
Dzień Nauczyciela
Z okazji Dnia 

Edukacji Na-
rodowej w środę 
13 października 
w nasielskiej hali 
sportowej odby-
ła się uroczysta 
akademia.
Bernard Dariusz Mu-
cha, Burmistrz Na-
sielska uhonorował 
zasłużonych peda-
gogów pracujących 
w szkołach na tere-
nie gminy Nasielsk. 
Podziękował im za 
zaangażowanie w or-
ganizowanie imprez 
okolicznościowych 
z  udziałem uczniów 
z tutejszych szkół.

Podczas uroczysto-
ści swoje nagrody 
wręczyli nauczy-
cielom również dy-
rektorzy placówek 
oświatowych.
Atrakcją dla licznie przybyłych gości były występy dzieci z nasielskiego 
przedszkola.

Red

e-mail:zycie@nasielsk.pl
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Dom Pomocy Społecznej 

Już za kilka miesięcy zamieszkają tu 
pierwsi pensjonariusze

Wewnątrz i na zewnątrz budowanego, od wielu lat, obiektu 
trwają intensywne prace wykończeniowe.Ich za-

kończenie planowane jest jeszcze w tym 
roku.

szerzej na str. 2

Mieszkania do wzięcia
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ISO 9001 dla 
Urzędu Miejskiego

str. 3

Z krusu do zusu 
- czyli jak dobić 
wiejski biznes

str. 10

Ekologiczny poradnik 
księżycowy na listopad

Rolnicy zapowiadają likwidację pozarol-
niczej działalności gospodarczej. Powód 
- konieczność opłacania składek ubez-
pieczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, a nie, jak do tej pory, do Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

60  mieszkań, drogi, garaże, plac zabaw, sklepik - być może już 
niedługo na terenie Nasielska powstanie nowe osiedle miesz-

kaniowe. Jest szansa na zagospodarowanie nieruchomości przy ulicy 
Płońskiej.
W najbliższych dniach prawdopodobnie zostaną zakończone nego-
cjacje z firmą SAJMEX w sprawie przejęcia gruntów i znajdujących 
się na nich budynków.



2 Życie Nasielska 22 października - 4 listopada  3Życie Nasielska22 października - 4 listopada

placówkę, przeprowadzić konkursy 
na określone stanowiska oraz przyjąć 
pensjonariuszy. Pełny rozruch pla-
nujemy do końca I półrocza 2005r. 
Będzie tu mieszkać 70 pensjonariuszy 
w bardzo dobrych warunkach. 
Martwią mnie koszty bieżące utrzy-
mania tak dużego obiektu. Zgodnie 
z obowiązującą ustawą o pomocy 
społecznej musimy zrobić kalkulację 
utrzymania jednego pensjonariusza i 
ogłosić ją w Dzienniku Wojewody Ma-
zowieckiego. Dopiero wtedy okaże się 
czy jesteśmy konkurencyjni. 

Maria Kowalska
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Wreszcie się wyjaśniło
Za kilka miesięcy za-

mieszkają tu pierwsi 
pensjonariusze. Wewnątrz 
i na zewnątrz, budowanego 
od wielu lat obiektu, trwają 
intensywne prace wykoń-
czeniowe. O przedstawienie 
historii budowy DPS-u po-
prosiliśmy starostę powiatu 
nowodworskiego, Marię 
Kowalską.
Inwestycja pod nazwą „ Budowa 
Domu Pomocy dla osób psychicznie 
upośledzonych” ma długą historię. 

W latach 1996 – 1997 podpisano me-
morandum przez Wojewódzki Zespół 
Pomocy Społecznej w Ciechanowie 
z odpowiednikiem duńskim o wza-
jemnej współpracy i wypracowaniu 
koncepcji modelowego domu 
pomocy społecznej. W 1997 roku 
wykonano dokumentację z wszelki-
mi uzgodnieniami i przystąpiono do 
przetargu na wyłonienie wykonawcy. 
Pod koniec roku 1997 została podpi-
sana umowa z wykonawcą Ciecha-
nowskim Przedsiębiorstwem Robót 
Budowlanych „ CEPROBUD” przez 
dyrektora i głównego księgowego 
Wojewódzkiego Zespołu Pomocy 
Społecznej w Ciechanowie. 

W oparciu o pozwolenie na budowę 
wydane przez Burmistrza Gminy 
Nasielsk w 1997 roku rozpoczęto 
realizację inwestycji. Plany inwesty-
cyjne obejmowały wykorzystanie 
istniejącego budynku byłego domu 
dziecka i adaptację go oraz wybu-
dowanie piętrowego budynku nr 2, 
w którym będzie kotłownia, pralnia, 
kuchnia wraz ze stołówką, kaplica i na 
piętrze pomieszczenia dla pensjona-
riuszy. W adoptowanym budynku nr 
1 będą zlokalizowane pomieszczenia 

Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku 

biurowe, kawiarnia wraz 
z tarasem oraz gabinety 
rehabilitacji i warsztaty 
terapii zajęciowej. Część 
mieszkalna to 4 pawilo-
ny połączone łącznikami. 
W 1998 roku zrealizo-
wano roboty ziemne, 
fundamenty i część ścian 
naziemnych. W 1999 
roku weszła w życie 
reforma administracyjna 
kraju, powstały duże 
województwa i powiaty. 
Inwestycja nie znalazła 
się w planie wojewódz-
kim na 1999 rok i nie 
miała zabezpieczonego 
finansowania. Jako 
prawny następca dla tej 
inwestycji wskazany był 
przez Wojewodę Powiat 
Nowodworski. W kwietniu 
1999 roku  Powiat przejął 
od Wojewody Mazo-
wieckiego cesją, wszelkie 
umowy zawarte na tej in-
westycji z zapewnieniem 
na realizację w 1999 
roku kwoty 1500 tys. 
zł. Stan prawny w chwili 
przejęcia przez Powiat był następujący 
– działka Skarbu Państwa, inwestycja 
realizowana z budżetu państwa.
Powiat nie miał wpływu na wybór 
koncepcji na dokumentację na eta-
pie pozwolenia na budowę. Poważny 
mankament to podmokły teren 
i budowa zagłębiona w ziemi poniżej 
poziomu jezdni. Inny bardzo duży 
minus tej inwestycji to zbyt mała ilość 
miejsc dla pensjonariuszy (70 osób) 
przy tak dużej kubaturze obiektu. 
Domy pomocy społecznej to zadanie 
własne Powiatu. Nie ma on wyboru, 

musi dokończyć tę inwestycję i zasie-
dlić ją, ponieważ z ustawy o zdrowiu 
psychicznym wynikało, że zawsze 
działalność w tym zakresie była finan-
sowana z budżetu państwa i były duże 
oczekiwania na liczba miejsc, powstała 
koncepcja i została zatwierdzona przez 
ówczesne władze budowy takiego 
domu w Nasielsku. 
Powiat jest wykonawcą wcześniej 
podjętych decyzji w tym zakresie. 
Szukał różnych rozwiązań, aby za-
kończyć budowę w możliwie najszyb-
szym terminie, jak również pozyskać 
pensjonariuszy, koszty utrzymania 

którychbędą ponosić gminy. 
W 2004r. udało się Powiatowi 
umieścić tę inwestycję w kontrakcie 
wojewódzkim w ramach, którego 
pozyskamy 1775 tys. Zł. W celu 
pozyskania pozostałej kwoty nie-
zbędnej do ukończenia inwestycji 
Powiat podpisał porozumienie z Pre-
zydentem Warszawy. Dofinansuje 
on to przedsięwzięcie - w wysokości 
2,5 miliona zł oraz będzie ponosił 
koszty skierowanych przez to Miasto 
pensjonariuszy. Chcemy do końca 
2004r zakończyć prace budowlane, 
przez zimę wyposażyć i zarejestrować 

Za niespełna dwa lata uczniowie będą ćwiczyć w nowej sali gimnastycznej. Nowoczesny 
obiekt sportowy zostanie wybudowany  przy Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku. 

Wybór naszego wniosku 
Zarząd Województwa Mazowieckie-
go ogłosił wyniki oceny wniosków 
w ramach ZPORR zgłoszonych 
w I turze naboru, która obejmowała 
okres do 9 lipca br. Powiat nowodwor-
ski zgłosił projekt opracowany przez 
Wydział Rozwoju Gospodarczego 
i Promocji oraz Wydział Edukacji 
i Zdrowia, dotyczący działania 3.5, pod-
działania 3.5.1 „Lokalna infrastruktura 
edukacyjna i sportowa”  pt. „Budowa 
sali gimnastycznej przy Zespole Szkół 
Zawodowych w Nasielsku”. W ramach 
tego poddziałania razem wpłynęło 25 
wniosków. W wyniku procedury for-
malnej i merytoryczno-technicznej 15 
wniosków zostało odrzuconych. Zarząd 
Województwa Mazowieckiego wybrał 
10 projektów, wśród których wniosek 
powiatu nowodworskiego znalazł się 
w ścisłej czołówce. Nasz projekt oce-

niony przez niezależnych ekspertów 
uzyskał 84,25 % maksymalnej ilości 
punktów. Wartość realizacji projektu 
wynosi 2.4 mln złotych, w tym dofi-
nansowanie z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego obejmie 75% 
kosztów kwalifikowanych tj. 1,8 mln zł. 
Dzięki 10% dotacji z budżetu państwa 
i z MENiS udział środków własnych po-
wiatu wyniesie 158,5 tys. zł. Ta bardzo 
ważna inwestycja oświatowa poprawi 
dostęp do infrastruktury sportowej 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
oraz społeczności lokalnej na obszarze 
wiejskim. Dzięki realizacji projektu wy-
równane zostaną szanse w dostępie do 
sali gimnastycznej dla młodzieży gmi-
ny Nasielsk, która do tej pory nie miała 
możliwości korzystania z tego typu 
obiektu. Sala gimnastyczna o wymia-
rach 30x28x11 m. o powierzchni 1287, 

8 m2 zostanie połączona z budynkiem 
istniejącego ZSZ za pomocą piętrowe-
go łącznika. Zakres prac obejmuje 
wykonanie robót budowlanych, insta-
lacji elektrycznej, wodno-kalalizacyjnej, 
centralnego ogrzewania, ciepłej wody 
oraz wentylacji i wyposażenia w osprzęt 
sportowy. Obiekt będzie dostosowany 
dla osób niepełnosprawnych poprzez 
wybudowanie dźwigu osobowego, 
podjazdów architektonicznych oraz 
przystosowanie sanitariatów dla osób 
na wózkach inwalidzkich. 

Obecnie starostwo powiatowe roz-
poczęło procedurę przetargową na 
wyłonienie wykonawcy zadania inwe-
stycyjnego. 

W najbliższych dniach zostanie 
podpisana z Wojewodą Mazowiec-
kim umowa na finansowanie przed-
sięwzięcia z określeniem warunków 

i zasad płatności etapów inwestycji. 
Zgodnie z harmonogramem bu-
dynek sali gimnastycznej powinien 

zostać oddany do użytku na koniec 
sierpnia 2006 roku.

Starostwo Powiatowe

fot. M. Stamirowski
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SYLWETKI
Maria Kowalska
Urodziła się w 1951 roku w Głodo-
wie k/Nasielska. Szkołę podstawową 
i Liceum Ogólnokształcące ukończyła w 
Nasielsku. Następnie studia na wydziale 
rolnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie. W 1975 roku 
uzyskała dyplom mgr inż. rolnictwa
i rozpoczęła pracę zawodową w Gmin-
nej Spółdzielni SCh w Nasielsku. W 1979 
roku przeszła do pracy w Wojewódzkim 
Komitecie ZSL pełniąc funkcję sekretarza 
zarządu Miejsko – Gminnego ZSL w Na-
sielsku. W latach 1979 – 1989 pracując
w bezpośrednim otoczeniu problemów 
ludzi wsi i instytucji współpracujących próbowała zdobytą wiedzę i doświadczenie 
wykorzystywać przy rozwiązywaniu trudnych spraw ludzkich. W tym okresie 
była przez dwie kadencje  radną gminnej rady w Nasielsku. W 1989 roku 
rozpoczęła działalność gospodarczą na własny rachunek, którą prowadziła do 
1996 roku. W 1996 roku rozpoczęła pracę w Kancelarii Sejmowej prowadząc 
biuro parlamentarne PSL w Ciechanowie. Był to okres, w którym poznała zasady 
tworzenia prawa, sposób przygotowywania inicjatyw poselskich a przede wszyst-
kim poznała indywidualne sprawy ludzkie, których nie można było rozwiązać 
w oparciu o funkcjonujące przepisy. W tym czasie była również ławnikiem w Są-
dzie Rejonowym w Pułtusku. W 1999r po reformie administracyjnej kraju została 
wybrana na funkcję Wicestarosty Powiatu Nowodworskiego.  Zgodnie z kwalifika-
cjami i zainteresowaniami nadzorowała sprawy rolnictwa, geodezji, ochrony środo-
wiska, całej działki społecznej ( opieka społeczna, PFRON, poradnictwo rodzinne). 
Od chwili powstania powiatu piastuje również funkcję Prezesa Zarządu Powiatowej 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Od 1972 roku jest czynnym członkiem ruchu ludo-
wego, pełniąc różne funkcje od sekretarza zarządu gminnego, członka prezydium 
zarządu wojewódzkiego w Ciechanowie, członka Głównego Sądu Partyjnego 
obecnie członek Zarządu Wojewódzkiego PSL Województwa Mazowieckiego. 
W 2002r. po kolejnych wyborach została wybrana Starostą Powiatu. Pełniąc 
tę funkcję stara się wsłuchiwać w głosy mieszkańców naszego powiatu, być 
blisko spraw ludzkich i pomagać rozwiązywać ich problemy. Zadania powiatu 
są specyficzne, często niezrozumiałe dla mieszkańców, możliwości finansowe 
porównywalne do Gminy Nasielsk, a oczekiwania wobec powiatu zgłaszane są 
z 6 gmin. 
Najważniejsze zadania realizowane dla gminy Nasielsk to filia starostwa w Na-
sielsku. Żaden z okolicznych powiatów nie utrzymuje filii celem przybliżenia 
obsługi mieszkańców w zakresie architektury, geodezji, komunikacji, obsługi 
bezrobotnych czy poradni psychologiczno – pedagogicznej. To dzięki takim 
decyzjom Zarządu Powiatu nasi mieszkańcy nie muszą jeździć do Nowego 
Dworu Mazowieckiego. Zostało zrealizowane szereg inwestycji między innymi: 
budowa drogi Nasielsk – Pomiechówek,  inne mniejsze inwestycje drogowe na 
terenie gminy,. Będzie dokończony Dom Pomocy Społecznej. Wiosną roz-
pocznie się budowa sali gimnastycznej przy  ZSZ  przy ul. Lipowej, w najbliższym 
czasie będzie remontowany Komisariat Policji w Nasielsku. Ceni sobie współpracę 
z radnymi powiatowymi naszej gminy. Jak twierdzi to dzięki członkowi Zarządu 
Kazimierzowi Drabikowi,  radnym powiatowym Grzegorzowi Paczewskiemu, 
Teresie Skrzyneckiej, Bogdanowi Ruszkowskiemu i Stanisławowi Tyc, którzy 
dbają o sprawy swoich mieszkańców udaje się nam wspólnie wiele zrealizować 
mimo skromnych możliwości. 
Dodaje, że osobiście nie boi się ludziom spojrzeć w oczy, ceni prawdę  - choć 
czasem w oczy kole.
Mieszka na osiedlu Piłsudskiego wraz z mężem Janem i trzema synami: Maksy-
milianem, Przemysławem i Tomaszem. Wszyscy trzej aktualnie studiują. 

Dobra jakość urzędu
Bernard D. Mucha, Burmistrz Nasielska podpisał zarządzenie dotyczące 
wdrażania w tutejszym Urzędzie Miejskim Systemu Zarządzania Jakością 
zgodnego z wymogami ISO 9001. Powołany został zespół roboczy, który 
będzie koordynował wszystkie działania związane z pracami wdrożeniowymi. 
W jego skład wchodzą: 

- Marek Maluchnik, kierownik wydziału administracji, kontroli i nadzoru;
- Barbara Pająk, kierownik wydziału gospodarki przestrzennej;
- Małgorzata Rosłońska, kierownik wydziału rozwoju regionalnego;
- Agnieszka Kalinowska, inspektor w wydziale budżetu i finansów;
- Marcin Bagiński, informatyk w wydziale administracji, kontroli i nadzoru.
Pełnomocnikiem do spraw wdrożenia systemu został Marek Maluchnik.

D.Panasiuk

ISO - co to i po co?
O wyjaśnienie poprosiliśmy Zbigniewa Rutkowskiego, Sekretarza Nasielska

Panie Sekretarzu, co to jest Sys-
tem Zarządzania Jakością zgodny 
z wymogami ISO 9001?
System Zarządzania Jakością zgodny 
z wymogami normy PN-EN  ISO 
9001: 2001 to mówiąc językiem 
potocznym system, który ma za 
zadanie doprowadzenie do perfekcji 
funkcjonowanie poszczególnych ko-
mórek Urzędu Miejskiego w Nasielsku. 
System ten sprawdza się już w wielu 
urzędach administracji publicznej. 
Najbliżej nas został on wprowadzony 
w Urzędzie Skarbowym w Płońsku.   

ISO 9001 w Urzędzie Miejskim
Myślę, że jest to zadanie bardzo ambit-
ne, ale i możliwe. Pamiętam pierwsze 
miesiące mojej pracy w Urzędzie. 
Muszę stwierdzić, że wiele wieczo-
rów poświęciliśmy z Burmistrzem, 
dyskutując na temat wizji Urzędu 
w przyszłości. Burmistrz planował duże 
zmiany. Stąd zmiana Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu, zmiany na 
wielu stanowiskach pracy, za chwilę 
zmiana siedziby. Czas na następny 
krok. Powołując Marka Maluchnika 
na swojego Pełnomocnika ds. wdra-
żania Systemu Burmistrz obdarzył 
ogromnym zaufaniem najmłodsze 
pokolenie. Uważam, że jest to właści-
wy wybór. Na pewno będę pomagał 
Markowi usuwać wszelkie przeszkody, 
jakie zaistnieją, w procesie wdrażania 
Systemu.

Jaki wpływ będzie miało wdroże-
nie Systemu na pracę tutejszego 
Urzędu?
Myślę, że System doprowadzi 
do zintegrowania pracowników 
z Urzędem nie tylko jako zakładem 
pracy, w którym trzeba przepra-
cować osiem godzin dziennie, 
ale przede wszystkim jako firmą. 
Dzisiaj często tak jest, że Burmistrz 
poświęca wiele godzin na osobiste 
interwencje w sprawach, które po-
winny być załatwiane na poziomie 
Wydziału. Często opinie mieszkań-
ców o pracowniku przenoszą się na 
Burmistrza. To wszystko przejdzie do 
niechlubnej historii. System Zarzą-
dzania Jakością ma objąć wszystkich 
pracowników Urzędu.

W jaki sposób „nową jakość” od-
czują mieszkańcy Nasielska?
Generalnie ma to być Urząd bardziej 

przyjazny mieszkańcom 
naszej gminy. Myślę, że 
czekają nas duże zmiany. 
Nie chcę dzisiaj mówić 
o wszystkim, ale na pewno 
wszystko będzie działo się 
na naszych oczach.

