcamy w 
prawo. W pewnym momencie zbacza-
my z drogi i jedziemy brzegiem Wkry. 
Ścieżka łąkowa jest przejezdna, jednak 
trzeba uważać, aby wiszące nad głową 
krzaki  nie ugodziły nas w czoło. Z Boro-
kowa do Nasielska jest już raptem  „rzut 
beretem”. Jesteśmy w domu.  
... rower – to jest TO!
Cała zabawa polega na czerpaniu 
przyjemności z pedałowania. Nie 
ważne są przejechane kilometry, 
ani tempo jazdy. Ważne są wrażenie 
estetyczne, umiejętność dostrze-
gania piękna przyrody, satysfakcja 
z osiągnięcia celu oraz aktywny 
wypoczynek. Jazda na rowerze daje 
poczucie wolności i nieograniczone 
możliwości przemieszczania się. W 
dobie wzmożonego ruchu mecha-
nicznego jest swojego rodzaju alter-
natywą dla młodych ludzi, czymś w 
rodzaju manifestu i przeciwstawienia 
się szarej rzeczywistości, a dla star-
szych sposobem na utrzymanie 
dobrej kondycji zdrowotnej. 
Rower pozwala rodzinom wspólnie 
spędzić miłe popołudnie. Wielokrot-
nie podczas trasy widuję rodzinne 
grupki, nierzadko nawet trzypoko-
leniowe. Prawda jest taka: kto raz 
spróbuje i zachłyśnie się przestrzenią 
na pewno powróci na rower i będzie 
chciał pokonywać coraz to nowe 
trasy. Mam nadzieję, że spotkamy 
się na trasie! C.d.n.!
Połamania szprych!

mazziech
marcin.pr@poczta.fm

ROWEROWY ZAWRÓT GŁOWY
Koła się kręcą ... 
Kolejny sezon rowerowy dobiega 
końca. I choć dla wielu trwa on 
przez cały rok to najprzyjemniejsze 
miesiące upłynęły. Nie wiem ile osób 
jeździ na rowerach w naszej gminie, 
ale na pewno liczba ta z roku na rok 
ciągle rośnie. Wzrasta też poziom 
techniczny, jak i kondycyjny rowe-
rzystów. Przemierzając okolice na 
rowerze często zwracam uwagę 
właśnie na to jak zachowują się 
rowerzyści i w jakim wieku są? Czy 
jeżdżą jedynie dla miłego spędzenia 
niedzielnego popołudnia? Czy też 
uprawiają systematycznie turystykę 
rowerową? Bo to, że nasza okolica 
jest atrakcyjna pod względem wido-
ków i ścieżek rowerowych jest faktem 
NIEZAPRZECZALNYM! 
Jeździć na rowerku można zarówno w 
najbliższej okolicy Nasielska, jak i w tej 
trochę dalszej (lasy pomiechowskie, 
najbliższej okolicy Nasielska, jak i w tej 
trochę dalszej (lasy pomiechowskie, 
najbliższej okolicy Nasielska, jak i w tej 

lasy chotomowskie, Rezerwat Jabłon-
na, Rezerwat Kosewko, Kampinoski 
Park Narodowy, Twierdza Modlin, 
dookoła zalewu Zegrzyńskiego). 
Park Narodowy, Twierdza Modlin, 
dookoła zalewu Zegrzyńskiego). 
Park Narodowy, Twierdza Modlin, 

Nasielsk i jego okolice z pewnością 
nie są perfekcyjne przystosowane 
do jazdy na rowerze, ale utrudnie-
nia, które można tu napotkać, są do 
pokonania. Należy w tym miejscu 
zwrócić uwagę na remont drogi Na-
sielsk – Pomiechówek, a konkretnie 
jej poszerzenie. Kiedyś jazda tym od-
cinkiem była bardzo niebezpieczna, 
a samochody praktycznie przejeż-
dżały po plecach. Taki remont przy-
dałby się również drodze w kierunku 
Borkowa. 
Odradzam jednak jazdę drogami po 
których poruszają się samochody. 
Nie ze względu na ich stan tech-
niczny, a raczej na małą atrakcyjność 

SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT

Wyniki 4 kolejki
KS ŁOMIANKI 

- MLKS ŻBIK NASIELSK 0:2

KSP POLONIA II WARSZAWA 
- DELTA WARSZAWA 1:1

MAZUR KARCZEW 
- KASZTELAN SIERPC 4:0

NADNARWIANKA PUŁTUSK 
- OLIMPIA WARSZAWA 2:0

KS PIASECZNO 
- PILICA BIAŁOBRZEGI 2:1

WISŁA II PŁOCK 
- KS WARKA 2:1

SZYDŁOWIANKA SZYDŁOWIEC 
- NAREW OSTROŁĘKA 1:1

GLKS NADARZYN 
- KORONA GÓRA Kalwaria 4:0

POGOŃ SIEDLCE 
- DOLCAN ZĄBKI 0:2

 IV LIGA MAZOWIECKA SENIORÓW
1. DOLCAN ZĄBKI 6 16 18:1

2. NADNARWIANKA PUŁTUSK 6 15 16:4

3. KS WARKA 6 15 11:5

4. KS PIASECZNO 6 14 19:11

5. MLKS ŻBIK NASIELSK 6 13 12:8

6. GLKS NADARZYN 6 12 10:4

7. NAREW OSTROŁĘKA 6 11 10:7

8. KSP POLONIA II WARSZAWA 6 10 8:7

9. MAZUR KARCZEW 6 9 11:8

10. DELTA WARSZAWA 6 7 8:8

11. WISŁA II PŁOCK 6 7 9:18

12. KASZTELAN SIERPC 5 6 9:14 

13. POGOŃ SIEDLCE 6 5 6:10

14. OLIMPIA WARSZAWA 6 5 9:14

15. PILICA BIAŁOBRZEGI 6 3 8:14

16. KS ŁOMIANKI 6 3 6:15

17. SZYDŁOWIANKA SZYDŁOWIEC 6 1 5:13

18. KORONA GÓRA KALWARIA 5 0 1:15

TABELA PO 6 KOLEJCE SPOTKAŃ

Wyniki 5 kolejki
MLKS ŻBIK NASIELSK 

- KS PIASECZNO 3:4

DELTA WARSZAWA 
- SZYDŁOWIANKA SZYDŁ. 4:1

KASZTELAN SIERPC 
- GLKS NADARZYN 1:0

OLIMPIA WARSZAWA 
- MAZUR KARCZEW 4:3

PILICA BIAŁOBRZEGI 
- NADNARWIANKA Pułtusk 3:0

KS WARKA 
- POGOŃ SIEDLCE 3:1

NAREW OSTROŁĘKA 
- WISŁA II PŁOCK 3:1

KORONA GÓRA KALWARIA 
-KSP POLONIA II W-WA 0:1

DOLCAN ZĄBKI 
- KS ŁOMIANKI 4:1

Wyniki 6 kolejki
NADNARWIANKA PUŁTUSK

-MLKS ŻBIK NASIELSK 1:2

WISŁA II PŁOCK 
- DELTA WARSZAWA 1:3

MAZUR KARCZEW 
- PILICA BIAŁOBRZEGI 2:1

POGOŃ SIEDLCE 
- NAREW OSTROŁĘKA 2:2

POLONIA II WARSZAWA
-SZYDŁOWIANKA SZYDŁ. 3:2

KS ŁOMIANKI 
- KS WARKA 1:3

KS PIASECZNO 
- DOLCAN ZĄBKI 0:0

GLKS NADARZYN 
- OLIMPIA WARSZAWA 4:1

KORONA GÓRA KALWARIA 
– KASZTELAN SIERPC przeł.

   na 07.09. 
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Jakubowi Kosewskiemu 
z Nasielska 

z okazji czwartych urodzin 
najlepsze życzenia 

zdrówka 
i wielu radości 

składają rodzice chrzestni

Najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
spełnienia marzeń i wszelkiej pomyślności 

Najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
spełnienia marzeń i wszelkiej pomyślności 

Najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 

z okazji imienin i urodzin 
spełnienia marzeń i wszelkiej pomyślności 

z okazji imienin i urodzin 
spełnienia marzeń i wszelkiej pomyślności 

Adriannie Kosewskiej
z okazji imienin i urodzin 

Adriannie Kosewskiej
z okazji imienin i urodzin 

 z Nasielska 
z okazji imienin i urodzin 

 z Nasielska 
z okazji imienin i urodzin 

Adriannie Kosewskiej z Nasielska Adriannie Kosewskiej
z okazji imienin i urodzin 

Adriannie Kosewskiej
z okazji imienin i urodzin 

 z Nasielska 
z okazji imienin i urodzin 

Adriannie Kosewskiej
z okazji imienin i urodzin 

składają 
   mąż z synkiem oraz cała rodzina

Baran 21.03.- 19.04.
W najbliższych dniach 
będziesz musiał podjąć 
bardzo ważną decyzję 
dotyczącą Twoich planów zawodowych. 
Zastanów się czy warto ryzykować 
i stawiać wszystko na jedną kartę. Możesz 
zarówno dużo zyskać jak i stracić. 
W uczuciach nagły przypływ czułości- 
może romantyczna kolacja we dwoje.

Byk 20.04.- 20.05.
Dzięki wcześniejszym 
Twoim działaniom i 
zabie gom masz szansę 
na poprawę sytuacji 
finansowej i korzystne 
zmiany w życiu 
zawodowym. Ale lepiej nie przesadź 
i nadal pilnuj wydatków. Najwyższy też 
czas na szczerą rozmowę z partnerem.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
Nie opuszcza Cię 
dobra passa. W 
życiu zawodowym 
same sukcesy, 
a Twoja inwencja zostanie doceniona 
przez szefa. Może czeka Cię niewielka 
premia. Twój dobry nastrój mąci 
jedynie nieżyczliwość niektórych osób 
zazdrosnych o Twoje sukcesy. Nie 
przejmuj się tym i rób, co uznasz za 
stosowne.

Rak 22.06.- 22.07.
Jeżeli jeszcze nie 
byłeś na urlopie, teraz 
możesz śmiało wybrać 
się, choć na krótki 
wypoczynek. Jako zaradna i rozsądna 
osoba wszystko dobrze zaplanowałaś 
i zorganizowałaś. W otoczeniu najbliższych 
doskonale odpoczniesz od codziennych 
obowiązków i zregenerujesz siły.

Lew 23.07.- 22.08.
Najbliższe dni będą pełne 
nowych wrażeń i doznań. 
Czeka Cię mnóstwo 
pracy, ale także drobnych 
nieporozumień i konfliktów. Będziesz 
przyciągać osoby zupełnie niepasujące 
do Twojego charakteru i otoczenia, 
ale za to bardzo interesujące i ciekawe.

Panna 23.08.- 22.09.
Nadchodzący czas 
przyniesie Ci trochę zmian 
w życiu zawodowym 
i być może osobistym. 
Nie wszystkich jednak 
oczekiwałeś i nie wszystkie z nich będą 
zmianami na lepsze. Nie ma, co się 
martwić na zapas, a problemy będziesz 
rozwiązywać w miarę ich pojawiania się. 
Teraz zwróć większą uwagę na potrzeby 
swoich bliskich.

Waga 23.09.- 22.10.
W pracy szef przeprowadzi 
reorganizację. Dlatego 
zainwestuj w siebie, zapisz 
się na kursy doszkalające 
lub naukę języka obcego. 
Podniesiesz w ten sposób swoje 
kwalifikacje zawodowe. Koniecznie 
znajdź więcej czasu na bycie z rodziną, 
którą ostatnio zaniedbywałeś.

Skorpion 23.10.- 21.11.
Jesteś niezwykle uparty 
i zawsze Twoje musi 
być na wierzchu. Ale 
czasem warto pójść 
na kompromis, bo 
tym sposobem można więcej zyskać 
w niektórych sprawach. W najbliższym 
czasie zwróć większą uwagę na 
swoje zdrowie i przeprowadź badania 
kontrolne.