Czy musi być (aż) ISO, 
żeby Urząd sprawnie 
i miło obsługiwał inte-
resantów? Czy bez tego 
„kawałka papieru” jest 
to niemożliwe?
Kawałek papieru, o któ-
rym Pan mówi, może nas 
wprowadzić tzn. Urząd 
Miejski w Nasielsku do 
elitarnego klubu instytucji, 
firm, które na forum nie tylko Polski, 
ale i Europy mają ogromne znacze-
nie. Myślę, że również dla mieszkań-
ca Nasielska może to być powodem 
do dumy. Oczywiście, że ISO nie jest 
konieczne, żeby Urząd był sprawny, 
a urzędnicy mili. Tu jednak chodzi 
o coś zupełnie innego. Chcemy, żeby 
Urząd był cały czas bardzo sprawny, 
a urzędnicy cały czas tylko mili 
– dysponujący ogromną wiedzą, 
uniwersalni – mogący zastępować 
w każdej chwili swoich nieobecnych 
kolegów. System ma nas tego nie 
tylko nauczyć, ale on taki jest. My 
będziemy pracować w jego ramach. 
Mieszkaniec wychodzący z Urzędu 
z nierozwiązanym problemem musi 
mieć pełną informację, dlaczego jest 
on nierozwiązany w tym Urzędzie 
i czy jest możliwe i gdzie – rozwią-
zanie jego problemu. Nazwałbym to 
rewolucją w myśleniu. 

Kiedy nastąpi nadanie certyfikatu 
Urzędowi Miejskiemu w Nasiel-
sku, kto o tym decyduje i na jakiej 
podstawie?
Burmistrz podpisał umowę na 
wdrożenie Systemu z Europej-
skim Stowarzyszeniem Ekspertów 
i Konsultantów CEYTA. Urząd 
otrzyma certyfikat dopiero wtedy, 
kiedy każdy element tego Systemu 
w ramach Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku będzie właściwie funk-
cjonował. Zakładamy, że będzie to 
w czwartym kwartale 2005 roku. 
W tym czasie będziemy prowadzić 
kontrole wewnętrzne oraz będą 
przeprowadzane audyty zewnętrz-

ne – instytucji międzynarodowych. 
Czeka nas dużo pracy.

Czy „świadectwo” jest wieczne 
– w jaki sposób i jak często jest 
sprawdzane, że wdrożony System 
Zarządzania Jakością jest zgodny 
z wymogami ISO 9001?
Oczywiście, że nie. Cały czas będzie-
my monitorowani przez instytucję 
nadającą certyfikat. Certyfikat ISO 
9001: 2001 trudno jest uzyskać, 
ale łatwo utracić. 

Ile będzie kosztować ISO 9001.  Kto 
pokryje koszty jego wdrażania?
Koszt wdrożenia jest stosunkowy 
niewielki w porównaniu z korzy-
ścią, jaką mogą mieć mieszkańcy 
ze swojego Urzędu. System ma 
wyeliminować również zbędne 
koszty, których może dzisiaj nie 
zauważamy. 

Czy Nasielsk będzie pierwszy 
w powiecie nowodworskim?
Myślę, że tak. Na pewno jednak 
w nasze ślady pójdą inne Urzędy. 
Urząd Miejski w Nasielsku jest jed-
nym z niewielu Urzędów na Mazow-
szu, który podjął się tak radykalnie 
usprawnić swoje funkcjonowanie. 
Spełniają się nie tylko marzenia 
Burmistrza, ale również większej 
części naszych pracowników. Wiem, 
że są jeszcze i tacy, którzy nie wierzą 
w powodzenie Systemu. Ale oni 
bądź uwierzą w sukces, bądź też 
odejdą. System to łańcuch naczyń 
połączonych.

Dziękuję za rozmowę
Rozmawiał Dariusz Panasiuk
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fot. M. Stamirowski

KRONIKA 
POLICYJNA

Oczyszczalnia 
– nowy przetarg
Urzędnicy Komisji Europejskiej 
zapoznali się już z dokumentacją 
dotyczącą nasielskiej oczyszczalni 
ścieków. Papiery wróciły już z Bruk-
seli – poinformował nas Bernard 
Mucha, Burmistrz Nasielska. 

Eksperci KE wnieśli kilka uwag do 
specyfikacji przetargowej. Władza 
wdrażająca, która koordynuje reali-
zację inwestycji finansowanych ze 
środków PHARE, wyznaczy nowy 
termin przetargu. Poprzedni przetarg 
został unieważniony.

Burmistrz ma nadzieję, że prace 
budowlane rozpoczną się jeszcze 
w tym roku. 
- Nowa specyfikacja przetargowa 
została już przesłana do Komisji 
Europejskiej. Po rozstrzygnięciu 
przetargu zamierzam jak najszyb-

ciej podpisać umowę z wykonawcą 
oczyszczalni – powiedział Bernard 
Mucha.

Inwestycja będzie finansowana głów-
nie pieniędzmi z Programu PHARE 
„Spójność Społeczna i Gospodar-
cza”. Wniosek w tej sprawie Nasielsk 
złożył ponad 2 lata temu. Przygoto-
wany przez władze miasta projekt o 
nazwie „Poprawa warunków sektora 
małych i średnich przedsiębiorstw w 
Nasielsku”, przewidujący budowę 
oczyszczalni i kanalizacji został uję-
ty przez Komisję Europejską w pro-
pozycji finansowania dla Programu 
PHARE 2003. Jest to duży sukces 
miasta, ponieważ nasielski wniosek 
był jedynym pozytywnie zaopinio-
wanym dokumentem gminnym na 
Mazowszu.

Dariusz Panasiuk

Sprostowanie
W poprzednim wydaniu Życia Nasielska (Nr 28, 8 – 21 października) w 
rozmowie z dr Maciejem Rudzkim, dyrektorem SP ZOZ wkradł się błąd. 
Dr M. Rudzki, odpowiadając na pytanie: - Jak działa pielęgniarstwo środo-
wiskowo-rodzinne? Czy w tym wypadku nie ma konfliktu z przychodnia-
mi prywatnymi? – odpowiedział m.in.: „Ksiądz Dyrektor przyznał, że nasz 
kontrakt to nowa jakość i trzeba to przyjąć do wiadomości jako coś zupełnie 
naturalnego”. W tekście, zamiast „kontrakt” użyliśmy słowa „kontakt”. Za 
pomyłkę przepraszamy.

Redakcja

03.10. w miejscowości Toruń 
Dworski dwóch nieznanych spraw-
ców skradło rower górski o wartości 
300zł. Sprawców ustalono.
04.10. w miejscowości Kątne 
nieznani sprawcy skradli 70m. linii 
telekomunikacyjnej o wartości ok. 
3900zł. na szkodę Telekomunikacji 
Polskiej.
06.10. nieznani sprawcy włamali się 
do mieszkania w bloku na osiedlu 
przy ulicy Piłsudskiego. Skradli m.in. 
komputer, telefon stacjonarny i biżu-
terię na szkodę Krzysztofa K.
08.10. na ul. Młynarskiej Krzysztof S. 
skradł z samochodu Daewoo Matiz 
radioodtwarzacz Panasonic i 15 l. pa-
liwa. Straty oszacowano na 750 zł.
09.10. na ul. Młynarskiej Ireneusz W. 
kierował samochodem Fiat Punto 
w stanie nietrzeźwym. 0,85 i 0,86 
mg/l.
10.10. w miejscowości Pieścirogi 
Nowe w barze kolejowym Andrzej 
P. i Dawid W. próbowali wyłudzić 
od właściciela wydanie pieniędzy 
w kwocie 100 zł. 
10.10. w miejscowości Pieścirogi 
Nowe na stacji PKP dwóch niezna-
nych sprawców skradło Annie L. 
i Kamilowi K. telefony komórkowe.
4-8.10. w miejscowości Dębinki 
nieznani sprawcy po włamaniu 
się do budynków gospodarczego 
i mieszkalnego skradli m.in. elek-
tronarzędzia, butlę gazową oraz 
spawarkę. Straty 2490 zł. na szkodę 
Romana K.
Nocą 9/10.10. na parkingu osiedlo-
wym przy ul. Warszawskiej nieznani 
sprawcy po wybiciu tylnej szyby 
w samochodzie Peugeot skradli radio 
korporacyjne, radio samochodowe 
i kasę fiskalną o łącznej wartości 
1500 zł. na szkodę Zbigniewa P.
13.10. spod salonu komputerowego 
na ul. Kościuszki nieznani sprawcy 
skradli rower górski o wartości 1000 
zł. na szkodę Piotra T.
24.09-14.10. w miejscowości Mo-
krzyce Dworskie nieznani sprawcy 
skradli dwa skrzydła drzwi od sto-
doły. Zniszczyli ściankę działową 
w budynku mieszkalnym. Ogólna 
wartość strat – 1000 zł. na szkodę 
Ludomira L. mieszkańca Nowego 
Dworu.
15.10. w miejscowości Pniewo Arka-
diusz R. kierował rowerem w stanie 
nietrzeźwym. 0,80 i 0,62 mg/l.
30.09.-15.10. w barze w Pieści-
rogach Starych nieznani sprawcy 
z automatu do gier skradli kasetkę 
z pieniędzmi.
1.10-15.10 w Pieścirogach Starych  
nieznani sprawcy z torów i rozjezdni 
nieczynnej lokomotywowni skradli: 
śruby, podkładki i łupki o łącznej 
wartości 2500zł na szkodę PKP.
15.10. w miejscowości Cegielnia 
Psucka kierowca Fiata Albea potrą-
cił rowerzystę, którego z obrażeniami 
ciała przewieziono do szpitala.

Mieszkania do wzięcia
- W tym tygodniu sfinali-
zujemy już prowadzone od 
kilku miesięcy negocjacje 
z firmą „Sajmex” i część 
nieruchomości znajdują-
cej się przy ulicy Płońskiej 
stanie się własnością na-
szej gminy – mówi B.Mu-
cha, Burmistrz Nasielska. 
– Przejmiemy też dwa bu-
dynki, które jak wykazały 
ekspertyzy, nadają się do 
remontu – dodaje. 

Pozostałości dwóch bloków 
mieszkalnych znajdujących 
się przy ul. Płońskiej straszą 
mieszkańców Nasielska od lat. 
Przypominają o minionej epo-
ce i niespełnionych marzeniach 
związanych z powstaniem wiel-
kiego zakładu produkcyjnego, w 
którym pracę mogłoby znaleźć 
wielu ludzi. Marzenie okazało 
się niemożliwe do spełnienia 
– syndyk dawno temu rozprzedał 
imponujący swego czasu teren bu-
dowy. I dziś widać kto i w jaki sposób 
zagospodarował swoją własność. 
Właściciel tej części nieruchomości, 
na której stoją bloki – firma „Sajmex” 
- przez ponad 10 lat nie przejmował 
się jej losem. 

Wszystkie budynki więc stały i ule-
gały zniszczeniu nie tylko za sprawą 
czasu, ale i co bardziej zaradnych są-
siadów, którzy wiedzieli w jaki sposób 
należy wykorzystać „bezpańskie” 
mienie. Firma natomiast przez te 
wszystkie lata nie przejmowała się 
płaceniem gminie Nasielsk podatku 
od nieruchomości i w ten sposób 
uzbierało się niemało zaległości. 
Obecnie wraz z odsetkami wynoszą 
one 2.100 tys. zł 

Firma wystąpiła do gminy z propo-
zycją przekazania części nierucho-

mości w ramach spłaty należności, 
w sumie jest to ok. 9 ha gruntu i dwa 
bloki. Są już przygotowane wstępne 
analizy. Koszt oddanego do użytku 
52 metrowego mieszkania wahał 
się będzie prawdopodobnie od 40 
do 45 tys. zł, czyli ok.800zł za metr 
kw. To bardzo okazyjna cena. Jednak 
Burmistrz ma obawy czy uda się 
sprzedać tyle mieszkań. Na razie nie 
wiadomo jednak kto miałby remont 
wykonać, a później kto i w jakiej for-
mie zarządzałby tymi lokalami. 

- Powstanie tam 60 mieszkań, to 
bardzo dużo jak na nasz rynek 
mieszkaniowy. Uważam jednak, że 
skoro pojawiła się szansa zagospo-
darowania tego terenu to należy ją 
wykorzystać – twierdzi B. Mucha.

Samodzielne mieszkania są ciągle 
jeszcze luksusem dla wielu ludzi. 
Nie każdego stać, by wybudować 

sobie dom, nie każdy też jest wiel-
bicielem działki. Dlatego pomysł 
z wyremontowaniem bloków jest 
bardzo dobry. Gdy przy tej okazji 
powstanie cała niezbędna na nie-
wielkim osiedlu infrastruktura, w tym 
drogi, plac zabaw dla dzieci, garaże, 

sklepik będzie to jedno z ładniejszych  
miejsc w gminie. A jeszcze jeśli wła-
ściciele gruntów znajdujących się po 
drugiej stronie szosy pójdą po rozum 
do głowy i zaczną sprzedawać działki, 
to Nasielsk zacznie się rozbudowy-
wać w stronę Nowego Miasta. 

MK

OGŁOSZENIE
Od dnia 01.08.2004 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku 

świadczy usługi medyczne dla ludności 
w zakresie przewidzianym dla pielęgniarki i położnej środowiskowo-rodzinnej.

Godziny przyjęć gabinetu zabiegowego w SPZOZ w Nasielsku przy ul. Sportowej 2:

 Sobota  - 9.00-11.00; 17.00-18.00
 Niedziela  - 9.00-11.00; 17.00-18.00
 oraz w pozostałe dni tygodnia od 8.00 do 18.00.

Zabiegi w domu chorego należy zgłaszać w rejestracji osobiście 
lub telefonicznie pod numerem (23) 691-25-03

Osoby pragnące korzystać z usług Przychodni Rejonowej w Nasielsku 
przy ul. Sportowej 2 w zakresie usług lekarskich i pielęgniarskich 

mogą wypełniać deklaracje codziennie od 8.00 do 17.00

NZOZ CARITAS
W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia gwarantuje:
• realizację świadczeń rehabilitacyjnych w pełnym zakresie
• opiekę zespołu paliatywnego (wizyty domowe)
• opiekę pielęgniarki długoterminowej
NZOZ CARITAS ma obowiązek na mocy powyższej umowy realizować wymienione 
świadczenia wszystkim pacjentom Miasta i Gminy bez względu na to, do jakiej placówki 
są zdeklarowani.

Przepraszam NZOZ CARITAS za pominięcie w powyższej informacji kontraktu na pielę-
gniarstwo środowiskowo-rodzinne.
Intencją moją było podkreślenie, że pacjenci bez względu na miejsce złożenia deklaracji 
do pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego mogą w NZOZ CARITAS korzystać z pozo-
stałych usług.

Dyrektor SPZOZ w Nasielsku
lek. Maciej Rudzki
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     PIĄTEK 29 PAŹDZIERNIKA 2004r. ( Franciszka, Longiny, Longina, Teodora, Wioletty, Zenobiusza)

Predator 2
 Film science fiction, 104 min, USA 1990 

Reżyseria: Stephen Hopkins Scenariusz: Jim 
Thomas, John Thomas Występują: Danny 
Glover, Gary Busey, Ruben Blades, Maria 
Conchita Alonso, Bill Paxton, Robert Davi, 
Adam Baldwin, Kent McCord i inni

Akcja pierwszego „Predatora” 
rozgrywała się w południowo-
amerykańskiej dżungli, akcja dru-
giego przenosi widzów do miejskiej 
dżungli, czyli Los Angeles 1997 r. Dla 
jego mieszkańców nastały ciężkie 
czasy. Miasto spowija gęsty smog, 
a przestępczość rozwinęła się na 
niespotykaną dotychczas skalę. 
Przerażeni obywatele zbroją się 
po zęby, policja prowadzi na ulicach regularną wojnę z bandytami. W jednej z takich akcji przeciwko ja-
majskiemu i kolumbijskiemu gangowi handlarzy narkotyków bierze udział porucznik policji, Mike Harrigan. 
W trakcie krwawej jatki na miejscu pojawia się dziwny, półprzezroczysty stwór i masakruje bandytów. 
Obecność tajemniczego przeciwnika, niesamowicie silnego, uzbrojonego i bezwzględnego, wyczuwa 
również Harrigan, który nie zważał na ostrzeżenia agenta Keyesa, aby trzymał się od tej sprawy z daleka. 
Kiedy ginie jeden z najbliższych współpracowników i przyjaciel Mike’a, Danny Archuletta, porucznik, nie 
zważając na zakazy Keyesa, postanawia zniszczyć groźne monstrum...(sobota 22.40 TVP 2)

TVP 2
06:00 Kawa czy herbata
08:00 Wiadomości
08:12 Pogoda
08:15 Cafe serio
08:25 Kawa czy herbata
09:05 Doktor Melchior Wyderko; - Lekcje 

odwołane; serial anim. prod. ang.
09:15 Listy od Feliksa; serial anim.
09:30 Jedyneczka; program dla dzieci
09:55 Kropelka - przygody z wodą; odc. 