Strzelec 22.11.- 21.12.
Najlepiej zrobisz przeczekując 
najbliższe dni w samotności, 
aż minie Ci zły humor 
i nastrój. Wszczynaniem 
kłótni nie zyskasz sympatii 
i szacunku otoczenia. Twój 
partner również ma dość podejrzeń 
i ciągłych pretensji. Zastanów się 
poważnie nad sobą. 

Koziorożec 22.12.- 19.01.
Jeżeli podołasz nowym 
obowiązkom w pracy 
i sumiennie się do niej 
zabierzesz nie ominie Cię 
nagroda. Twój wysiłek 
zostanie dostrzeżony 
i doceniony. W życiu osobistym miła 
niespodzianka- odwiedzi Cię ktoś 
z dawna oczekiwany i miły sercu. 

Wodnik 20.01.- 18.02.
W pracy napięta atmosfera. 
Nie będzie to służyć 
Twojemu zdrowiu. 
Dlatego każdą wolną 
chwilę przeznacz na 
relaks- czytanie, spacer lub spotkanie 
z przyjaciółmi. Dla swoich najbliższych 
bądź bardziej wyrozumiały i cierpliwy. 
Czas pokaże, że było warto.

Ryby 19.02.- 20.03.
W pracy koniecznie 
musisz postępować 
k o n s e k w e n t n i e , 
nie możesz dać 
sobą manipulować, 
bo wpadniesz w kłopoty. Będzie się 
z nich trudno wyplątać. Nie wszyscy 
z Twojego otoczenia są Ci życzliwi. 
Na zrozumienie możesz liczyć tylko 
w gronie rodzinnym.

H O R O S K O P

Kino NIWA 
ZAPRASZA

10-12 WRZEŚNIA godz. 18.00
„TROJA”

Troy (USA, 2004); Dramat 
wojenny/Akcja; czas 166 min.
Reżyseria:  Wolfgang Petersem; Sce-
nariusz:  David Benioff; Na podstawie 
„Iliady”: Homera

Obsada: Brad Pitt – Achilles, Eric 
Bana – Hektor, Orlando Bloom 
– Parys, Diane Kruger – Helena, 
Brian Cox – Agamemnon, Sean Bean 
– Odyseusz, Peter O’Toole – Priam, 
Brendan Gleeson – Menelaos, Saffron 
Burrows – Andromeda, Rose Byrne 
– Bryzeida, Julie Christie – Tetyda, 
Garrett Hedlund – Patrokles, Julian 
Glover - Triopas

Adaptacja „Iliady” Homera z dodatkowymi wątkami zaczerpniętymi 
z „Odysei” oraz „Eneidy” Wergiliusza. Kiedy książę Parys (Orlando Bloom) 
Adaptacja „Iliady” Homera z dodatkowymi wątkami zaczerpniętymi 
z „Odysei” oraz „Eneidy” Wergiliusza. Kiedy książę Parys (Orlando Bloom) 
Adaptacja „Iliady” Homera z dodatkowymi wątkami zaczerpniętymi 

porywa piękną Helenę, królową Sparty (Diane Kruger) rozpoczyna tym 
z „Odysei” oraz „Eneidy” Wergiliusza. Kiedy książę Parys (Orlando Bloom) 
porywa piękną Helenę, królową Sparty (Diane Kruger) rozpoczyna tym 
z „Odysei” oraz „Eneidy” Wergiliusza. Kiedy książę Parys (Orlando Bloom) 

samym ciąg dramatycznych wydarzeń, w których wiodące role odegrają 
też Achilles (Brad Pitt), Hektor (Eric Bana) i Agamemnon (Brian Cox).
samym ciąg dramatycznych wydarzeń, w których wiodące role odegrają 
też Achilles (Brad Pitt), Hektor (Eric Bana) i Agamemnon (Brian Cox).
samym ciąg dramatycznych wydarzeń, w których wiodące role odegrają 

ADOPTUJ PIESKA ZE SCHRONISKA
W schronisku w Chrcynnie czeka 
na nowych, dobrych panów
Pełne wdzięku, urocze 7-tygodniowe 
szczeniaki różnej barwy i płci czekają 
na dobrych i troskliwych opiekunów.

tel. 022 784 05 34

17-22 WRZEŚNIA godz. 18.00
„SHREEK2”

Shrek 2 (USA, 2004); Animowany/
Familijny; czas 105 min.