26; serial anim. prod. hiszpańskiej
10:25 Moda na sukces; serial USA
10:50 Pan Złota Rączka; serial kom. USA
11:15 Zwierzęta świata; Amazonka- super 

rzeka; cz. 2/ost.; film dok. prod. ang.
11:40 Telezakupy
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes; rolniczy program inf.
12:15 Wielkie sprzątanie; magazyn 

ekologiczny
12:40 Leksykon kinomana; Medea; 1969  

dramat prod. włosko-francuskiej (106’); 
reż: Pier Paolo Pasolini

14:30 W labiryncie; odc. 40; serial TVP
15:00 Wiadomości
15:10 J.A.G Wojskowe Biuro Śledcze; 

odc. 10; serial prod.USA 
16:00 Raj; magazyn
16:25 Moda na sukces; serial USA
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Parapet; magazyn
17:30 Plebania; odc. 462; telenowela TVP
18:00 Randka w ciemno; zabawa quizowa
18:40 Śmiechu warte
19:00 Lippy & Messy; język angielski dla 

dzieci
19:10 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:53 Sport
19:59 Pogoda
20:10 Bulionerzy; odc. 7 - Samochód; 

serial komediowy prod. TVP
20:40 James Bond w Jedynce
22:51 Wiadomości
23:05 Sfora; odc. 6; serial sensacyjny TVP 

[za zgodą rodziców][stereo]
00:10 Oparte na faktach; Zbrodnicze 

zamiary; Murderous Intent; 1995  
dramat prod. USA (89’) [stereo]; reż: 
Gregory Goodell

01:35 Czas na...kontrowersyjny doku-
ment; Muhammad Ali w oczach świata 
cz. 2; Muhammad Ali Through Eyes of 
World; 2001  film dok. prod. angielskiej

02:30 Zakończenie programu

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

z duchami; odc. 3/7; serial TVP
07:50 Dwójka Dzieciom; Maurycy 

i Hawranek; - Plimplan; serial anim. 
08:00 Dwójka Dzieciom; Lis Leon; - Serce 

i szpada; serial animowany dla dzieci
08:10 Na dobre i na złe; odc. 144; serial 

prod. TVP [stereo]
09:05 Pytanie na śniadanie; magazyn 
10:15 Przygody pana Michała; odc. 5 

- Mąż Basi; serial TVP
10:45 Maggie; odc. 16; serial kom. USA
11:10 Śląska laba; Czesi i Ślązacy cz. 1; 

program rozrywkowy [stereo]
12:00 Prokop i panny; talk show
12:40 Telezakupy
13:00 Panorama
13:16 Pogoda
13:20 Taryfa ulgowa
13:45 Podróż do ziemi obiecanej; serial 

prod. USA
14:30 Gra z cieniem; teleturniej
15:00 Biskup Zdzisław Tranda; reportaż
15:15 Wydarzenia, wydarzenia...; ma-

gazyn kulturalny
15:30 Złotopolscy; odc. 615 - Tajemnicza 

bielizna; telenowela TVP
16:00 Panorama
16:10 Złotopolscy; odc. 616 - Nowe formy 

ludzkiej solidarności; telenowela TVP
16:40 Zaginione dzieci Argentyny; film dok. 

prod. szwedzkiej; reż: Fatima Llorens
17:45 PROGRAM LOKALNY
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:05 Śpiewające Fortepiany; teleturniej 

muzyczny [stereo]
20:05 Europa da się lubić...; - Absurdalna 

Europa; talk show [stereo]

21:00 Czwarta władza; odc. 1/4; 2004  
serial sensacyjny prod.TVP 

22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport-telegram
22:32 Pogoda
22:40 Wideoteka Dorosłego Człowieka
23:20 Błąd w sztuce; (Double Jeopardy); 

1992  film obyczajowy prod. USA (100’); 
reż: Lawrence Schiller; wyk: Rachel Ward, 
Sela Ward, Bruce Boxleitner

01:05 Przeklęta wyspa; Dead Man’s 
Island; 1995  film sensacyjny prod. 
USA (85’); reż: Peter Hunt

02:30 Zakończenie programu

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

odc.16; serial komediowy   
07:35 MacGyver 70, odc.40; serial sens.
08:35 Interwencja, odc.311; r. J. Kamiński
08:55 Bar VIP, odc.67
09:25 Szkoła przetrwania, odc.2; USA 

- Kanada, 2000   
10:20 Bar VIP, odc.68
11:15 Benny Hill
11:25 Samo życie, odc.430; serial obycz.
12:05 Diagnoza morderstwo, odc.36; USA, 

1997-1998; serial detektywistyczny
13:00 TV MARKET
13:15 Alfabet kulinarny K. Schellera, odc.4

13:45 Egzamin z życia, odc.19; USA, 1999; 
serial komediowy   

14:15 Sabrina,nastoletnia czarownica, 
odc.113; serial komediowy   

14:45 Rosyjska ruletka, odc.18
15:45 Informacje
16:00 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.312; r. J. Kamiński
16:30 Exclusive, odc.68; Najciekawsze 

historie świata   

17:00 Jezioro marzeń, odc.2; serial 
17:55 Bar VIP, odc.69
18:30 Informacje
18:55 Sport
19:05 Pogoda
19:10 Awantura o kasę, odc.9
20:00 Bar VIP, odc.70
21:00 Świat według Kiepskich, odc.179 

serial komediowy
21:30 Studio Lotto
21:35 Nieustraszeni , odc.4; 
22:35 Biznes informacje
22:55 Pogoda
23:00 Puls Biznes i Giełda, odc.9
23:20 Pierwsza fala, odc.1;  serial s-f
00:20 Pasjans; USA, 1996; r. Gareth O’Neil; 

w. Kehli O’Byrne, Ken Fording, Palmer Lee 
Todd 

02:15 Aquaz Music Zone; program muz.
05:00 Pożegnanie

06:00 Nauka jazdy - serial fabularno-
dokumentalny 

06:25 Telesklep 
07:05 Uwaga! - magazyn 
07:25 Prześwietlenie - magazyn 
07:55 Najsłabsze ogniwo - teleturniej 
08:40 Tele Gra - interaktywny teleturniej 

na żywo 
09:45 Szybka forsa - interaktywny 

teleturniej na żywo 
10:50 W-11 Wydział śledczy - serial 

fabularno-dokumentalny, Polska 
11:25 Rozmowy w toku - talk show 
12:35 Na Wspólnej (359) - serial oby-

czajowy, Polska 
13:05 Najemnicy I (20) - serial sensacyjny, 

USA 
14:05 Serce z kamienia (42/125) - tele-

nowela, Meksyk 
14:55 Ostry dyżur IV (12/22) - serial 

obyczajowy, USA 
15:55 Zdradzona miłość (99/110) - tele-

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

fabularno-dokumentalny, Polska 
17:50 Rozmowy w toku - talk show 
19:00 Fakty 
19:30 Sport 
19:40 Pogoda 
19:45 Uwaga! - magazyn 
20:10 Na własną rękę (Na własną rękę) 

- film sensacyjny, USA 2002, reż. Andrew 
Davis, wyk. Arnold Schwarzenegger, 
Francesca Neri, Elias Koteas, Cliff Curtis, 
John Leguizamo (tylko dla dorosłych) 

22:25 Krytyczna terapia (Extreme 
Measures) - film sensacyjny, Wielka 
Brytania/USA 1996, reżyseria: Michael 
Apted, wyk. Hugh Grant, Gene Hackman, 
Sarah Jessica Parker, David Morse, Bill 
Nunn (za zgodą rodziców) 

 W izbie przyjęć nowojorskiego szpitala 
umiera bezdomny włóczęga. Nikt nie 
zwraca na jego śmierć większej uwagi 
poza dr. Guyem Luthanem, który za-
uważył u umierającego dziwne objawy. 
Luthan rozpoczyna prywatne śledztwo 
i wkrótce wpada na trop tajnego pro-
gramu badawczego, którego częścią są 
przerażające eksperymenty. 

00:45 Siłacze - program rozrywkowy 
01:45 Uwaga! - magazyn 
02:05 Nic straconego

TVP 1 POLSAT TVN TV 4
05.45 „Joker” - talk-show 
06.35 „Sztukateria” - magazyn kulturalny 
07.00 „Muzyczne listy” – magazyn muz.
08.00 TV Market
08.15 „Królik Greg” (“Greg the Bunny”) 

(12) – serial komediowy, USA 2002
08.45 „Jak dwie krople czekolady” („Sister 

Sister”) (86) – serial komediowy, USA, 
scen. Gary Gilbert, reż. Richard Correll; 
wyk. Tia Mowry, Tamera Mowry

09.15 „Ja tylko pytam” - talk-show 
10.15 „Młodzieńcza miłość” (44) – tele-

nowela, Argentyna
11.15 „KOT czyli Ktoś Ogromnie 

Tajemniczy” - program rozrywkowy 
12.15 TV Market 
12.30 „Kinomaniak” - Odjazdowy ma-

gazyn filmowy 
13.00  „VIP” - Wydarzenia i plotki 
13.30 „Daję słowo” – teleturniej 
14.15 „Muzyczne listy” – magazyn muz.
15.15 „Królik Greg” (13) – serial kome-

diowy, USA 
15.45 „Policjanci z Miami” (41) – serial 

kryminalny, USA
16.45 „Dirty Dancing” (8) – serial USA 

1988-1989, reż. Gabrielle Beaumont, 
Tony Bill

17.15 „Młodzieńcza miłość” (45) – tele-
nowela, Argentyna 

18.15 „Daję słowo” – teleturniej 
19.00  „Ja tylko pytam” - talk-show 
20.00 „Za drzwiami sypialni” - USA; reż. 

Todd Field; wyk. Tom Wilkinson, Sissy 
Spacek, Nick Stahl, William Mapother, 
Marisa Tomei, William Wise, Celia Weston 
Dramat obyczajowy. Upalne lato w stanie 
Maine, na północnym wschodzie USA. 
Frank (Stahl), student architektury, wraca 
do rodzinnego miasteczka na wakacje. 
Wkrótce nawiązuje romans ze starszą 
od siebie o 10 lat Natalie (Marisa Tomei), 
matką dwojga dzieci żyjącą w separacji 
z mężem-gwałtownikiem (Mapother). 
Ojciec Franka (Wilkinson) jest wręcz 
dumny, że syn tak odważnie wkracza 
w dorosłość. Matka (Spacek) patrzy na 
ten związek z nieskrywaną niechęcią. 
Uważa go za błąd młodości, obawia 
się konsekwencji... 

22.50 „Ally McBeal” („Ally McBeal”) (93) 
- serial komediowy, USA

23.50 “Ta jedyna” (“She’s the One”) - USA 
1996, reż. Edward Burns; wyk. Jennifer 
Aniston, Maxine Bahns, Edward Burns, 
Cameron Diaz, John Mahoney 

01.40 “Pałac wagabundów” (“Crash 
Palace”) (42) – Australia 2001, reż. Pino 
Amenta, Geoffrey Cawthorn

02.05 „Bobby kontra wapniaki” (101,102) 
- animowany serial komediowy, USA

02.55 „Muzyczne listy” – magazyn muz.
03.45 „Sztukateria” - magazyn kulturalny 
04.10  „VIP” - Wydarzenia i plotki 
04.35 „Kinomaniak” - Odjazdowy ma-

gazyn filmowy 
05.00 Zakończenie programu

Co z oczu to z serca
 Komedia kryminalna, 118 min, USA 

1998; Reżyseria: Steven Soderbergh 
Występują: Jennifer Lopez, George 
Clooney, Ving Rhames, Don Cheadle, 
Dennis Farina, Albert Brooks, Jim 
Robinson, Elgin Marlow i inni 

Jack Foley jest złodziejem rekor-
dzistą. Błyskotliwy i uwodzicielski 
zdołał obrobić ponad dwieście 
banków. Nigdy nie używa 
broni, a sukcesy „zawodowe” 
zawdzięcza sprytowi, inteligencji 
i urokowi osobistemu. Ma jednak 
pecha do samochodów. Jeśli już 
wpadał, to z powodu auta, któ-
re w najważniejszym momencie 
zawiodło. Ostatnim razem też tak 
było. Jako recydywista Jack dostaje wyrok aż trzydziestu lat więzienia. Nie ma jednak zamiaru spędzić najpięk-
niejszych lat za kratkami. Postanawia uciec z mocnym postanowieniem, że wykona jeszcze tylko jeden popisowy 
skok i przejdzie na zasłużoną emeryturę. Dzięki pomocy kumpla, Buddy’ego Bragga, udaje mu się uciec z więzienia 
na Florydzie, ale w drogę przypadkowo wchodzi mu młoda i ponętna agentka FBI, Karen Sisco. Chcąc nie chcąc, 
Buddy także i ją pakuje do bagażnika samochodu, w którym miał przemycić Jacka.  Wspólna podróż w ciasnym 
kufrze auta uświadamia obojgu, że są dla siebie stworzeni. W trakcie zmiany samochodu Karen udaje się jednak 
uciec. FBI dociera śladem Jacka do jednego z hoteli w Miami, ale Jackowi i tym razem udaje się wymknąć. Wraz 
z Buddym jedzie d Detroit, gdzie obaj mają dokonać ostatniego napadu... (sobota 20.10 TVP 1)
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Co z oczu to z serca

Na własną rękę
TVN 20.10

 (COLLATERAL DAMAGE)
 Film sensacyjny, USA 2002
 REŻYSERIA:  Andrew Davis
 OBSADA: Arnold Schwarzenegger, Elias 

Koteas, Francesca Neri, Cliff Curtis, 
Miguel Sandoval, John Leguizamo

Gordon Brewer jest kapitanem 
straży pożarnej w Los Angeles. 
Na jego oczach, w zamachu 
terrorystycznym giną jego żona 
i syn. Celem zamachu mieli być ko-
lumbijscy dygnitarze ale oprócz nich 
zginęli również cywile. Gordon przez 
kilka miesięcy czeka, aż śledztwo 
w sprawie zamachu przyniesie 
jakiekolwiek rezultaty. Wreszcie 
traci cierpliwość i postanawia sam 
odnaleźć autorów zamachu. W tym 
celu leci do Kolumbii, gdzie rozpo-
czyna swoje prywatne śledztwo. 
Na miejscu poznaje Selenę Perrini 
(Francesca Neri), żonę Claudio 
Perriniego (Cliff Curtis), znanego 
pod pseudonimem Wilk, który jest 
głównym podejrzanym o zorgani-
zowanie zamachu w Los Angeles. 
Selena pomaga Gordonowi w dotar-
ciu do kryjówki Claudio. Nim jednak 
Gordon stanie twarzą w twarz ze 
swym śmiertelnym wrogiem, stoczy 
w kolumbijskiej dżungli wiele 
walk. Na swojej drodze spotka 
ultraprawicowych wojskowych, 
partyzanckie bojówki, terrorystów 
i żołnierzy na usługach narkotyko-
wych bossów. 

fot. Joanna Liszowska
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    SOBOTA 30 PAŹDZIERNIKA 2004r.  (Alfonsa, Edmunda, Klaudiusza, Przemysława, Zenobii, )

TVP 2
06:30 Rok w ogrodzie; magazyn
07:00 Agrolinia; magazyn
08:00 Wiadomości
08:12 Pogoda
08:15 Podróżnik; Granada i Federico 

Garcia Lorca; magazyn turystyczny
08:35 Kanał E; magazyn ekologiczny dla 

młodzieży
09:05 Ziarno; program redakcji katolickiej 

dla dzieci i rodziców
09:30 Walt Disney przedstawia; Aladdin; 

odc. 77; serial animowany prod. USA
09:55 Walt Disney przedstawia; Veritas; 

odc. 8;  serial s-f USA; reż: Perry Lang
10:45 program edukacyjny
11:00 Tequila i Bonetti w Rzymie; odc. 3 

- Pies zabójca; serial krym. prod. włosko-
amerykańskiej 

11:55 Zabawy językiem polskim; teletur-
niej językowy

12:25 Mieszkać z wyobraźnią; magazyn
13:00 Wiadomości
13:10 Zwierzęta świata; Gladiatorzy z 

Patagonii; cz. 1; film dok. prod. niemieckiej
13:40 Dr Quinn; serial USA
14:30 Między nami; talk show Agnieszki 

Rosłoniak 
15:00 Stacyjka; odc. 7; serial kom. TVP
16:00 Moda na sukces; serial USA
16:25 Zrozumieć świat
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 KISS...kulturalny informator subiek-

tywny
17:30 Plebania; odc. 463; telenowela TVP
18:00 Pod Jedynką; magazyn [stereo]
18:30 Sąsiedzi; - Pani X; serial kom. TVP 
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości; Sport; Pogoda
20:10 Hit na sobotę; Co z oczu, to z serca; 

Out of Sight; 1998 film sens. USA (118’); 
reż: Steven Soderbergh; wyk: George 
Clooney, Jennifer Lopez, Ving Rhames

22:20 Sopot 2004 na bis; „Czas jak rzeka” 
- piosenki Czesława Niemena

23:20 Męska rzecz...; Na fali; 1991  film 
sens. USA (117’); reż: Kathryn Bigelow; 
wyk: Patrick Swayze, Keanu Reeves

01:25 Po tamtej stronie; serial USA 
02:10 Kino nocnych marków; Bruno; 

Bruno; dramat USA (104’); reż: Shirley 
MacLaine

03:00 Uwaga ! Zmiana czasu z godz. 3:00 
na 2:00

03:00 Zakończenie programu

06:00 Stawka większa niż życie; odc. 9; 
serial prod. TVP

06:50 Na dobry początek; - „Leszcze”
07:00 Echa tygodnia; /dla niesłyszących/
07:30 Spróbujmy razem; magazyn dla 

niepełnosprawnych
08:00 M jak miłość; odc. 257; serial TVP
08:45 M jak miłość; odc. 258; serial TVP
09:40 Zaklinaczka dzieci;  serial dok. prod. 

angielskiej; reż: Lorraine O’Keeffe
10:10 Ojczyzna-polszczyzna; Jak odmie-

niać Kup ?; program prof. Jana Miodka
10:30 Piękniejsza Polska; magazyn
10:50 Kręcioła; magazyn dla młodzieży
11:15 Globert przedstawia niezwykły 

świat natury; cykl dokumentalny
11:40 Na dobre i na złe; odc.190; serial TVP
12:40 Samotni strzelcy; odc. 4; (The Lone 

Gunmen); 2001  serial sens. USA
13:30 30 ton! - lista, lista - lista przebojów; 

magazyn muzyczny [stereo]
14:00 Familiada; teleturniej
14:30 Złotopolscy; odc. 617 - Ślad po 

zawale; telenowela TVP
15:00 Parodie, parodie. Wieczór parodii 

kabaretowych; wyk: Kabarety: Ani Mru 
Mru, DNO, Afera, Szum i inni

15:55 Święta wojna; serial TVP
16:25 Szpital na peryferiach po dwudzie-

stu latach; odc. 8 - Rozpaczliwe decyzje; 
serial obycz. prod. czeskiej

17:30 Tygodnik Moralnego Niepokoju; 
program kabaretowy

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

styczny Barbary Czajkowskiej 
19:00 Kraj się śmieje; Nagrody i wyróż-

nienia cz. 1; program rozrywkowy [ste-
reo]; wyk: Katarzyna Jamróz, Krzysztof 
Piasecki i inni

20:00 Kraj się śmieje; Nagrody i wyróż-
nienia cz. 2

20:55 Prokop i panny; talk show
21:50 Słowo na niedzielę
22:00 Panorama
22:20 Sport-telegram
22:28 Pogoda
22:40 Predator 2; Predator 2; 1990  horror 

prod. USA (104’); reż: Stephen Hopkins; 
wyk: Danny Glover, Gary Busey, Ruben 
Blades

00:25 Nakręcona Noc; program muzycz-
no-rozrywkowy

01:50 Zakończenie programu

06:00 Poplista, odc.61
07:00 Twój lekarz, odc.35
07:20 Wystarczy chcieć, odc.268
07:30 CARTOON, odc.101
08:00 Hugo Familijny, odc.94
08:30 Auto Świat; magazyn motoryza-

cyjny
09:00 DURACELL: Eksploracje, odc.9
09:30 Program Pana Skowrońskiego, 

odc.5
10:30 Samo życie, odc.427, 428, 429, 430; 

serial obycz.
13:30 Alfabet kulinarny Kurta Schellera, 

odc.5
14:00 Pensjonat pod Różą 2, odc.27; serial 

obyczajowy   
15:00 Mopman, odc.69; program autorski 

Roberta Leszczyńskiego   
15:45 Informacje
16:00 Pogoda
16:05 W amarantowej matni; USA, 

r. Eric Laneuville; w. Amy Stewart, Carly 
Pope, Colm Feore, JoBeth Williams, 
Jonathan Jackson, Robin Dunne 

18:30 Informacje
18:50 Sport
18:55 Pogoda
19:00 Muzyczna Winda, odc.4
20:00 Całkiem nowe lata miodowe, odc.9; 

serial komediowy   
20:30 Bar VIP - Gorące krzesła, odc.7
21:30 Studio Lotto
22:10 Świat według Kiepskich, odc.178; 

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

odc.7
23:00 Nieustraszeni poza cenzurą, 

odc.4
23:45 Podróżnik;  USA, 1997; w. Paxton 

Bill, Wahlberg Mark, Margulis Julianna 
Dramat obyczajowy osadzony w rzadko 
pokazywanych rejonach stanu Północna 
Karolina, gdzie do dziś żyją „grifersi”, 
potomkowie irlandzkich chłopów, nie 
posiadajacych ziemi i przez całe życie 
wędrujący, niczym Cyganie, po kraju. 
Do jednego taboru przybywa potomek 
„griftera” Pat (Wahlberg), wychowany 
w mieście i szukający własnych korzeni. 
Odrzucony, znajduje oparcie u kuzyna 
Bokky’ego (Paxton), który przyjmuje go 
do rodziny.   Za zgodą rodziców

01:45 REEBOK HIP HOP; program mu-
zyczny   

05:00 Pożegnanie

06:00 Uwaga! - magazyn 
06:20 Telesklep 
08:00 Scooby Doo (22/24) - serial 

animowany, USA 
08:25 Automaniak - program motory-

zacyjny 
08:55 Tele Gra - interaktywny teleturniej 

na żywo 
09:55 Pascal: poprostu gotuj - program 

rozrywkowy 
10:25 VIVA Polska  
11:25 Na Wspólnej (83) - serial obycza-

jowy, Polska 
13:10 Wyprawa Robinson-Omnibus 

- program rozrywkowy 
15:00 Narodowy test inteligencji cz II 
16:50 Siłacze  
18:00 Pascal: poprostu gotuj - program 

rozrywkowy 
18:30 Maraton uśmiechu - program 

rozrywkowy 
19:00 Fakty  
19:25 Sport  
19:35 Pogoda  
19:40 Uwaga! - magazyn 
20:00 Kryminalni (7/13) - serial krymi-

nalny, Polska 
21:05 Ciao Darwin - program rozrywko-

wy 
22:05 Kłamca, kłamca (Liar Liar) - kome-

dia, USA 1997, reżyseria: Tom Shadyac, 
obsada: Jim Carrey, Maura Tierney, Justin 
Cooper, Cary Elwes, Anne Haney 

 Fletcher Reede (Jim Carrey) jest świet-
nym prawnikiem i niepoprawnym 
kłamcą. Kłamie przy każdej okazji, w 
pracy - żeby wygrać sprawę w sądzie, 
w domu - żeby usprawiedliwić się przed 
rodziną, którą notorycznie zaniedbuje. 
Wszyscy mają dość jego kłamstw, a naj-
bardziej jego syn Max (Justin Cooper). 
To właśnie dzięki niemu pewnego dnia 
Fletcher zaczyna mówić tylko i wyłącznie 
prawdę. Chociaż stara się kłamać jak 
dawnej, za sprawą jakiejś tajemnej mocy 
nie może, a to ściąga na jego głowę po-
ważne kłopoty. Reżyser Ton Shadyac i 
gwiazdor komediowy Jim Carrey mają na 
swoim koncie już jeden wspólny sukces 
- komedię Ace Ventura. 

23:45 Moja krew - program rozrywkowy
00:45 Najemnicy II (1/17) - serial sensa-

cyjny 
01:45 Nic straconego 

      NIEDZIELA 31 PAŹDZIERNIKA 2004r. (Alfonsa, Antoniego, Augusta, Łukasza, Saturnina, Urbana, Wolfganga)

TVP 1 POLSAT TVN TV 4
06.20 Strefa P – magazyn muzyczny
06.55 „Sztukateria” - magazyn kulturalny 
07.20 KINOmaniaK – odjazdowy maga-

zyn filmowy
07.45 „VIP” wydarzenia i plotki 
08.10 „Modna Moda” - magazyn 
08.35 V Max – magazyn motoryzacyjny
09.00 „Dirty Dancing” (8) – serial USA 

1988-1989, reż. Gabrielle Beaumont, 
Tony Bill, wyk. Patrick Cassidy, Melora 
Hardin, Constance Marie

09.30 „Psie serce - Mars” (5) – serial, 
reżyseria: Tomasz Dembiński, Agnieszka 
Olejnik

10.30 Strefa P – magazyn muzyczny
11.15 „Sztukateria” - Magazyn kulturalny 
12.00 „VIP” - Wydarzenia i plotki 
12.30 V Max – magazyn motoryzacyjny 
13.00 „Policjanci z Miami” (40) – serial 

kryminalny, USA 1984, reż. Thomas 
Carter

14.00 I Liga Siatkówki; Polska Energia 
Sosnowiec – AZS Politechnika Warszawa

16.00 „Anioł ciemności” („Angel”) (53) 
– serial dramatyczno-sensacyjny, USA 
1999, reż. Joss Whedon

17.00 „Cień anioła” („Dark Angel”) (18) 
– serial sensacyjno-fantastyczny, USA 
2000, reż. Sarah Pia Anderson, Duane 
Clark

18.00 „JOKER” - Program rozrywkowy 
19.00 2  “Ta jedyna” - USA 1996, reż. 

Edward Burns; wyk. Jennifer Aniston, 
Maxine Bahns, Edward Burns, Cameron 
Diaz, John Mahoney 

21.00 WYDARZENIA
21.10 „Komenda” - serial dokumentalny 
21.40 2  “Weekend Ostermana” - USA 

1983, reż. Sam Peckinpah; wyk. Rutger 
Hauer, John Hurt, Craig T. Nelson, Dennis 
Hopper, Chris Sarandon, Meg Foster

23.50 „Nagi patrol” („Son of the Beach”) 
(38) – Serial komediowy, USA 2000, Wyk. 
Timothy Stack (Notch Johnson), Jaime 
Bergman (B.J. Cummings), Roland 
Kickinger (Chip Rommel)

00.15 PLAYBOY; „Wydanie specjalne: 
Dian Parkinson” (CVC – Dian Parkinson” 
– program 

01.20 „Drogówka” - magazyn policyjny 
01.45 „Komenda” - serial dokumentalny 
02.10 V Max – magazyn motoryzacyjny 
02.35 „VIP” - wydarzenia i plotki 
03.00 Strefa P – Magazyn muzyczny
03.35 Zakończenie programu

TVP 2
06:25 Historia naturalna Polski; cykl dok. 
07:00 Transmisja Mszy św. z Sanktuarium 

Bożego Miłosierdzia w Krakowie-
Łagiewnikach

07:55 Domisie; program dla dzieci
08:20 Archiwum Zack’a; - Co gryzie Zack’a 

Greenburga ?; serial prod. kanadyjskiej 
08:50 Co i jak (TV); serial popularno-

naukowy dla dzieci i młodzieży
09:15 Cybermysz; program dla młodych 

widzów
09:45 Piosenkarnia; program dla dzieci
09:55 Songowanie na ekranie; program 

dla młodych widzów
10:20 Gamebox; program poświęcony 

grom komputerowym i konsolowym
10:45 Kuchnia z Okrasą
11:10 Siódme niebo; - Pożegnanie;  serial 

prod.USA (stereo)
11:55 Między ziemią a niebem; magazyn 

(w tym o godz. 12.00 „Anioł Pański”)
12:40 Zwierzowiec; Królik i zając; maga-

zyn
13:00 Wiadomości
13:10 Tydzień; magazyn
13:35 Od przedszkola do Opola
14:15 Zaginiony świat; serial fantastycz-

no-przygodowy prod. kanadyjskiej
15:00 Summa zdarzeń według Jacka 

Żakowskiego; program publicystyczny
15:30 Czas na dokument - BBC w Jedynce; 

Lew; Lion; 2000 film dok. prod. ang.
16:25 Rewizja nadzwyczajna; Ucieczka 

Mikołajczyka; program historyczny 
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 DTV J. Fedorowicza
17:30 Lokatorzy; serial komediowy TVP 
18:00 Kochamy polskie komedie; tele-

turniej (stereo)
18:30 Magia Davida Copperfielda
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości; Sport; Pogoda
20:10 Wybory na Wschodzie; - Ukraina; 

program publicystyczny
20:30 Zakochana Jedynka; film
22:25 RetroTEYada; program rozrywkowy
23:10 Uczta kinomana; Klute; Klute; 

1971  film kryminalny prod.USA (110’); 
reż: Alan J.Pakula; wyk: Jane Fonda,Donald 
Sutherland

01:05 Dobry papież; cz. 1; film biograficzny 
prod. włoskiej; reż: Ricky Tognazzi

02:45 Magazyn Ligi Mistrzów
03:10 Zakończenie programu

06:00 Stawka większa niż życie; odc. 10; 
serial prod. TVP

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

07:00 Film dla niesłyszących; Tygrysy 
Europy; odc. 3; serial TVP

08:00 M jak miłość; odc. 259; serial TVP 
08:45 Chcę się zmienić; serial dok.  

prod.angielskiej
09:10 Koncert Orkiestry Symfonicznej 

Filharmonii Narodowej
09:45 Złota Dwunastka Baletów; 

Kaczyński rozmawia z Barysznikowem
09:55 Animals; magazyn
10:20 Rodzinne oglądanie - Miesiąc z 

National Geographic; film dok. USA
11:20 Podróże kulinarne Roberta 

Makłowicza; Bałtycki smak; magazyn
11:50 Gwiazdy w południe; Pojedynek 

w słońcu; western USA (125’); reż: King 
Vidor; wyk: Jennifer Jones, Joseph Cotten, 
Gregory Peck, Lionel Barrymore

14:00 Familiada; teleturniej
14:30 Złotopolscy; odc. 618; telenowela
15:00 Bezludna wyspa; .; wyk: Beata 

Tyszkiewicz, Dominika Ostałowska, 
Joanna Brodzik

16:00 Na dobre i na złe; odc. 191; serial 
prod. TVP [stereo]

17:00 Zdobywcy; program przygodowo 
- rozrywkowy

17:30 Dzika przyszłość; serial dokumen-
talny prod. angielskiej (stereo)

18:00 PROGRAM LOKALNY
18:25 Zwiastun sponsorski
18:30 7 dni świat; program publicystyczny
19:00 Święta wojna; serial TVP
19:30 Tydzień w sporcie
20:05 Europa da się lubić...; - Granice 

wolności; talk show [stereo]
21:05 Tajne akcje C.I.A.; odc. 8; serial 

sensacyjny prod. USA 
21:50 Złota Dwunastka Baletów; 

Kaczyński rozmawia z Barysznikowem
22:00 Panorama
22:20 Sport-telegram
22:28 Pogoda
22:35 Złota dwunastka baletów; Don 

Kichot z Michaiłem Barysznikowem
00:15 Shaughnessy; Shaughnessy; 1996  

film fab. prod. USA (89’); reż: Michael 
Rhodes; wyk: Matthew Settle, Tom 
Bower, Bo Hopkins, Linda Kozlowski, 
Sarah Paulson

01:40 Zakończenie programu

06:00 Mopman, odc.69
06:40 Benny Hill
07:00 Auto Świat, odc.20; magazyn 

motoryzacyjny   
07:30 Ręce które leczą, odc.135; program 

Zbigniewa Nowaka   
08:00 BeyBlade, odc.23; USA; serial anim.
08:30 Pokemon, odc.9; serial anim.
09:00 Hugo, odc.184
09:30 Poplista, odc.62
10:30 Rodzina zastępcza, odc.177; Polska; 

serial obyczajowy   
11:30 Buffy postrach wampirów; „Buffy 

, the Vampire Slayer”; USA
13:15 Brenda Starr; USA, 1989; r. Robert 

Ellis Miller; w. Brooke Shields, Henry 
Gibson, Kathleen Wilhoite, Timothy 
Dalton, Tony Peck; komedia sci-fi. 

15:30 Podaruj dzieciom słońce; „Fundacja 
Polsat”   

15:45 Informacje
16:00 Pogoda
16:05 Muzyczna Winda, odc.4
17:00 Całkiem nowe lata miodowe, odc.9

Polska; Serial komediowy   
17:30 Strażnik Teksasu, odc.14; USA; serial 

sensacyjny   
18:30 Informacje
18:50 Sport
18:55 Pogoda
19:00 Rodzina zastępcza, odc.178

Polska; serial obyczajowy   
20:00 Pensjonat pod Różą 2, odc.28; 

Polska; serial obyczajowy   
21:00 Fala zbrodni, odc.23; Polska; serial 

sensacyjny   Tylko dla dorosłych
21:30 Studio Lotto
22:00 Kuba Wojewódzki 5; talk show

23:00 Nasze dzieci 2, odc.9; program pod 
patronatem Fundacji Polsat

00:00 Magazyn sportowy
02:00 Aquaz Music Zone; program muz.
05:00 Pożegnanie

05:40 Uwaga! - magazyn 
06:00 Telesklep 
07:40 Scooby Doo (23/24) - serial 

animowany, USA 
08:05 Susie Q (Susie Q) - film rodzinny, 

USA 1996, reżyseria: John Grant Weil, 
obsada: Shelley Long, Amy Jo Johnson, 
Justin Whalin, Ernie Prentice, Andrea 
Liebman 

08:05 Susie Q (Susie Q) - film rodzinny, 
USA 1996, reżyseria: John Grant Weil, 
obsada: Shelley Long, Amy Jo Johnson

10:00 Kłamca kłamca (Liar Liar) - kome-
dia, USA 1997, reżyseria: Tom Shadyac, 
obsada: Jim Carrey, Maura Tierney, Justin 
Cooper, Cary Elwes 

11:40 Misja Martyna - program rozryw-
kowy 

12:40 Moja krew - program rozrywko-
wy 

13:40 Co za tydzień - magazyn 
14:05 Krokodyl Dundee II (Crocodile 

Dundee II) - komedia, Australia/USA 1988, 
reżyseria: John Cornell, obsada: Paul Hogan, 
Linda Kozlowski, John Meillon

16:25 Zielone drzwi 
16:55 Ciao Darwin - program rozrywko-

wy 
17:55 Kryminalni (7/13) - serial krymi-

nalny, Polska 
19:00 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 
jest rozmowa z zaproszonymi gośćmi. 
Prowadzący zaprasza do rozmowy tych, 
od których dużo zależy: wpływowych 
polityków, wysokich urzędników pań-
stwowych, najbogatszych Polaków czy 
znanych biznesmenów. Tych, którzy 
mają wpływ na nasze życie, a czasem 
popełniają szkolne błędy. I za błędy są 
właśnie rozliczani. 

21:55 Pod Napięciem - talk show 
22:25 Superwizjer - magazyn 
22:55 Nie do wiary - magazyn 
23:25 Bitwa o Anglię - serial fabularno-

dokumentalny 
23:55 Granice - serial fabularno-doku-

mentalny 
00:25 Nic straconego 

TVP 1 POLSAT TVN TV 4
06.20 „JOKER” - Program rozrywkowy 
07.10 „Sztukateria” - magazyn kulturalny 
07.50 KINOmaniaK – odjazdowy maga-

zyn filmowy
08.15 „Modna Moda” - magazyn 
08.40 „VIP” wydarzenia i plotki 
09.05 V Max – magazyn motoryzacyjny 
09.30 „Psie serce - Tamino” (6) – serial, 

reżyseria: Andrzej Kotkowski, Agnieszka 
Olejnik

10.30 „Dirty Dancing” (9) – serial USA, 
reż. Gabrielle Beaumont, Tony Bill, wyk. 
Patrick Cassidy, Melora Hardin, Constance 
Marie, McLean Stevenson

11.00 „Largo” („Largo Winch”) (9) 
– przygodowy serial akcji, Francja/
Niemcy/Kanada/Belgia/USA 2001, 
reż. Paolo Barzman, Dennis Berry

12.00 KINOmaniaK – odjazdowy maga-
zyn filmowy

12.30 „Joker” - talk-show 
13.30 „Modna Moda” - magazyn 
14.00 „Policjanci z Miami” („Miami Vice”) 

(41) – serial kryminalny, USA 
15.00 I Liga Siatkówki; AZS Częstochowa 

– Jastrzębie Borynia 
17.00 1  „Moja przyjaciółka Flicka” - USA 

1943, reż. Harold D. Schuster; wyk. Roddy 
McDowall, Preston S. Foster, Rita Johnson, 
Jeff Corey, James Bell 

18.50 “Serce i dusze” - USA 1993, reż. 
Ron Underwood; wyk. Robert Downey 
jr., Charles Grodin, Alfre Woodard, Kyra 
Sedgwick, Tom Sizemore

21.00 WYDAREZNIA 
21.10 „Nagi patrol” (39) – serial kome-

diowy, 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)

21.40 „Drogówka” - magazyn policyjny 
22.10 “Equinox” (“Equinox”) - USA 

1992, reż. Alan Rudolph; wyk. Matthew 
Modine, Lara Flynn Boyle, Fred Ward, 
Marisa Tomei

00.30 3  „Rytuał” („Ritual”) - USA 2001, 
reż. Avi Nesher; wyk. Jennifer Grey, 
Gabriel Casseus, Erick Avari, Daniel 
Lapaine, Tim Curry 

02.35 „Drogówka” - magazyn policyjny 
03.00 „Komenda” - serial dokumentalny 
03.25 KINOmaniaK – odjazdowy maga-

zyn filmowy
03.50 „Modna Moda” - magazyn 
04.15 Zakończenie programu

HIT NA DZIŚ
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KŁAMCA, KŁAMCA
TVN 22.05
 Komedia, USA 1997; REŻYSERIA: 

Ton Shadyac; OBSADA:Jim Carrey, 
Maura Tierney, Jennifer Tilly, Swoosie 
Kurtz, Amanda Donohoe, Cary Elwes, 
Justin Cooper, Anne Haney

Zdolny prawnik Fletcher Reede 
kieruje się w pracy maksymą, 
według której cel uświęca środki. 
Fletcher reprezentuje w sądzie 
bogatych klientów znanej firmy 
adwokackiej. Jego cel to kolejna 
wygrana sprawa, a owe uświęcone 
środki to niezliczone kłamstwa, które 
wypowiada bez zmrużenia oka na 
sali sądowej. Każdy kolejny wygrany 
proces pomnaża majątek firmy i jego 
własny, a Fletcher uwielbia luksuso-
we życie. Niestety, jego zamiłowa-
nie do kłamstw dominuje również 
w relacjach z rodziną, dla której 
notabene nigdy nie potrafi znaleźć 
czasu.Jego syn Max jest tym bardzo 
sfrustrowany. Jego rozgoryczenie 
staje się nie do zniesienia, gdy ko-
lejny raz zaprasza ojca na urodziny 
i ten, jak zwykle, się nie zjawia, 
znajdując sobie później najbardziej 
nieprawdopodobną wymówkę...
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20:30
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23:10

01:05
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Krokodyl Dundee II
14.05 TVN
 

Komedia, USA 1988; REŻYSERIA: John 
Cornell; OBSADA: Paul Hogan, Linda 
Kozlowski, John Meillon, Hechter Ubarry, 
Juan Fernandez, Charles Dutton

Były mąż Sue wpakował się 
w poważne kłopoty. Zadarł z groź-
nymi handlarzami narkotyków 
i przypłacił to życiem. Co gorsza, 
narkotykowa mafia wydała wy-
rok również na jego byłą żonę, 
na Sue, która przez przypadek 
posiada obciążające gangstrów 
dowody. Aby ratować ukochaną, 
Dundee postanawia wywieźć 
ją do australijskiego buszu, 
w którym zna każdy kamień i ścież-
kę i może skutecznie bronić siebie 
i Sue przed bandytami. Tym razem 
role się odwracają i teraz Dundee 
jest u siebie, zaś Sue musi pilnie 
uczyć się, jak żyć wśród dzikiej 
przyrody, gdzie nie tylko kroko-
dyle, węże i pająki są groźne, 
ale gdzie czają się niebezpieczni 
przestępcy. ..

HIT NA DZIŚ
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fot. M. Stamirowski

Ludzie stoją i się przyglą-
dają. Jeden drugiemu 

powtarza – pali się. W odpo-
wiedzi słyszą – no, rzeczywi-
ście, pali się. Żeby podgrzać 
atmosferę ktoś dodaje – pali 
się jak cholera! Stoją tak do 
czasu, aż się wypali. 
O pożarach i związanych z nimi reak-
cjach ludzi można by napisać sztukę 
teatralną. Z podobnymi sytuacjami 
mamy do czynienia przy wypad-
kach samochodowych. Ludzie po 
prostu gapią się. Na szczęście wśród 
gapiów znajdzie się ktoś, kto udzieli 
pierwszej pomocy, kto zapyta - czy 
wezwano pogotowie, czy powiado-
miono policję.