Reżyseria:  Andrew Adamson; Sce-
nariusz:  Terry Rossio, William Steig; 
Postaciom głosu użyczyli: Shrek- 
Mike Myers/Zbigniew Zamachowski 
(w wersji polskiej), Osioł - Eddie 
Mike Myers/Zbigniew Zamachowski 
(w wersji polskiej), Osioł - Eddie 
Mike Myers/Zbigniew Zamachowski 

Murphy/Jerzy Stuhr (w wersji pol-
(w wersji polskiej), Osioł - Eddie 
Murphy/Jerzy Stuhr (w wersji pol-
(w wersji polskiej), Osioł - Eddie 

skiej), Księżniczka Fiona - Cameron 
Murphy/Jerzy Stuhr (w wersji pol-
skiej), Księżniczka Fiona - Cameron 
Murphy/Jerzy Stuhr (w wersji pol-

Diaz/Agnieszka Kunikowska (w wersji 
skiej), Księżniczka Fiona - Cameron 
Diaz/Agnieszka Kunikowska (w wersji 
skiej), Księżniczka Fiona - Cameron 

polskiej)
Diaz/Agnieszka Kunikowska (w wersji 
polskiej)
Diaz/Agnieszka Kunikowska (w wersji 

Gdy Shrek i Fiona powracają z 
miesiąca miodowego, otrzymują 
zaproszenie na uroczysty obiad do 
rodziców księżniczki. Jest tylko jeden problem - rodzice nie wiedzą, że ich 
córka i zięć są ogrami. Wkrótce też okazuje się, że król ma zupełnie inną 
wizję przyszłości swojej córki. Z pomocą Matki Chrzestnej i przystojnego 
Księcia z Bajki oraz osławionego pogromcy ogrów Kota w Butach posta-
nawia więc wprowadzić w życie swoją wersję zakończenia „i żyli długo i 
szczęśliwie”.

24-26 WRZEŚNIA godz. 18.00
„POJUTRZE”

The Day After Tomorrow (USA, 2004); Thriller/S-F; czas 120 min.
Reżyseria:  Roland Emmerich; Scenariusz:  Roland Emmerich, Jeffrey 
Nachmanoff; Obsada: Dennis Quaid - Profesor Jack Hall, Emmy Rossum 
– Laura, Jake Gyllenhaal - Sam Hall, Sela Ward – Lucy, Arjay Smith - Bryan
Klimatolog Jack Hall (Dennis Quaid) jest przekonany, że na skutek global-
nego ocieplenia Ziemi grozi nowa epoka lodowcowa, która nadejdzie po 
wielkiej, globalnej burzy... O nadciągającej katastrofie, stara się przekonać 
Biały Dom. W tym samym czasie jego siedemnastoletni syn Sam (Jake 
wielkiej, globalnej burzy... O nadciągającej katastrofie, stara się przekonać 
Biały Dom. W tym samym czasie jego siedemnastoletni syn Sam (Jake 
wielkiej, globalnej burzy... O nadciągającej katastrofie, stara się przekonać 

Gyllenhaal) bierze udział w olimpiadzie szkolnej w Nowym Jorku. Nagle 
Biały Dom. W tym samym czasie jego siedemnastoletni syn Sam (Jake 
Gyllenhaal) bierze udział w olimpiadzie szkolnej w Nowym Jorku. Nagle 
Biały Dom. W tym samym czasie jego siedemnastoletni syn Sam (Jake 

temperatura gwałtownie spada, a Manhattan zostaje zalany przez gigantycz-
ną powódź. Sam chroni się w gmachu biblioteki publicznej, skąd udaje mu 
się dodzwonić do ojca. Jack ma czas, by przekazać mu jedno ostrzeżenie: 
pod żadnym pozorem nie wychodź na zewnątrz....