W wielu przypadkach można zapo-
biec tragicznym skutkom pożarów 
– wystarczy tylko wiedzieć – jak 
się zachować. Brzmi to banalnie, 
ale wielu nie wie, co się wtedy robi. 
Potwierdza ten fakt Zbigniew Za-
rański, Komendant Miejsko-Gmin-
ny Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Nasielsku. 

Należy zaalarmować straż pożarną 
– od tego należy zacząć. Zbigniew 
Zarański poucza, że trzeba to zrobić 

jak najszybciej - z najbliż-
szego telefonu łączymy 
się ze stanowiskiem alar-
mowania straży pożarnych 
i zgłaszamy:

- co się pali, czyli mówimy 
o rodzaju pomieszczenia 
lub budynku, ewentualnie 
informujemy o rodzaju 
innego zdarzenia, przy 
którym niezbędna jest 
interwencja służb ratowni-
czych;

- gdzie się pali – podajemy 
adres i oceniamy wstępnie 
skalę zagrożenia, dobrze 
jest poinformować straża-
ków czy w obiekcie znajdu-
ją się ludzie i co się znajduje 
w sąsiedztwie pożaru;

- informujemy – kto zgła-
sza, podajemy swoje na-
zwisko i, jeśli jest to możliwe, 
numer telefonu, z którego 
dzwonimy. Wbrew pozorom jest to 
bardzo ważne – m.in. na podstawie 
tych danych, strażacy są w stanie na-
tychmiast stwierdzić czy zgłoszenie 
pożaru nie jest dowcipem, bo i takie 
niestety się zdarzają.

998 - PALI SIĘ

Zachować spokój, ostrzec współpra-
cowników, mieszkańców i powiado-
mić straż pożarną – to nasze pod-
stawowe działania. W krytycznych 
sytuacjach warto pamiętać również 
o tym, żeby:
- odłączyć od źródła napięcia 

urządzenia elektryczne, wyłączyć 
instalacje wentylacyjne, transporto-
we i grzewcze;
- zamknąć główny zawór gazowy 
i zablokować rurociągi;
- natychmiast opuścić miejsca nie-
bezpieczne oznakowanymi drogami 

ewakuacyjnymi, a w razie zadymie-
nia przemieszczać się trzymając 
głowę na wysokości około 1 metra;
- nie używać wind.
998 – zapamiętajmy ten numer 
telefonu.

Dariusz Panasiuk

spacerkiem po Nasielsku...spacerkiem po Nasielsku...

fot. M. Stamirowski
Uwaga – teren zabudowany
Teraz chce się je-

chać – tak o wyre-
montowanym odcin-
ku drogi dojazdowej 
do Nasielska (od 
strony Pomiechów-
ka) mówią kierowcy. 
Jej powierzchnia 
jest gładka, ma wy-
równane pobocza. 
Wszystko to sprawia, 
że samochód po niej 
„płynie”. 
I to właśnie te „pływające” 
samochody są od kilku 
tygodni największym 
utrapieniem mieszkańców 
Psucina i Cegielni Psuckiej. 
Mówią, że „odkąd odno-
wili drogę, to samochody 
pędzą jak szalone” .  Jest 
to prawda. Rzeczywiście, 
nowa nawierzchnia drogi 
nie zachęca do zdejmo-
wania nogi z pedału gazu. 
Przeciwnie – „gaz do de-
chy”. Większość kierow-
ców lekceważy przepisy 
ruchu drogowego. Żeby się 
o tym przekonać wystarczy 
na kilka minut zatrzymać się 
w Cegielni Psuckiej i popatrzeć na 
przejeżdżające tam samochody. 
Bez specjalistycznego sprzętu do 
pomiaru prędkości, „na oko” można 
oszacować, że niektórzy kierowcy 
jeżdżą tam z prędkością znacznie 
przekraczającą dozwoloną. Okolica 

jest wyjątkowo niebezpieczna. Tuż 
przy drodze znajdują się zabudowa-
nia – przez ulicę często przechodzą 
ludzie, przepędzane są zwierzęta 
inwentarskie.  

O wypadek nie jest trudno. Prze-
konał się o tym pewien kierowca 

samochodu osobowego, któremu 
na drogę wyszedł nagle starszy 
mężczyzna. Ostre hamowanie nie 
pomogło. Doszło do potrącenia. 
Na szczęście, na miejscu zdarzenia, 
tuż po kilku minutach od wezwania, 
była karetka pogotowia z Nasielska. 
Lekarz udzielił rannemu pierwszej 

pomocy i natychmiast przewiezio-
no go do szpitala w Nowym Dworze 
Mazowieckim. Wydarzyło się to w 
piątek, 15 października, około go-
dziny trzynastej w Cegielni Psuckiej. 
Tym razem się udało...

Dariusz Panasiuk

Właśnie przeczytałem artykuł w nr 27. 
Popieram pomysł likwidacji pasa pseu-
dozieleni na ul. Kilińskiego i Kościuszki. 
Nieszczególna to ozdoba, a jakże utrudnia 
parkowanie pojazdów, których przybywa, 
a miejsc do parkowania nie. Ponadto zieleń 
ta ogranicza widoczność, szczególnie na 
skrzyżowaniu przy Urzędzie Miasta, na 
pewno wiele osób ma takie odczucia.
   Pozdrawiam!

Czytelnik

Listy do redakcji
Droga Redakcjo!
Cykl artykułów „Spacerkiem po Nasiel-
sku” to kapitalny pomysl. Mam nadzieję, 
że będzie on pozwalać czytelnikom, a 
także władzom na szersze spojrzenie mę-
czacych Nasielszczaków problemów.

W numerze 26 napisano o studzience 
przy ulicy Kościuszki, koło kina, ale nie jest 
to ewenement. Przy ulicy Warszawskiej, 
posuwając się w stronę Pułtuska też jest 
taka studzienka, przy sklepie z oknami. 
„Zapachy” takie już od dłuższego czasu 
wypływają z posesji przy tej ulicy(...)

Mimo iż codziennie tędy chodzą dzieci 
do i ze szkoły, to chyba nikomu ani zapa-
chy, ani płynace fekalia nie przeszkadzają. 
Ciekawe jest to, że od prawie pół roku nikt 
nie naprawił latarni na ulicy Warszawskiej, 
latarni vis-a-vis sklepu ogólnospożyw-
czego, gdzie wieczorami zatrzymuje się 
wiele samochodów.

Czy policja może reagować cześciej, 
zwłaszcza na parku? Wieczorami strach 
tędy chodzić, zwłaszcza gdy siedzą pod-
pici delikwenci, wyrostki... Powinno się ich 
nękać, nękać i jeszcze raz nękać. Prosi-
my o częstsze patrole, zwłaszcza piesze.
   Z poważaniem

Poeta
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kę Szkolnej Kasy Oszczędności 
z symbolicznym wkładem.

Po wypełnieniu wszystkich aktów 
ceremonii dzieci przyjęły wiele 
życzeń. Pani wychowawczyni ży-
czyła im samych słonecznych dni 
i sukcesów w nauce. Obiecała, że 
takich pięknych i uroczystych dni 
może być więcej, jeśli one same 
tylko tego zechcą.

Starsi koledzy i koleżanki także 
z radością przyjęli nowych 
uczniów. Przewodnicząca Samo-
rządu Uczniowskiego zapewniła, 
iż zawsze mogą liczyć na pomoc 
z ich strony.

Gorące życzenia do dzieci skiero-
wali także rodzice.
Po zakończeniu części oficjalnej, 
bohaterowie dnia zostali zaproszeni 
na słodki poczęstunek przygotowa-
ny przez rodziców.

Bogumiła Rybicka

fot. M. Stamirowski

Nasielsk
Dzień 8 października był 

szczególny dla całej spo-
łeczności Szkoły Podstawowej 
im. Stefana Starzyńskiego 
w Nasielsku. W tym dniu 116 
pierwszaków złożyło uroczy-
ste ślubowanie, że będą dobry-
mi uczniami, a w przyszłości 
wartościowymi Polakami. 
Najwięcej emocji wzbudził mo-
ment pasowania pierwszoklasistów. 
Panie Dyrektorki – A. Mackiewicz 
i M. Bugalska dotykały olbrzymim 
ołówkiem ramienia każdego dziec-
ka. Od tej pory stały się one pełno-
prawnymi uczniami tej szkoły. Wiele 
ciepłych słów popłynęło w stronę 

najmłodszych z ust p. Dyrektor, 
a także przedstawicieli samorządów 
szkolnych.

Po części oficjalnej pierwszaki zapre-
zentowały bogaty montaż słowno-mu-
zyczny przygotowany pod kierunkiem 
wychowawczyń: p. M. Sitek, p. G. Kopki, 
p. B. Białoruckiej, p. E. Boczkowskiej, p. E. 
Olszewskiej oraz p. L. Pawlak. Rodzice, 
którzy licznie przybyli na tę uroczystość, 
gromkimi brawami nagrodzili występy 
swoich pociech.
Mamy nadzieję, że czas spędzony 
w tej szkole zostawi trwały ślad 
w pamięci naszych wychowanków, 
a przekazane wartości staną się dro-
gowskazami w ich życiu.
Wychowawczynie klas pierwszych

SP im. Stefana Starzyńskiego

Pieścirogi
Pierwszoklasiści z Pieścirogów roz-

poczęli naukę w tutejszym Ze-
spole Szkół nr 2. Z tej okazji, 30 wrze-
śnia odbyło się uroczyste ślubowanie 
klas pierwszych Szkoły Podstawowej 
i, po raz pierwszy w historii tej szkoły, 
Gimnazjum.
Po powitaniu zebranych gości oraz 
ciepłych słowach skierowanych do 
pierwszoklasistów uczniowie zapre-
zentowali program artystyczny. Wy-
stępy zostały nagrodzone brawami 

i uznano, iż uczniowie zasłużyli na 
przyjęcie do grona społeczności 
szkolnej. Przystąpiono do części 
oficjalnej, w trakcie której odbyło się 
uroczyste ślubowanie, poświęcenie 

tornistrów, wręczenie legitymacji 
oraz przekazanie insygniów szkoły. 
Uroczystość zakończyło złożenie 
kwiatów pod tablicą pamiątkową 
patrona szkoły.
W roku szkolnym 2004/05 naukę w 
Szkole Podstawowej w Pieścirogach 
Starych rozpoczęło 38 uczniów, 
w Gimnazjum 53.
Uroczystość przygotowali uczniowie 
klas pierwszych wraz z wychowaw-
cami: kl. Ia Sz. Podst. - p. Anną Golnik, 

Ib Sz. Podst. - p. Adrianą Kołakowską, 
Ia Gim. - p. Beatą Rączka, Ib Gim. - 
p. Ewą Sitek. 

Beata Rączka

Przyrzekam uczyć się 
pilnie, szanować wszyst-

kich, którzy pracują w naszej 
szkole, po to, aby nam było 
w niej dobrze – takie obiet-
nice składali uczniowie klasy 
pierwszej Szkoły Podstawowej 
im. Pierre’a de Coubertina 
w Budach Siennickich.

W piątek 08.10.2004 r w tejże 
szkole odbyło się przyrzeczenie 
pierwszoklasistów. Uroczystość 
rozpoczęła Pani Dyrektor Szkoły 
Marianna Danisiewicz. W swoim 
krótkim wystąpieniu przywitała 

serdecznie wszystkich przybyłych 
gości, a szczególne powitanie skie-
rowała w stronę pierwszoklasistów. 
Następnie dzieci zaprezentowały 
program artystyczny przygotowa-
ny przez wychowawczynię, Panią 
Ewę Strzelczak.
Maluchy w swoim przedstawieniu 

twierdziły, że nie są już przedszko-
lakami i opuściły przedszkole. Wszy-
scy zgodnie chcą uczyć się w szkole 
i być dobrymi uczniami.

My się pracy nie boimy – tak za-
czynał się jeden z wierszy. Dzieci 
zaśpiewały wiele piosenek, w któ-
rych opowiadały o swojej drodze 
do szkoły, tornistrze pełnym książek 
i zeszytów oraz Literkowie – krainie 
zamieszkałej przez litery.

Po zaprezentowaniu się przyszłych 
uczniów odbyła się główna część 
ceremonii. Dzieci uroczyście 
przyrzekały, że chcą wyrosnąć na 
godnych obywateli Polski, że będą 

dobrymi i wzorowymi uczniami 
i będą dbać o dobre imię szkoły.

Następnie każde dziecko zostało 
przez Panią Dyrektor pasowane 
na ucznia. Na pamiątkę tej ważnej 
chwili wychowawczyni wręczyła 
każdemu dyplom przyrzeczenia 
pierwszoklasisty oraz książecz-

Budy Siennickie
Pierwszoklasiści   ślubowali

„Nauka jest jak niezmierne morze [...] 
Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.”

Stefan Żeromski (1864 - 1925)

Z okazji dorocznego Dnia Edukacji Narodowej 
wszystkim Dyrektorom, Pedagogom, Nauczycielom 

oraz Pracownikom Administracji i Obsługi placówek oświatowych 
z terenu Gminy Nasielsk, jak również tym pracownikom oświa-

towym, którzy pochodzą z terenu naszej Gminy, lecz pracują 
w innych gminach, w imieniu władz samorządowych Gminy 

Nasielsk życzę satysfakcji z pełnionej misji niesienia „kaganka 
oświaty” kolejnym pokoleniom młodych Polaków, samorealizacji 

w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz wszelkiego powodzenia 
w życiu zawodowym i osobistym. 

Życzę Wam, Drodzy Przyjaciele, abyście zawsze, każdego dnia 
byli świadomi wagi misji, jaka została Wam powierzona – bycia 

przewodnikami młodego pokolenia 
na „niezmiernym morzu nauki”. 

            Burmistrz Nasielska
    mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

Z okazji Święta 
Patrona Służby Zdrowia – Św. Łukasza 

– wszystkim pracownikom służby zdrowia 
na terenie Gminy Nasielsk, 

jak również tym, którzy pracują 
poza terenem naszej Gminy, 

składam serdeczne życzenia wytrwałości 
w niełatwej służbie niesienia pomocy 
ludziom chorym, osobistej satysfakcji 

z misji ratowania zdrowia i życia ludzkiego 
oraz powodzenia i radości 

w życiu zawodowym i rodzinnym.
        Burmistrz Nasielska
   mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

Zebra l i   laury
W czwartek 14 października br. w Wojskowej Akademii 

Technicznej w Warszawie odbyła się uroczystość 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej zorganizowana przez 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 
Najlepsi pedagodzy z terenu całego województwa otrzymali 
wyróżnienia i nagrody. Wśród nich znaleźli się również nauczy-
ciele pracujący na terenie naszej gminy: Grzegorz Duchnow-
ski (dyr. Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku) otrzymał 
Złoty Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP; Marianna 
Danisiewicz (dyr. SP im Pierra de Coubertina w Budach Sien-
nickich) została uhonorowana Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej, przyznanym przez Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu; Agnieszka Mackiewicz (dyr. SP im S. Starzyńskiego 
w Nasielsku) otrzymała nagrodę Ministra Edukacji Narodowej; 
Bronisława Cendrowska (nauczyciel z SP im. S. Starzyńskiego 
w Nasielsku) - nagroda Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 
Nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Redakcja
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Z krusu do zusu 
– czyli jak dobić 
wiejski biznes
Rolnicy zapowiadają likwidację po-
zarolniczej działalności gospodarczej. 
Powód - konieczność opłacania 
składek ubezpieczeniowych do 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
a nie, jak do tej pory, do Kasy Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecznego. 
Nikt nie jest w stanie przewidzieć 
skutków tej decyzji, bowiem dla 
większości mieszkańców wsi jest to 
zmiana rewolucyjna, która niesie za 
sobą „spustoszenie i biedę”. 

Wystarczy przejechać się do najbliż-
szej wsi i popytać rolników, co sądzą 
o nowym rozwiązaniu. Odpowiedzi 
jest wiele i wszystkie są w jednym to-
nie – „to bandytyzm”, „złodziejstwo”, 
„ZUS zabójca”, „robią wszystko, żeby 
ludzie poszli z torbami”. Oburzenie 
i wulgarne (przeważnie) opinie są 
w tym wypadku w pełni uzasadnione. 

Do 1 października rolnicy posiadają-
cy gospodarstwa rolne i prowadzący 
działalność rolniczą odprowadzali 
składki ubezpieczeniowe do KRUS 
– kwartalnie 220 złotych. Od po-
czątku tego miesiąca, po przejściu 
pod „opiekę” ZUS muszą płacić 
675 złotych miesięcznie – na ubez-
pieczenie społeczne, zdrowotne oraz 
na fundusz pracy. Nowa składka, jak 
twierdzą rolnicy, sprawiła, że zupełnie 
nie opłaca się „dorabiać sobie” poza 
rolnictwem. Ich zdaniem – „zamiast 
płacić, lepiej zwijać interes”. 

W wielu polskich gminach daje się już 
zaobserwować, że rolnicy masowo 
zaprzestają prowadzenia działalności 
gospodarczej. Te dwa wielkie słowa 
– działalność gospodarcza- na wsi 
oznaczają przeważnie prowadzenie 
małego sklepiku, w którym sprze-
daje się chleb, najtańsze wędliny, 
margarynę i piwo. Niedoścignionym 
marzeniem większości wiejskich 

biznesmenów jest osiąganie mie-
sięcznych dochodów w wysokości 
– właśnie – miesięcznej składki ZUS-
owskiej. O co więc w tym wszystkich 
chodzi? To pytanie zadaje sobie 
teraz wielu. Niewątpliwie twórcom 
zmian w ustawie o ubezpieczeniu 
społecznym rolników chodziło 
o wyeliminowanie z grona rolników 
tych wszystkich, którzy prowadzą 
spore firmy (niekoniecznie na wsi) 
i osiągają godziwe zyski, a przy tym 
wszystkim płacą śmieszne składki 
ubezpieczeniowe do KRUS. Jeden 
hektar ziemi rolniczej był dla nich 
tylko przykrywką umożliwiającą 
ucieczkę spod skrzydeł znacznie 
droższego ZUS-u. Założenia były 
dobre – „gdzieś po drodze ktoś s...  
ten temat” – mówi G.P., właściciel 
małego sklepiku. Jego zdaniem: 

„orły i wróble zostały wrzucone do 
jednego worka – prawdziwy socja-
lizm (...)mać!”. Na nic się zda zapis 
w ustawie mówiący o tym, że jeżeli 
kwota należnego podatku za ubiegły 
rok z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej nie przekroczyła 2.528 
złotych, to rolnik może pozostać 
w KRUS. 

W ustawie czytamy dalej, że rolnicy 
prowadzący jednocześnie poza-
rolniczą działalność gospodarczą 
i pozostający w ubezpieczeniu KRUS, 
opłacają składkę na ubezpieczenie 
w podwójnej wysokości. Jak go nie 
kijem, to pałą. „Diabli mnie biorą, jak 
patrzę na to, co z nami robią” – mówi 
Pani Anna z woj. mazowieckiego, zaj-
mująca się sprzedażą pasz. Dodaje, 
że jeszcze nie tak dawno „namawiali 
rolników do przekwalifikowania się 
i podejmowania innej, niż rolnicza, 
działalności gospodarczej”. 

W.A.

Dostaliśmy kilka pytań od zdener-
wowanych rolników prowadzących 
działalność gospodarczą. Wszystkie 
dotyczą jednej sprawy – składek 
ubezpieczeniowych. Jeden z rol-
ników napisał: „Mam niewielkie 
gospodarstwo rolne. Żeby dorobić 
postanowiłem otworzyć wiejski 
sklep. Sprzedaję chleb, nabiał – czyli 
podstawowe produkty spożywcze. 
Zarabiam na tym grosze. Większość 
moich klientów kupuje „na zeszyt”. 

Dlaczego ZUS?
Ledwo wiążę koniec z końcem. Do 
tej pory byłem płatnikiem KRUS, a 
teraz dowiaduję się, że prowadząc 
działalność gospodarczą, muszę od 1 
października opłacać składki na ZUS. 
Dlaczego tak ma być. Skąd wezmę 
teraz około 700 złotych miesięcznie 
na opłacenie nowej składki. Nie stać 
mnie na to. Nie mam innego wyjścia, 
jak tylko zlikwidować sklep”.

Trudno zrozumieć protest „rolnika”, 

W ubezpieczeniu społecznym 
rolników obowiązuje już szereg 
nowych przepisów w związku 
wejściem Polski do Unii Euro-
pejskiej oraz skutkiem wejścia 
w życie od 2 maja 2004 r. ustawy 
z dnia 2 kwietnia 2004 r o zmia-
nie ustawy o ubezpieczeniu spo-
łecznym rolników oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (Dz. U. 
nr 91, poz. 873). 

Jeśli rolnik prowadzi pozarolniczą 
działalność gospodarczą…

• Znowelizowane przepisy 
objęły rolników i domowników, 
którzy działalność gospodarczą 
rozpoczęli przed 2 maja 2004 
r. ,  i  dotyczą ubezpieczonych 
w KRUS osób, które pozarolniczą 
działalność gospodarczą rozpo-
częły już po tej dacie. Rolnik lub 
domownik, który jednocześnie 
z działalnością rolniczą rozpocz-
nie po 2 maja 2004 r. prowadze-
nie pozarolniczej działalności 
gospodarczej  lub podejmie 
współpracę przy jej prowadze-
niu, pozostanie w ubezpieczeniu 
w KRUS, jeśli spełni następujące 
podstawowe kryteria:
- podlega ubezpieczeniu rolni-
czemu w pełnym zakresie z mocy 
ustawy nieprzerwanie przez co 
najmniej 3 lata przed rozpoczę-
ciem prowadzenia pozarolniczej 
działalności gospodarczej,
- nie jest pracownikiem i nie pozo-
staje w stosunku służbowym,
- prowadzona pozarolnicza 
działalność gospodarcza jest 
opodatkowana zgodnie z przepi-
sami o zryczałtowanym podatku 
dochodowym,
- kwota podatku, z tytułu pro-
wadzenia pozarolniczej działal-
ności  gospodarczej nie może 
przekraczać tzw. „rocznej kwoty 
granicznej” .
Nie są to jedyne obwarowania 
co do możliwości pozostawania 
przez takie osoby w ubezpiecze-
niu rolniczym. Nowe przepisy na-
kładają na rolników ściśle określo-
ne, krótkie terminy na zgłoszenie 
Kasie Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego faktu podjęcia 
działalności gospodarczej i udo-
kumentowanie formy jej opodat-
kowania. Rolnik lub domownik 
w myśl nowych przepisów ma 
14 dni od dnia rozpoczęcia wy-
konywania pozarolniczej działal-
ności gospodarczej na złożenie 

w KRUS oświadczenia o chęci 
kontynuowania ubezpieczenia 
w KRUS. Musi także udokumento-
wać, że prowadzona przez niego 
pozarolnicza działalność gospo-
darcza podlega opodatkowaniu 
w formie ryczałtu. Na złożenie 
w KRUS dokumentu z Urzędu 
Skarbowego, stwierdzającego 
spełnienie tego warunku, ma 7 dni. 
Niezachowanie któregokolwiek 
z tych terminów jest równoznacz-
ne z ustaniem ubezpieczenia 
z końcem kwartału, w którym 
rolnik lub domownik rozpoczął 
wykonywanie pozarolniczej 
działalności gospodarczej.
 Jeśli już rolnik lub domownik 
spełni wyżej wymienione warunki 
i pozostanie w ubezpieczeniu spo-
łecznym rolników, to po upływie 
danego roku kalendarzowego, 
w terminie do 14 lutego każdego 
roku, zobowiązany będzie po 
rozliczeniu roku podatkowego 
złożyć w KRUS zaświadczenie 
z urzędu skarbowego o wysokości 
należnego podatku za ten rok. Je-
żeli kwota podatku przekroczy tak 
zwaną „kwotę graniczną”, ubez-
pieczenie rolnika lub domownika 
ustanie z końcem I kwartału no-
wego roku kalendarzowego. Jeżeli 
rolnik lub domownik nie zmieści 
się w ustawowym terminie (do 14 
lutego), będzie to równoznaczne 
z zaistnieniem okoliczności powo-
dujących ustanie ubezpieczenia 
także z końcem I kwartału. 

 Za rok 2003 „roczna kwota 
graniczna” wynosi 2.528 zł. Kwo-
ta ta podlegać będzie corocznej 
waloryzacji wskaźnikiem cen to-
warów i usług konsumpcyjnych 
ogółem, określonym w ustawie 
budżetowej za rok, którego kwota 
dotyczy, ustawie o prowizorium 
budżetowym lub ich projektach, 
jeżeli odpowiednie ustawy nie zo-
staną uchwalone, w myśl nowych 
zapisów art. 5a ustęp 8. Roczną 
kwotę graniczną będzie ogła-
szał Minister Polityki Społecznej 
w drodze obwieszczenia w Dzien-
niku Urzędowym Rzeczypospoli-
tej Polskiej „Monitor Polski”.

• Zmienione przepisy ustawy 
o ubezpieczeniu społecznym 
rolników uściś l i ły def inicję 
„pozarolniczej działalności go-
spodarczej”. Zgodnie z nowym 
brzmieniem art. 5a ustęp 10, za 
pozarolniczą działalność gospo-
darczą uważa się pozarolniczą 

działalność gospodarczą prowa-
dzoną na podstawie przepisów 
o działalności  gospodarczej , 
a więc na podstawie wpisu do 
ewidencji działalności gospodar-
czej lub w formie spółki cywilnej. 
Rolnik prowadzący działalność 
w innej formie, np. w ramach 
spółki jawnej, partnerskiej czy 
komandytowej, z tytułu prowa-
dzenia tej działalności podlega 
obowiązkowo w ZUS.

• Rolnicy i domownicy, którzy 
obecnie podlegają ubezpieczeniu 
w KRUS, prowadząc pozarolniczą 
działalność gospodarczą, będą 
natomiast poddani weryfikacji 
pod względem spełnienia dwóch 
kryteriów. Stosownie do posta-
nowień ustawy zmieniającej , 
rolnicy podlegający obecnie 
ubezpieczeniu w KRUS i prowa-
dzący pozarolniczą działalność 
gospodarczą, najpóźniej w ter-
minie do końca września 2004 r. 
mają obowiązek udokumen-
tować w KRUS, w jakiej formie 
opodatkowana jest prowadzona 
przez nich pozarolnicza działal-
ność gospodarcza oraz jaka jest 
wysokość należnego podatku za 
rok ubiegły. Jeśli z przedłożonych 
terminowo dokumentów wynikać 
będzie, że prowadzona pozarolni-
cza działalność gospodarcza opo-
datkowana jest w formie ryczałtu, 
a należny podatek za rok 2003 
nie przekroczył kwoty 2528 zł, 
rolnik ten w ubezpieczeniu KRUS 
pozostanie. Jeśli spóźni się i nie 
dochowa terminu albo okaże 
się, że prowadzona działalność 
gospodarcza opodatkowana 
jest na innych zasadach niż ry-
czałtowo, albo należny podatek 
dochodowy od prowadzonej 
w 2003 roku pozarolniczej dzia-
łalności gospodarczej (bez wzglę-
du na formę opodatkowania w 
roku 2003) przekroczył „roczną 
kwotę graniczną”, czyli 2528 zł, 
rolnik zostanie z ubezpieczenia 
w KRUS wyłączony z końcem 
III kwartału 2004 roku. 

• Rolnicy, prowadzący jed-
nocześnie pozarolniczą działal-
ność gospodarczą, pozostający 
w ubezpieczeniu w KRUS, opła-
cają składkę na ubezpieczenie 
w podwójnej wysokości.

Oprac. Wanda Bielecka, 
Grażyna Schabowska

Oddział Regionalny KRUS 
w Siedlcach

właściciela dużej, dobrze prosperu-
jącej firmy – natomiast nie dziwi nas 
oburzenie prawdziwych rolników, 
którzy po prostu dorabiają sobie 
niewielkie pieniądze do – i tak już 
skromnych – dochodów z rolnictwa. 
Dlatego też, z prośbą o wyjaśnienie 
tej sprawy, zwróciliśmy się do cen-
trali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego w Warszawie. Poniżej 
publikujemy odpowiedź KRUS.
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STAROPOLSKA 
METEOROLOGIA
We Wszystkich Świętych jeśli ziemia 
skrzepła, będzie zima ciepła; a jeśli 
słotno będzie o drzewo markotno 
(potrzeba więcej drzewa do pale-
nia).

Gdy w adwencie sadź na drzewie 
się pokazuje, to rok urodzajny nam 
zwiastuje.

Z. Przybylak

KURACJE DOMOWE

Majeranek na obrzęki 
Przy obrzękach wątroby najprotsza, ale bardzo sku-
teczna kuracja polega na pijaniu systematycznym 
przez dwa, trzy tygodnie herbaty majerankowej, pół 
godziny po każdym posiłku. Łyżeczkę ziela zalać pół 
szklanki wrzątku. Odstawić na kilka minut. Wypić ciepłe, 
powoli  małumi łykami. Można dosłodzić lekko miodem. W trakcie kuracji 
nie przejadać się, zwłaszcza wieczorami.

ZBIGNIEW PRZYBYLAK

OBJAŚNIENIA SYMBOLI GRAFICZNCH 
POZIOME LINIE CIĄGŁE - wyznaczają dni niestosowne do siewów, 
zbiorów i sadzenia. 

RYSUNKI RĄCZKI - wskazują dni korzystne do siewów, zbiorów, sa-
dzenia, wykonywania  przetworów. Dwie rączki dni najbardziej korzystne. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EKOLOGICZNY PORADNIK KSIĘŻYCOWY listopad 2004
W listopadzie, w okresie jesiennych 
szarug, czasie najbardziej depresyj-

nym, mglistym i zapewne dlatego 
poświęconym zmarłym, unikamy 

prac w ogrodzie i polu, bo tradycja 
nakazywała, by koniecznie w końcu 
miesiąca dać już  ziemi czas na spo-
czynek.  Jeszcze  w kwadrze korzenia 
na początku miesiąca jeżeli ziemia nie 
zamarzła, można  siać na zimę rośli-
ny korzeniowe, marchew, pietruszkę, 
sadzić topinambur (słonecznik bul-
wiasty), czosnek, cebulki kwiatowe. 
Poźniej dosyć korzystny czas po 
12, ale może być to już zbyt późno. 
Do 12, zwłaszcza kwadra  uprawy,
to jeszcze  korzystny czas do 
ostatnich zbiorów roślin korzenio-
wych, szczególnie tych mogących 
zimować w gruncie np. pasternaku, 
skorzonery, chrzanu oraz ziół korze-
niowych..

Dziko rosnące owoce leśne zbie-
rać i przetwarzać najlepiej przed 
pełnią w kwadrze owocu,  mniej 
korzystny czas w kwadrze liścia i  w 
kwadrze korzenia. Jest to również 
dobry czas, szczególnie kwadry liścia 
i owocu, do pozyskiwania kory 
z roślin leczniczych, igliwia na wita-
minowe napoje, także zbioru bruk-
selki. Wtedy też, najlepiej jednak 
w kwadrze owocu, o ile ziemia nie 
zamarzła, można jeszcze siać kasz-
tany, żołędzie, głogi, nasiona drzew 
szpilkowych, kwiatów, ziół. Dosyć 
dobra też kwadra liścia i kwadra 
korzenia.

Cięcie winorośli przed okryciem wy-
konać najlepiej w połowie miesiąca 
w kwadrze uprawy albo po pełni 
w kwadrach korzenia. Jest to też do-
bry czas do oczyszczenia, bielenia 

lub smarowania pni pastami, owijania 
drzewek słomą, obsypywania liść-
mi, ściółkowania, budowy grządek 
podwyższonych, zabezpieczania 
przed przemarznięciem np. jeżyn, 
okrywania krzewów kwiatów, ziół 
i innych roślin zimujących w gruncie. 
Po pełni okopywać większe drzewa, 
które chcemy zimą przesadzać 
z bryłą korzeniową.

W kwadrze korzenia, a jeszcze lepiej 
uprawy można jeszcze wapnować, 
nawozić obornikiem, kompostem 
pola, łąki, ogrody, przyorywać zielone 
nawozy. Zrazy z drzew owocowych 
ścinać przed pełnią 22, 23 i 25 oraz 
po pełni  28,29 i 30 i przechowywać 
w wiadrze z piaskiem w chłodnej 
piwnicy. Jeżeli drzewka nie weszły 
jeszcze w stan spoczynku, wte-
dy ścinanie zrazów przełożyć na 
okolice pełni w grudniu. Również 
w tych terminach ścinać gałęzie 
krzewów ozdobnych np. forsycji na 
sadzonki. Dołować w ocienionym 

miejscu, by 2-3 oczka wystawały 
nad ziemią, a 3 oczka były w zie-
mi. Podobnie można postępować 
w przypadku porzeczek i agrestów. 
W kwadrze korzenia, a potem 
w kwadrze  liścia i owocu, można 
sadzić wikliny. Wystarczy wtykać 
w ziemię ucięte gałązki. Warto też 
wtedy kopać pietruszkę, szczypiorek 
przeznaczone do pędzenia.

  Zabiegi rozpłodowe zwierząt, 
szczególnie możliwe jest to u klaczy, 
dokonywać gdy Księżyc przybywa, 
tym razem od 13 do 25. Ubój zwie-
rząt gospodarskich wykonywać tak-
że w tych terminach. Ostatnie prace 
w pasiekach wykonywać do 11, 
zwłaszcza od 5 do 12.

Zaczynamy dokarmiać ptaki jeżeli 
nadeszły silniejsze chłody. Do węd-
kowania najlepsze dni 1,2, od 12 do 
21 oraz 29 i 30.

Zbigniew Przybylak

Prognoza pogody na listopad 
według dawnych reguł
Słońce przesuwa się przed  znakiem 
Skorpiona do 22,  wtedy o godz. 0.23  
pojawi się w  ognistym znaku Strzelca. 
Tegoroczny listopad może 
być nieprzyjemny. Stosunkowo 
wietrzny, zmienny, deszczowy, 
najbardziej w drugiej dekadzie. 
Sporo będzie też szarug, mgieł 
utrzymujących się nawet w dzień. 
Dni bez opadów będzie najwięcej na 
początku i w ostatniej dekadzie miesią-
ca. W końcu miesiąca możliwe znacz-
ne ochłodzenie, także opady śniegu.
W pierwszej dekadzie miesiąca po-
goda zmienna, wietrzna. Dni pogod-
niejsze przeplatają się z pochmurnymi, 
szarymi, mglistymi, ponurymi. Bywa 
dosyć chłodno. Na przełomie pierw-

szej i drugiej dekady więcej szarug sil-
nych wiatrów. Możliwe opady mżaw-
ki, deszczu, deszczu ze śniegiem, w 
górach i na wschodzie śniegu.  Potem 
stopniowo aura coraz bardziej ustabi-
lizuje się. Ale dokuczać mogą mgły, 
zwłaszcza rankami. W górach więcej 
rozpogodzeń, nocą  silne przymrozki. 
Mgły utrzymują się  nawet w dzień. W 
końcu miesiąca możliwe już zimowe 
ochłodzenie, na wschodzie kraju i 
w górach nocne mrozy oraz śnieg. 
Prognoza dodatkowa. Obserwujemy 
pogodę na początku drugiej dekady 
listopada. Jeżeli około św. Marcina 
jest zimno i zaczęło się silne dłuższe 
zimowe ochłodzenie, to w okolicach 
Bożego Narodzenia można spodzie-
wać się ocieplenia.

Uwaga: narkomania! (7)
 Zazwyczaj uciekanie dziecka w świat uzależnień wiąże się głównie z „niezrozumieniem” jego odczuć i potrzeb 
wieku młodzieńczego, brak akceptacji środowiska i najbliższego otoczenia. Aby uniknąć takiego stanu w domu należy 
zwracać szczególną uwagę na to co mówi i jakie ma problemy. Należy znaleźć czas na wysłuchanie problemów, unikać 
złośliwych i krytycznych uwag i porównań z rówieśnikami. Młody człowiek może mieć wrażenie, że jest niepotrzebny 
i odtrącony. Dziecko powinno mieć poczucie wiary w siebie i w bezpieczne ognisko domowe. Należy poznać jego 
środowisko i w miarę dyskretnie je kontrolować. Trzeba pamiętać, że tańsze jest zapobieganie niż leczenie.
 Jeśli dojdzie do kontaktu dziecka z narkotykiem nie wolno wpadać w panikę. Należy zastanowić się nad przyczyną 
sięgnięcia po taki środek. Może został podany wbrew woli? Może zaistniała potrzeba zwrócenia na siebie uwagi? Może 
nagromadziły się problemy w środowisku domowym, szkolnym czy rówieśniczym? A może powstała chęć spróbowania 
„zakazanego owocu”? Najważniejsze jest wychwycenie symptomów narkotycznych skłonności. Rodzice! Nie wahajcie 
się zasięgnąć porady u specjalisty, bo zwlekanie grozi tragedią, która oprócz dziecka dosięgnie również Was.