WAŻNE 
NUMERY
997 policja
998 straż pożarna
999 pogotowie ratunkowe
991 pogotowie energetyczne
992 pogotowie gazowe
913 informacja telefoniczna

Komisariat Policji w Nasielsku 
(0 23) 691 23 77
(023) 691 22 07

Komenda Powiatowa Policji
(0 22) 775 22 01

Państwowa Straż Pożarna
(0 22) 775 36 50

Urząd Miejski w Nasielsku
(0 23) 691 26 64

Zarząd Gosp. Kom. i Mieszk.
(0 23) 691 23 64

Powiatowy Urząd Pracy. Filia N-sk.
(0 23) 691 29 09

Starostwo Powiatowe
(0 22) 775 32 58

Urząd Skarbowy
(0 22) 765 90 00

Urząd Statystyczny
(0 22) 775 50 78

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
(0 22) 777 75 99

Powiatowy Urząd Pracy
(0 22) 775 92 43

Życie Nasielska
(0 23) 691 23 43

OGŁOSZENIE
Urząd Miejski w Nasielsku ogłasza przetarg ofertowy na wynajęcie pomiesz-
czenia w hali sportowej pod działalność gastronomiczną.

Oferty wraz z ceną prosimy składać do dnia 30.09.2004r. do godz. 1000

na adres hali sportowej tj. ul. Staszica 1.

W wyżej wymienionym dniu o godz. 1100 nastąpi rozstrzygnięcie ofert.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu 023/ 69 30 865.

Z up. BURMISTRZA
Andrzej MALON

KIEROWNIK HALI SPORTOWEJ
w Nasielsku

SERDECZNOŚCI

R E D A K C J A    N I E    O D P O W I A D A    Z A    T R E Ś Ć    O G Ł O S Z E Ń
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OGŁOSZENIA 
DROBNE

Tłumaczenia - język rosyjski, 
tłumacz przysięgły Celina 
Stasiukiewicz, tel. (085) 676 00 
80, 0501 265 198
Młode małżeństwo poszukuje 
mieszkania do wynajęcia w Nasiel-
sku, tel. 0504 36 36 44
Sprzedam drewno opałowe. Wólka 
Zalewska, tel. 0504 904 128
Skup królików ogrodowych, 
tel. 0698 623 063
Kupię każdą ilość drewna: 
brzoza, topola, olszyna, dąb, 
tel. 0503 509 079
Punkt kopulacyjny, Na-
sielsk, ul. P.O.W. 160, Bogdan 
Piekarzewski
Sprzedam mieszkanie, 46m2

na osiedlu Starzyńskiego, 
tel. 0607 681 564, kontakt po 1900

Sprzedam gospodarstwo rol-
ne 1,35 ha, okolice Nasielska, 
tel. 023 693 17 18, po 1800

Poszukuję lokalu do wynajęcia na 
parterze, w centrum Nasielska, 
powierzchnia od 50 do 150 m2, 
tel. 0601 223 483
Wynajmę mieszkanie 1 lub 
2 pokojowe w Nasielsku, 
tel. 0697 238 636
Sprzedam mieszkanie własnościo-
we M3 50 m2, ul. Piłsudskiego, 
tel. 023 693 14 04, 0600 417 230, 
po 1800

Kupię mieszkanie dwupokojowe 
w Nasielsku, tel. 0600 376 938
Młode małżeństwo poszukuje 
mieszkania lub domu do wynaję-
cia w Nasielsku lub Pieścirogach, 
tel. 0692 809 060
Sprzedam działkę 3000 m2, przy 
ul. Wrzosowej w Starych Pieściro-
gach, tel. 693 07 54
Sprzedam Opla Ascona, 1,6 benzy-
na na części, tel. 693 07 54
Sprzedam mały ciągnik ogrodniczy 
(jugosł.), w komplecie: przyczepka, 
pług dwuskibowy, kosiarka, glebo-
gryzarka i opryskiwacz, tel. 022 793 
18 81
WYNAJMĘ MIESZKANIE 1 LUB 
2 POKOJOWE W NASIELSKU, 
TEL. 0697 238 636
Sprzedam samochód Daewoo 
TICO, szary metalik, rok prod. 
1994, cena do uzgodnienia, 
tel. 023 693 11 73, 0602 191 161
Sprzedam drewno opałowe: sosna 
1 m3-150zł, brzoza 1 m3-170 zł.
tel. 0606 738 791
Sprzedam Poloneza Tracka, 
1.6, ‘98, biały, długość 2m, 
tel. 0509 019 798
Sprzedam ciągnik Ursus C360, rok 
prod. 1980 i Żuka blaszaka (1981), 
tel. 0503 33 22 10

Miejsce na reklamę Twojej firmy

zadzwoń 023 691 23 43

Informujemy, że na terenie 
Miasta i Gminy Nasielsk 

powstało koło Platformy Obywatelskiej.
Zapraszamy do współpracy.

Bliższe informacje można uzyskać 
pod nr tel. 0600 276 602, 0601 195 632, 

0508 341 898
    Zarząd koła PO
    w Nasielsku

NZOZ CENTRUM MEDYCZNE
Nasielsk, ul. Warszawska

zaprasza pacjentów na

BEZPŁATNE BADANIA 
CHIRURGICZNE
w każdy czwartek 

od godz. 1000

tel. 023 691 25 14

OGŁOSZENIE PŁATNEOGŁOSZENIE PŁATNE



roku, złotym medalu w strzelaniu z karabinu 
pneumatycznego. Wierzymy, że kolejne me-
dale będą za cztery lata w Pekinie. Tego z serca 
życzymy zarówno jej, jak i nam wszystkim – jej 
wiernym kibicom.  
Po sukcesach nadszedł czas porażki? W 
jednym z wywiadów, opublikowanym przez 
Polską Agencję Prasową, R. Mauer-Różańska 
powiedziała – „Trudno, na szczęście od tego 
się nie umiera. Ale mam ochotę zapaść się 
gdzieś pod ziemię. Muszę się wziąć do pracy 
i lepiej strzelać”.

Dariusz Panasiuk

„Mauer-Różańskiej zabrakło 
0,1 milimetra!”, „Dałam z siebie 
najwięcej ile mogłam”, „Złoto 
dla Rosjanki, Mauer zawiodła”, 
„Mauer-Różańska: Od tego się nie 
umiera” – to tylko niektóre tytuły 
artykułów relacjonujących występ 
naszej znanej zawodniczki.
Renata Mauer-Różańska wróciła z Aten bez 
medalu. Jedna z faworytek igrzysk olimpij-
skich w Atenach była dopiero na siedemna-
stym miejscu w strzelaniu z karabinka spor-
towego – trzy razy po dwadzieścia strzałów 

z trzech różnych postaw. Niestety nie był to 
jedyny, nieudany występ Renaty. Już pierw-
szego dnia olimpijskiej rywalizacji nie udało 
jej się zakwalifikować do finału konkurencji 
karabinu pneumatycznego. Uplasowała się 
dopiero na dziewiątym miejscu. 
Przed wyjazdem do Grecji była pewną kan-
dydatką do medalu. Szczególnie liczyli na to  
mieszkańcy Nasielska. Trudno – stało się. Taki 
jest sport. R. Mauer-Różańska i tak jest Wielka! 
Wszyscy pamiętamy igrzyska w Sydney w 
2000 roku, podczas których zwyciężyła w 
rywalizacji z karabinka sportowego, a cztery 
lata wcześniej w Atlancie była na trzecim miej-
scu w tej konkurencji. Nie można zapominać 
również o zdobytym przez nią, w tym samym 

SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT

Renata bez medalu też jest Wielka!

Renata pamiętała
W ubiegłym tygodniu, do Urzędu Miejskiego w Nasielsku listonosz przyniósł bardzo miłą 

przesyłkę. Była to kartka pocztowa z życzeniami od Renaty Mauer-Różańskiej. przesyłkę. Była to kartka pocztowa z życzeniami od Renaty Mauer-Różańskiej. 
Życzenia są skierowane do mieszkańców gminy Nasielsk – dlatego pozwalamy Życzenia są skierowane do mieszkańców gminy Nasielsk – dlatego pozwalamy 
sobie wydrukować je w naszym czasopiśmie. Bardzo dziękujemy za pamięć.sobie wydrukować je w naszym czasopiśmie. Bardzo dziękujemy za pamięć.

dar     