Jacek Gawroński
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TVP 2
06:05 Mariken; Mariken; 1999  film fab. 

prod. holenderskiej; reż: A.van Duren
07:35 Klan; odc.864; telenowela TVP
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:13 Plebania; telenowela TVP 
08:35 Ziarno; wydanie świąteczne
09:00 Ptaszka; 1995  dramat prod. polskiej 

(73’); reż: Krystyna Wysocka-Krupska
10:15 Wiadomości
10:23 Pogoda
10:25 Kolory raju; 1999  film fab. prod. 

irańskiej; reż: Majid Majidi; wyk: Mohsen 
Ramezani, Hossein Mahjoob

11:50 Lista Nieobecnych: Odeszli - po-
zostali

11:55 Żołnierz Kościoła; film dok. 
12:50 Lista Nieobecnych: Odeszli - po-

zostali
13:00 Wiadomości
13:10 Lista Nieobecnych: Odeszli - po-

zostali
13:15 Święta polskie; Wszyscy Święci; 

2002  film fab.prod.polskiej; reż: Andrzej 
Barański

14:30 Lista Nieobecnych: Odeszli - po-
zostali

14:35 Katedra; film anim.T. Bagińskiego
14:40 Lista Nieobecnych: Odeszli - po-

zostali
14:45 Znachor; 1981  dramat prod. polskiej 

(128’); reż: Jerzy Hoffman; wyk: Jerzy 
Bińczycki, Tomasz Stockinger, Anna 
Dymna, Bernard Ładysz

16:55 Lista Nieobecnych: Odeszli - po-
zostali

17:00 Teleexpress
17:20 Klan; odc.867; telenowela TVP
17:50 Ucisz serca - piosenki Zygmunta 

Koniecznego
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości; Sport; Pogoda
20:00 Paradise - film fab. prod. USA
21:45 Lista Nieobecnych: Odeszli - po-

zostali
21:50 „Kiedy ręce odpadną od wierszy” 

- koncert poezji Zbigniewa Herberta; 
wyk: Grzegorz Turnau, Katarzyna 
Groniec, Zbigniew Zamachowski i inni

22:35 Wiadomości
22:45 Rozmowy na czasie
23:10 Dobry papież; cz.2/2; 2002  film 

biograficzny prod. włoskiej; reż: Ricky 
Tognazzi

00:45 Zakończenie programu

06:20 Stawka większa niż życie; odc.11/18 
Hasło; serial prod. TVP

07:15 Dwójka Dzieciom; Wakacje z 
duchami; odc.4/7; serial TVP

07:40 Dwójka Dzieciom; Maurycy i 
Hawranek; odc.10; serial anim. dla 
dzieci

07:50 Dwójka Dzieciom; Lis Leon; serial 
animowany dla dzieci

08:00 Film dla niesłyszących; Na dobre i 
na złe; odc.191; serial prod. TVP

08:50 Księżniczka Mononoke; 1997  
film anim. prod.japońskiej; reż: Hayao 
Miyazaki

11:05 pr. publicystyczny
11:30 Czesław Miłosz in memoriam
12:00 Niedźwiadek; L’ours; 1988  film 

przygodowy prod. francusko - kana-
dyjskiej; reż: Jean Jacques Annaud

13:30 Daria - wspomnienie o Darii 
Trafankowskiej

13:45 Wspomnienie o Henryku Machalicy
14:00 Familiada; teleturniej
14:25 Złotopolscy; odc.619 Dla dobra 

listonosza; telenowela TVP
14:50 Wideoteka Dorosłego Człowieka
15:15 Fotografia ze śmiercią w tle; odc.1; 

1998 serial dok. prod. USA
16:05 Glina i pół; 1993 kom. prod.USA; 

reż: Henry Winkler; wyk: Burt 
Reynolds,Norman D.Golden,Holland 
Taylor

17:35 Wideoteka Dorosłego Człowieka
18:00 PROGRAM LOKALNY
18:30 Panorama
18:50 Trędowata; 1976  melodramat 

prod.polskiej (91’); reż: Jerzy Hoffman; 
wyk: Leszek Teleszyński, Elżbieta 
Starostecka, Jadwiga Barańska

20:20 M jak miłość; odc.260; serial TVP
21:05 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:10 Biesłan - zapis dramatu; 2004  film 

dok. prod. angielskiej
21:50 Wspomnienie o żołnierzach pol-

skich
22:00 Panorama
22:20 Sport-telegram
22:24 Pogoda
22:25 Uciekaj, Charlie!; Run; 1991  film 

fab. prod. USA /za zgodą rodziców/; reż: 
Geoff Burrowes; wyk: Patrick Dempsey, 
Kelly Preston

23:55 Koncert Jacka Kaczmarskiego
00:50 Zakończenie programu

06:00 Piosenka na życzenie
06:45 TV MARKET
07:00 BeyBlade, odc.24; serial anim.
07:30 Pokemon, odc.10; serial anim.
08:00 Sabrina,nastoletnia czarownica, 

odc.113; USA; serial komediowy   
08:30 Brenda Starr; USA, 1989; r. Robert 

Ellis Miller; komedia sci-fi
10:30 Pożegnanie z bronią; Kanada, 

1957; w. de Sica Vittorio, Homolka 
Oscar, Hudson Rock, Jones Jennifer, 
McCambridge Mercedes, Sordi Alberto 
Dramat historyczny, druga w historii 
filmowa adaptacja powieści Ernesta 
Hemingwaya, będącej rozrachunkiem 
„straconego pokolenia” ze skutkami I 
wojny światowej.

13:40 Smok : Historia Bruce ‘a Lee; USA, 
1993; r. Cohen Rob; w. Lauren Holly, Lee 
Jason Scott, Michael Learned, Nancy 
Kwan, Robert Wagner 

16:05 Wróć do mnie; USA, 2000; r. Hunt 
Bonnie; w. Duchovny David, Driver Minnie, 
Loggia Robert, O’Connor Carroll 

18:30 Wydarzenia
18:55 Sport
19:05 Pogoda
19:10 Samo życie, odc.431; serial obycz.
20:00 Bar VIP, odc.71
20:45 “MEGAHIT” Joanna D’Arc; Francja - 

USA, 1999; r. Luc Besson; w. Milla Jovovich, 
Dustin Hoffman, Faye Dunaway, John 
Malkovich; kostiumowy dramat biograficzny. 
Opowieść o Dziewicy Orleańskiej, która 
w 1429 roku odparła najazd Anglików 
na ziemie francuskie opowiedziana przez 
enfant treeible współczesnego kina, Luca 
Bessona 

21:30 Studio Lotto
23:55 Bumerang, odc.310; r. Filipczak 

Tomasz   
00:30 Co z tą Polską?, odc.5; program 

Tomasza Lisa   
01:30 Aquaz Music Zone; program 

muzyczny 
05:00 Pożegnanie

06:25 Nauka jazdy - serial fabularno-
dokumentalny 

06:50 Telesklep 
07:30 Scooby Doo (24) - serial anim.
07:55 Misja Martyna - program rozryw-

kowy 
08:55 Krokodyl Dundee II (Crocodile 

Dundee II) - komedia, Australia/USA 
1988, reżyseria: John Cornell

11:05 Strzały nad Saber River (Last Stand at 
Saber River) - western, USA 1997, reżyse-
ria: Dick Lowry, obsada: Tom Selleck, Suzy 
Amis, David Dukes, Keith Carradine

13:00 Ekspres pod lawiną (Avalanche 
Express) - film sensacyjny, Irlandia 
1979, reżyseria: Mark Robson, obsada: 
Robert Shaw, Lee Marvin, Linda Evans

14:40 Ostry dyżur IV (13/22) - serial 
obyczajowy, USA 

15:40 Siłacze 
17:00 K-9 (K-9) - komedia, USA 1989, 

reżyseria: Rod Daniel, obsada: James 
Belushi, Mel Harris, Kevin Tighe, James 
Handy, Ed O’Neill, Daniel Davis

19:00 Fakty  
19:25 Sport  
19:35 Pogoda  
19:40 Uwaga! - magazyn 
20:00 Sekretny romans (A Secret Affair) 

- film obyczajowy, USA/Irlandia 1999, 
reżyseria: Bobby Roth, obsada: Janine 
Turner, Fionnula Flanagan, Paudge Behan, 
Robert Mailhouse, Gia Carides

21:45 Wyprawa Robinson - reality show
22:45 Bitwa o Anglię - serial fabularno-

dokumentalny 
23:20 Śmiertelna podróż (Deadly Voyage) 

- film sensacyjny, USA 1996, reżyseria: 
John Mackenzie, obsada: Omar Epps, Joss 
Ackland, Sean Pertwee, David Suchet

01:20 Co za noc - magazyn 
01:50 Multikino - magazyn 
02:10 Co za tydzień - magazyn 
02:35 Uwaga! - magazyn 
02:55 Nic straconego 
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TVP 1 POLSAT TVN TV 4
05.45 „VIP” - wydarzenia i plotki 
06.10 „Kinomaniak” - odjazdowy maga-

zyn filmowy 
06.35 „Strefa P” - magazyn muzyczny 
07.00 Muzyczne listy – magazyn 
08.00 TV Market
08.15  „Echo lasu” (24) -  program o 

tematyce ekologicznej
08.45 „Jackie Chan Adventures” (1) – serial 

dla dzieci 
09.15 „Dirty Dancing” (9) – serial USA 
09.45 „Psie serce – Mars” (5) - serial 

prod polskiej, reżyseria: Tomasz 
Dembiński, Agnieszka Olejnik, Obsada: 
Maria Pakulnis – Ewa, Piotr Machalica 
– Michał, Katarzyna Olasz, Maciej 
Mydlak, Magdalena Zaorska, Aleksander 
Burczyk i inni

10.45 „Moja przyjaciółka Flicka”  - USA 
1943, reż. Harold D. Schuster; wyk. Roddy 
McDowall, Preston S. Foster, Rita Johnson, 
Jeff Corey, James Bell 

12.45 „Titanic - legenda żyje” (“Titanic 
the Cartoon aka Titanic: The Animated 
Movie “) - Włochy 2001, reż. Camillo Teti 
(również jako Mark Davis i A. Maker )

14.00 „Trzej muszkieterowie : Naszyjnik 
królowej” - Hiszpania-Panama 1973, 
reż. Richard Lester; wyk. Michael York, 
Oliver Reed, Raquel Welch, Richard 
Chamberlain, Frank Finlay

16.10 „Serce i dusze” - USA 1993, reż. 
Ron Underwood; wyk. Robert Downey 
jr., Charles Grodin, Alfre Woodard, Kyra 
Sedgwick, Tom Sizemore, Elisabeth 
Shue

18.15 „Daję słowo” – teleturniej 
19.00 „Przyjaciele Jezusa: Tomasz” („Jesus 

Friends – Thomas”) - USA-Włochy 2001, 
reż. Raffaele Mertes; wyk. Ricky Tognazzi, 
Hannes Jaenicke, Mathias Herrmann, 
Mathieu Carriere

21.00 WYDARZENIA 
21.10 „Policjanci z Miami” (42) – serial 

kryminalny, USA 1984
22.10 „Drogówka” - magazyn policyjny 
22.40 „Nocny portier”  - Włochy-USA 

1974, reż. Liliana Cavani; wyk. Dirk 
Bogarde, Charlotte Rampling, Philippe 
Leroy, Gabriele Ferzetti

01.05 „Co mówią gwiazdy” (8) – program 
rozrywkowy 

01.50 Muzyczne Listy – magazyn 
02.40 Strefa P – magazyn muzyczny 
03.05 „Joker” - talk-show 
03.55 Zakończenie programu

TVP 2
08:00 Wiadomości
08:12 Pogoda
08:15 Cafe serio
08:25 Kawa czy herbata
09:05 Edi i Miś; serial anim. prod. ang.
09:15 Dig i Dug; serial anim.
09:25 Jedyneczka; program dla dzieci
10:00 Sowy z Tamarack; odc.9; serial 

prod. kanadyjskiej
10:30 Moda na sukces; serial USA
10:55 Kalejdoskop; 1986  film 

fab.prod.polskiej (43’); reż: Teresa 
Kotlarczyk

11:40 Telezakupy
11:57 Książki na jesień
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes; rolniczy program inf.
12:20 Eko-Europa
12:45 Plebania; telenowela TVP [stereo]
13:10 Klan; odc.865; telenowela TVP
13:40 Książki na jesień
13:45 Szansa na życie
14:00 Laboratorium; magazyn
14:25 W labiryncie; odc.41/120 D l a 

siebie przeznaczeni; serial TVP
14:55 Książki na jesień
15:00 Wiadomości
15:10 Królowa miecza; odc.21 serial prod.ka-

nadyjsko-amerykańsko-hiszpańskiej
16:00 Bez granic; program dla młodych 

widzów
16:25 Moda na sukces; serial USA
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Polska z bocznej drogi
17:30 Klan; odc.868; telenowela TVP
18:00 Zrozumieć świat
18:35 Tak, kochanie; odc.4; serial kome-

diowy prod. USA
19:00 Lippy & Messy; język angielski dla 

dzieci
19:05 Wieczorynka
19:30 Wiadomości; Sport; Pogoda
20:05 Prosto w oczy
20:22 Pogoda
20:30 Studio sport; Liga Mistrzów
20:45 Studio sport; Liga Mistrzów; mecz 

piłki nożnej; w przerwie ok. 21:35 Przed 
wyborami w USA

22:45 Studio sport; Liga Mistrzów; 
studio

22:50 Wiadomości
23:05 Przed wyborami w USA
02:10 Zakończenie programu

07:00 10 minut tylko dla siebie; magazyn
07:10 Na dobry początek; Raz Dwa Trzy
07:20 Dwójka Dzieciom; Wakacje z 

duchami; odc.5/7; serial TVP
07:50 Dwójka Dzieciom; Maurycy i 

Hawranek; odc.11/13; serial anim. dla 
dzieci

07:55 Dwójka Dzieciom; Lis Leon; serial 
anim. dla dzieci

08:10 Na dobre i na złe; odc.145; serial 
09:00 Pytanie na śniadanie; magazyn 
10:20 10 minut tylko dla siebie; magazyn
10:35 Podróże kulinarne Roberta 

Makłowicza; magazyn
11:00 Memoriał Olimpijczyków - Zaduszki 

w Teatrze Stu; cz.1 i 2; reż: Krzysztof 
Jasiński; wyk: J.Bartel, B.Rybotycka, 
B.Łazuka, G.Markowski, L. Niemczyk

12:40 Telezakupy
13:00 Panorama
13:16 Pogoda
13:20 National Geographic proponuje; 

Powrót do krainy krokodyli; film 
dok.prod.angielskiej 

13:50 Szpital na peryferiach po dwudzie-
stu latach; odc.8/13; serial obycz. 

14:45 Gra z cieniem; teleturniej
15:05 Fotografia ze śmiercią w tle; odc.2; 

serial dok. prod. USA
16:00 Panorama
16:15 Film dla niesłyszących; M jak miłość; 

odc.260; serial TVP
17:05 Ojczyzna-polszczyzna
17:20 Piękniejsza Polska
17:45 PROGRAM LOKALNY
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:05 Jeden z dziesięciu; teleturniej
19:35 Sonety Szekspira
20:10 M jak miłość; odc.261; serial TVP 

[stereo]
21:00 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:05 Magazyn Ekspresu Reporterów; .
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport-telegram
22:32 Pogoda
22:45 Wieczór filmowy Kocham Kino; 

Dekalog, siedem; 1988  film psycholo-
giczny prod. polskiej (55’); reż: Krzysztof 
Kieślowski; wyk: Anna Polony, Maja 
Barełkowska, Władysław Kowalski

23:45 Liga Mistrzów - skróty
00:50 film dok.
01:40 Zakończenie programu

06:00 Piosenka na życzenie
06:45 TV MARKET
07:00 YUGIOH, odc.45; serial anim.
07:30 Jezioro marzeń, odc.2; serial dla 

młodzieży   
08:30 Bar VIP, odc.69
09:05 Bar VIP, odc.70
10:05 Bar VIP - Gorące krzesła, odc.7
11:10 Bar VIP - Gorące krzesła/Wyniki, 

odc.7
11:30 Bar VIP, odc.71
12:20 Wróć do mnie; USA, 2000; r. Hunt 

Bonnie; romantyczny komediodramat. 
14:45 Rodzina zastępcza, odc.178; serial 

obyczajowy   
15:45 Wydarzenia
16:00 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.314; r. J. Kamiński 
16:30 Daleko od noszy 2, odc.35; serial 

komediowy   
17:00 Słoneczny patrol 8, odc.175; USA; 

serial przygodowy   
17:55 Bar VIP, odc.72
18:30 Wydarzenia
18:55 Sport
19:05 Pogoda
19:10 Samo życie, odc.432; serial obycz.
20:00 Bar VIP, odc.73
20:45 “FILM TYGODNIA” Złote dziecko

“Golden Child, The”; USA, 1986; r. Michael 
Ritchie; w. Charles Dance, Charlotte 
Lewis, Eddie Murphy Sensacyjny, sci-fi. 
Tylko nieudacznik Murphy może 
uratować dziecko o magicznych zdol-
nościach porwane przez złoczyńców 
w Himalaje.  

21:30 Studio Lotto
22:50 Biznes Wydarzenia
23:10 Pogoda
23:20 Nasze dzieci 2, odc.11; program 

pod patronatem  Fundacji Polsat 
00:20 Kosmici, odc.3; 2004; serial kom.
00:50 Aquaz Music Zone; program 

muzyczny
05:00 Pożegnanie

06:00 Nauka jazdy - serial fabularno-
dokumentalny 

06:25 Telesklep 
07:05 Uwaga! - magazyn 
07:25 Prześwietlenie - magazyn 
07:55 Miasteczko (60) - serial obycza-

jowy 
08:40 Tele Gra - interaktywny teleturniej 

na żywo 
09:45 Szybka forsa - interaktywny 

teleturniej na żywo 
10:50 W-11 Wydział śledczy - serial 

fabularno-dokumentalny, Polska 
11:25 Rozmowy w toku - talk show 
12:35 Zielone drzwi 
13:05 Wyprawa Robinson - reality 

show 
14:05 Serce z kamienia (43/125) - tele-

nowela, Meksyk 
14:55 Ostry dyżur IV (14/22) - serial 

obyczajowy, USA 
15:55 Zdradzona miłość (100/110) 

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

fabularno-dokumentalny, Polska 
17:50 Rozmowy w toku - talk show 
19:00 Fakty 
19:30 Sport 
19:40 Pogoda 
19:45 Uwaga! - magazyn 
20:10 Najsłabsze ogniwo - teleturniej 
21:00 Na Wspólnej (360) - serial oby-

czajowy, Polska 
21:30 Wyprawa Robinson - reality show 
22:30 Granice - serial fabularno-doku-

mentalny 
23:05 Bez śladu (16/23) - serial sensa-

cyjny, USA 

00:05 Uwaga! - magazyn 

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

gazyn filmowy 
06.35 V Max – magazyn motoryzacyjny 
07.00 Muzyczne listy – magazyn 
08.00 TV Market
08.15 1  “Titanic - legenda żyje”  - Włochy 

2001, reż. Camillo Teti 
09.25 “Trzej muszkieterowie : Naszyjnik 

królowej” - Hiszpania-Panama 1973, reż. 
Richard Lester

11.30 „Przyjaciele Jezusa: Tomasz” („Jesus 
Friends – Thomas”) - USA-Włochy 2001, 
reż. Raffaele Mertes

13.30 „Daję słowo” – teleturniej 
14.15 Muzyczne listy – magazyn mu-

zyczny
15.15 „Jackie Chan Adventures” (1) 

– serial
15.45 „Ściśle tajne” („UC: Undercover”) 

(4)– dramatyczny serial akcji, USA 2001-
2002, reż. min. Tony Bill, Thomas Carter, 
Richard Dobbs, Kenneth Fink

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

17.10 „Młodzieńcza miłość” (46) – tele-
nowela, Argentyna 

18.10 „Daję słowo” – teleturniej 
19.00  „Ja tylko pytam” - talk-show 
20.00 „Anioł ciemności” (54) – serial 

dramatyczno-sensacyjny, USA 1999, 
reż. Joss Whedon, wyk. David Boreanaz, 
Charisma Carpenter, Glenn Quinn 

21.00 WYDARZENIA 
21.10 „Ściśle tajne” („UC: Undercover”) 

(5)– dramatyczny serial akcji, USA 2001-
2002, reż. min. Tony Bill, Thomas Carter, 
Richard Dobbs, Kenneth Fink

22.10 „Komenda” - serial dokumentalny 
22.40 „Sąsiedzka wojna” (4) – komedio-

wy serial akcji, USA 2000, reż. DAmon 
Santostefano, Milan Cheylov, Don 
McCutcheon

23.10 Rajdowe Mistrzostwa Świata – Rajd 
Katalonii

00.10 „Hot Shots - część druga” - USA 
1993, reż. Jim Abrahams; wyk. Charlie 
Sheen, Lloyd Bridges, Valeria Golino, 
Richard Crenna, 

02.00 „Co mówią gwiazdy” (9) – program 
rozrywkowy 

02.45 Muzyczne listy – magazyn muz.
03.35 V Max – magazyn motoryzacyjny
04.00 „Joker” - talk-show 
04.50 Zakończenie programu

06:05

07:35
08:00
08:10
08:13
08:35
09:00

10:15
10:23
10:25

11:50

11:55
12:50

13:00
13:10

13:15

14:30

14:35
14:40

14:45

16:55

17:00
17:20
17:50

19:00
19:30
20:00
21:45

21:50

22:35
22:45
23:10

00:45

Joanna d’Arc
20.45 POLSAT 
 Reżyseria: Luc Besson; W rolach głów-

nych:Milla Jovovich, Dustin Hoffman, 
Faye Dunaway, John Malkovich, Tcheky 
Karyo, Vincent Gregory, Pascal Greggory; 
Kraj produkcji: Francja/USA; Czas: 120 
min. 

Tytułowa bohaterka urodziła 
w styczniu 1412 roku, w małym 
miasteczku Domremy na pogra-
niczu Szampanii i Lotaryngii jako 
córka burmistrza, sama siebie 
nazywała „la Pucelle” (dziewica) 
i stąd jej rodzinne miasteczko dziś 
nosi nazwę Domremy-la-Pucelle 
(jej dom rodzinny istnieje do dziś, 
urządzono w nim muzeum). Joanna 
d’Arc (w roli dorosłej Milla Jovovich) 
w wieku 13 lat zaczęła słyszeć gło-
sy i mieć wizje o tragicznej sytuacji 
Francji, umęczonej wojną stuletnią z 
Anglią. Święci mówili jej o misji, jaką 
ma spełnić dla ratowania swej ojczy-
zny. W wieku 17 lat przekonała do 
tej misji innych i choć miała liczne 
wątpliwości, czy jako osoba głęboko 
poboźna moźe zabijać (wiodła na 
ten temat ustawiczne dysputy ze 
swym Sumieniem - w tej roli Dustin 
Hoffman). Mimo tych wątpliwości 
i rozterek w zbroi, na koniu staje na 
czele francuskich wojsk. Przekonuje 
do konieczności walki z wrogiem na-
stępcę francuskiego tronu, delfina 
Karola (John Malkovich), póżniejsze-
go króla Karola VII - koronował się 
na jej żądanie i pod jej dowództwem 
wojska francuskie zaczynają odnosić 
jeden za drugim sukcesy. ..

HIT NA DZIŚ

08:00
08:12
08:15
08:25
09:05
09:15
09:25
10:00

10:30
10:55

11:40
11:57
12:00
12:10
12:20
12:45
13:10
13:40
13:45
14:00
14:25

14:55
15:00
15:10

16:00

16:25
16:50
17:00
17:20
17:30
18:00
18:35

19:00

19:05
19:30
20:05
20:22
20:30
20:45

22:45

22:50
23:05
02:10

Złote dziecko
20.45 POLSAT
 Reżyseria: Michael Ritchie; W rolach 

głównych:Eddie Murphy, Charlotte 
Lewis, Charles Dance

Komedia przygodowa. Śliczna 
Tybetanka, Kee Nang (Charlotta 
Lewis) zdradza pewnemu pecho-
wemu pracownikowi socjalnemu, 
Chandlerowi Jarrellowi (Eddie 
Murphy), że przed kilkoma dniami 
w Tybecie został porwane Złote 
Dziecko - uosobienie wszelkiego 
Dobra na świecie. Przed czterystoma 
laty przepowiedziała to wyrocznia 
Ni-Chung. Złote Dziecko może 
uratować i zabrać do nowego 
Miasta Aniołów tylko jeden czło-
wiek, który bynajmniej sam nie jest 
ideałem. Wkrótce wychodzi na jaw, 
że to właśnie Chandler będzie tym 
wybawicielem ludzkości. Następnie 
Kee Nang gruntownie powiadamia 
go o wszelkich czekających go 
przeszkodach, których zapowiedż 
znależć juź moźna w świętych ty-
betańskich księgach. Odtąd rewe-
lacje te powracają w świetle dnia, 
a nocne wizje o kolorowych ptakach i 
przemykających karłach stają się tak 
częste, że Chandler zaczyna wierzyć 
w to, że w całej tej niewiarygodnie 
historii musi coś być i w końcu 
wyrusza w towarzystwie pięknej 
partnerki do Tybetu. Tam udaje mu 
się zdobyć legendarny miecz Adjanti, 
który będzie mógł wymienić na Złote 
Dziecko, porwane przez demonicz-
nego Sardo Numpsi ...

HIT NA DZIŚ
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ŚRODA 3 LISTOPADA 2004r.  (Bogumiła, Cezarego, Huberta, Marcina, Sylwii)

TVP 2

06:00 Kawa czy herbata
08:00 Wiadomości
08:12 Pogoda
08:15 Cafe serio
08:25 Kawa czy herbata
09:05 Misiowanki; Eliminacje; serial anim. 

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

Pembletona; odc.12 serial kom. 
10:25 Moda na sukces; serial USA
10:50 Polskie lektury obowiązkowe; 

Chłopi; odc.9/13 Wielkanoc; serial TVP
11:40 Telezakupy
11:55 Książki na jesień
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes; rolniczy program inf.
12:20 My, Wy, Oni; cykliczny program, 

poświęcony problemom etycznym we 
współczesnej rodzinie

12:50 ZUS radzi
13:00 Kiosk przy Wspólnej; poradnik dla 

ubezpieczonych
13:15 Lokatorzy; Zmowa; serial kom.
13:40 Książki na jesień
13:48 Ludzie wśród ludzi
14:00 Telewizyjny przewodnik po kraju. 

Para w Polskę; Kołobrzeg
14:25 W labiryncie; odc.43; serial TVP
14:56 Książki na jesień
15:00 Wiadomości
15:10 Nash Bridges; odc.22; serial 

prod.USA [za zgodą rodziców]
16:00 pr. dla młodych widzow
16:25 Moda na sukces; serial USA
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Plebania; telenowela TVP [stereo]
17:50 Jaka to melodia?; quiz muzyczny 
18:10 Forum; program publicystyczny 
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości; Sport; Pogoda
20:05 Prosto w oczy
20:22 Pogoda
20:30 Glina; odc.9; serial kryminalny TVP
21:35 Sprawa dla reportera; program 

Elżbiety Jaworowicz
22:10 Debata; program publicystyczny
22:55 Wiadomości
23:15 Kapitał, czyli jak zrobić pieniądze w 

Polsce;  film obycz. prod. polskiej (84’); 
reż: Feliks Falk

00:40 film edukacyjny
01:35 Zakończenie programu

07:00 10 minut tylko dla siebie; magazyn
07:10 Na dobry początek; Golec uOrkie-

stra
07:20 Dwójka Dzieciom; Wakacje z 

duchami; odc.7 /ost./; serial TVP
07:45 Dwójka Dzieciom; Maurycy i 

Hawranek; odc.13 /ost./; serial anim.
07:55 Dwójka Dzieciom; Lis Leon; serial 

animowany dla dzieci
08:05 Na dobre i na złe; odc.147; serial 

prod. TVP [stereo]
09:00 Pytanie na śniadanie; magazyn 
10:25 Maggie; odc.17/22; 1998  serial 

komediowy prod. USA
10:50 Grzegorz Halama Oklasky na 

Kabaretowej Scenie Dwójki; /stereo/
11:40 Od przedszkola do Opola
12:15 Święta wojna; serial prod. TVP
12:40 Telezakupy
13:00 Panorama
13:16 Pogoda
13:20 30 ton! - lista, lista - lista przebojów; 

magazyn muzyczny [stereo]
13:50 Podróż do ziemi obiecanej; odc.35/

65; serial prod. USA
14:35 Gra z cieniem; teleturniej
15:00 Spotkanie z Balladą; Horror w 

Kopydłowie /1/; program rozrywkowy
16:00 Panorama
16:15 Ukraina Viva; Koncert Finałowy 

Czwartego Festiwalu Kultury Ukraińskiej
17:05 Tygodnik Moralnego Niepokoju
17:35 Lubię czytać; magazyn o książkach
17:45 PROGRAM LOKALNY
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:05 Jeden z dziesięciu; teleturniej
19:35 Złoty interes
20:10 Salomonowy wybór; 1992 film 

fab. prod. USA; reż: Andy Tennant; 
wyk: Joanna Kerns, Bruce Davison

22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport-telegram
22:32 Pogoda
22:40 Zwierzenia kontrolowane
23:15 Zakręty losu; Weekend; 1999  film 

obyczajowy prod. USA (97’); reż: Brian 
Skeet; wyk: Gena Rowlands, Deborah 
Kara Unger, Brooke Shields, David 
Conrad

00:55 W obronie prawa; odc.42/45; serial 
prod. USA /tylko dla dorosłych/

01:45 Zakończenie programu

06:00 Piosenka na życzenie
06:45 TV MARKET
07:00 Zwariowany świat Malcolma, 

odc.19; USA; serial komediowy   
07:30 MacGyver 70, odc.41; USA; serial 

sensacyjny   
08:30 Interwencja, odc.314; r. J. Kamiński 
08:50 Bar VIP, odc.72
09:20 Słoneczny patrol 8, odc.174; USA; 

serial przygodowy   
10:15 Bar VIP, odc.73
10:55 Najzabawniejsze zwierzęta świata, 

odc.66
11:25 Samo życie, odc.431; serial obycz.
12:05 Diagnoza morderstwo, odc.37; 

USA; serial detektywistyczny   
13:00 TV MARKET
13:15 Auto Świat, odc.20; magazyn 
13:45 Egzamin z życia, odc.20; serial kom.
14:15 Sabrina, nastoletnia czarownica, 

odc.114; USA; serial komediowy   
14:45 Muzyczna Winda, odc.4
15:45 Wydarzenia
16:00 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.315;  r. J. Kamiński
16:30 Graczykowie - Buła i spóła, odc.99

Polska; serial komediowy   
17:00 Jezioro marzeń, odc.3; serial dla 

młodzieży   
17:55 Bar VIP, odc.74 
18:30 Wydarzenia
18:55 Sport
19:05 Pogoda
19:10 Samo życie, odc.433; serial obycz.
20:00 Bar VIP, odc.75
20:45 Ostatni ninja; USA, 1983; r. 

William A. Graham; w. John McMartin, 
Mako, Michael Beck, Nancy Kwan; 
sensacyjny, sztuka walk wschodnich. 
Handlarz obrazów prowadzi podwój-
ne życie: od dzieciństwa trenowany 
we wschodnich sztukach walki, stał się 
białym „ninja”, którego umiejętności 
chce wykorzystać rząd w akcji odbija-
nia zakładników przetrzymywanych na 
szczycie wieżowca w Dallas.   

21:30 Studio Lotto
22:30 Biznes Wydarzenia
22:50 Pogoda
23:00 Kuba Wojewódzki 5, talk show
00:00 Fala zbrodni, odc.23; serial sensa-

cyjny
01:00 Aquaz Music Zone; program 

muzyczny
05:00 Pożegnanie

06:00 Nauka jazdy - serial fabularno-
dokumentalny 

06:25 Telesklep 
07:05 Uwaga! - magazyn 
07:25 Prześwietlenie - magazyn 
07:55 Miasteczko (61) - serial obycz.
08:40 Tele Gra - interaktywny teleturniej 

na żywo 
09:45 Szybka forsa - interaktywny 

teleturniej na żywo 
10:50 W-11 Wydział śledczy - serial 

fabularno-dokumentalny, Polska 
11:25 Rozmowy w toku - talk show 
12:35 Na Wspólnej (360) - serial obycz.
13:05 Wyprawa Robinson - reality 

show 
14:05 Serce z kamienia (44/125) - tele-

nowela, Meksyk 
14:55 Ostry dyżur IV (15/22) - serial 

obyczajowy, USA 
15:55 Zdradzona miłość (101/110) - te-

lenowela, Meksyk 
16:45 Fakty 
17:00 Uwaga! 
17:15 W-11 Wydział śledczy - serial 

fabularno-dokumentalny, Polska 
17:50 Rozmowy w toku - talk show 
19:00 Fakty 
19:30 Sport 
19:40 Pogoda 
19:45 Uwaga! - magazyn 
20:10 Najsłabsze ogniwo - teleturniej 
21:00 Na Wspólnej (361) - serial obycza-

jowy, Polska 
21:30 Na żywo (Nick of Time) - film 

sensacyjny, USA 1995, reżyseria: 
John Badham, obsada: Johnny Depp, 
Christopher Walken, Marsha Mason, 
Peter Strauss (za zgodą rodziców) 

23:25 Co za noc - magazyn 
23:55 Najsztub pyta - talk show 
00:25 Granice - serial fab.-dok.
00:55 Bitwa o Anglię - serial fab.-dok.
01:25 Uwaga! - magazyn 
01:45 Nic straconego

   CZWARTEK 4 LISTOPADA 2004r.  (Karola, Mściwoja, Olgierda, Witalisa,)

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

gazyn filmowy 
06.35 Modna Moda - magazyn
07.00 Muzyczne listy – magazyn  
08.00 TV Market
08.15 „Jackie Chan Adventures” (1) 

– serial 
08.45 „Z życia wzięte” („Real TV”) - serial 

dokumentalny, USA 
09.15 „Ja tylko pytam” - talk-show 
10.15 „Młodzieńcza miłość” (46) – tele-

nowela, Argentyna 
11.15 „KOT czyli Ktoś Ogromnie 

Tajemniczy” - program rozrywkowy 
12.15 TV Market 
12.30 „Joker” - talk-show 
13.30 „Daję słowo” – teleturniej 
14.15 Muzyczne listy – magazyn
15.15 „Jackie Chan Adventures” (2) 

– serial
15.45 „Anioł ciemności” („Angel”) (54) 

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

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

17.10 „Młodzieńcza miłość” (47) – tele-
nowela, Argentyna 

18.10 „Daję słowo” – teleturniej 
19.00 „Ja tylko pytam” - talk-show 
20.00 “Hot Shots - część druga” - USA 

1993, reż. Jim Abrahams; wyk. Charlie 
Sheen, Lloyd Bridges, Valeria Golino, 
Richard Crenna, [21.00 WYDARZENIA] 
Komedia sytuacyjna, parodiująca różne 
wątki cyklu „Rambo”. Pilot Topper Harley 
(Sheen) ukrywa się przed koszmarnymi 
wspomnieniami w buddyjskim klaszto-
rze, ale decyduje się ruszyć na ratunek 
przyjaciela porwanego przez zbirów 
arabskiego tyrana.

22.05 PIERWSZY MILION (Chłopcy z 
Mielczaskiego) (1) - serial

23.05 „Ja albo nikt” - USA, reż. James 
Foley; wyk. Mark Wahlberg, Reese 
Witherspoon, William Petersen, Amy 
Brenneman, Alyssa Milano, Christopher 
Gray; sensacyjny, thriller

01.05 „Co mówią gwiazdy” (10) – program 
rozrywkowy 

01.50 „Muzyczne listy” – magazyn 
muzyczny 

02.40 Modna Moda - magazyn 
03.05 „Joker” - talk-show 
03.55 Zakończenie programu

TVP 2

06:00 Kawa czy herbata
08:00 Wiadomości
08:12 Pogoda
08:15 Cafe serio
08:25 Kawa czy herbata
09:05 serial dla najmłodszych
09:30 Domisie; program dla dzieci
09:55 Ania z Zielonego Wzgórza; serial 

anim. prod. kanadyjskiej
10:20 Moda na sukces; serial USA
10:50 Onassis, najbogatszy człowiek 

świata; odc.1/4; 1988  serial prod. USA
11:40 Telezakupy
11:55 Książki na jesień
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes; rolniczy program inf.
12:20 To trzeba wiedzieć; magazyn
12:25 Po pierwsze pomysł; magazyn
12:45 Plebania; telenowela TVP 
13:15 Klan; odc.866; telenowela TVP
13:42 Książki na jesień
13:45 Wielki świat małych odkrywców; 

program poradnikowy
14:00 Zapomniane pracownie
14:25 W labiryncie; odc.120 serial TVP
14:55 Książki na jesień
15:00 Wiadomości
15:10 Bez pardonu; odc.8; 2000 serial 

kryminalny prod. USA 
16:00 pr. dla młodzieży
16:25 Moda na sukces; serial USA
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Polska z bocznej drogi
17:30 Klan; odc.869; telenowela TVP
18:00 Jaka to melodia?; quiz muzyczny 
18:30 Tak, kochanie; odc.5; serial kom.
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości; Sport; Pogoda
20:05 Prosto w oczy
20:22 Pogoda
20:30 Okruchy życia; Słaba wiara; 1996  

film obyczajowy prod. polskiej (55’); reż: 
Krzysztof Zanussi; wyk: Dorota Segda, 
Maciej Orłoś, Marek Kondrat i inni

21:30 Spieszmy się kochać ludzi - dyskusja
22:05 Po wyborach w USA - pr. publ.
22:55 Wiadomości
23:05 Liga Mistrzów - skróty
00:10 Odwiedź mnie we śnie; film fab. prod. 

polskiej (70’); reż: Teresa Kotlarczyk
01:20 Nowe gwiazdy Europy; 2004  cykl 

dok. prod. duńskiej
01:50 Zakończenie programu

07:00 10 minut tylko dla siebie; magazyn
07:10 Na dobry początek; Ryszard 

Rynkowski
07:20 Dwójka Dzieciom; Wakacje z 

duchami; odc.6/7; serial TVP
07:45 Dwójka Dzieciom; Maurycy i 

Hawranek; odc.12/13; serial anim.
07:55 Dwójka Dzieciom; Lis Leon; serial 

animowany dla dzieci
08:10 Na dobre i na złe; odc.146 Nocny 

rajdowiec; serial prod. TVP
09:00 Pytanie na śniadanie; magazyn 
10:00 Lubię czytać; magazyn [stereo]
10:10 10 minut tylko dla siebie; magazyn
10:25 Podróże kulinarne Roberta 

Makłowicza; magazyn
10:50 Mój pierwszy jubileusz - 30 lat na 

scenie Jerzego Kryszaka
11:40 Od przedszkola do Opola
12:15 Święta wojna; serial prod. TVP
12:40 Telezakupy
13:00 Panorama
13:16 Pogoda
13:18 Przystanek praca; magazyn
13:30 Znaki czasu; magazyn
13:50 Podróż do ziemi obiecanej; odc.34/

65; serial prod. USA
14:35 Gra z cieniem; teleturniej
15:05 Śpiewające Fortepiany; teleturniej 

muzyczny [stereo]
16:00 Panorama
16:15 Film dla niesłyszących; M jak miłość; 

serial TVP
17:05 Angielski z Kevinem
17:10 Ale jazda!; magazyn
17:45 PROGRAM LOKALNY
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:05 Jeden z dziesięciu; teleturniej
19:35 Camerata; magazyn muzyczny
20:00 Jaś Fasola; odc.3/14; program 

rozrywkowy
20:30 Studio sport; Liga Mistrzów; w 

przerwie ok. 21:35 Panorama
22:55 Panorama
23:10 Biznes
23:15 Sport-telegram
23:22 Pogoda
23:30 Alibi na środę; Mach 2 - gra-

nice ryzyka; 2000 film fab. prod. 
USA; reż: Edward R. Raymond; 
wyk: Brian Bosworth, Michael Dorn, 
Cliff Robertson

01:05 Listy ze Wschodu
01:30 Zakończenie programu

06:00 Piosenka na życzenie
06:45 TV MARKET
07:00 Sabrina, nastoletnia czarownica, 

odc.114; USA; serial komediowy   
07:30 MacGyver 70, odc.42; USA; serial 

sensacyjny   
08:30 Interwencja, odc.315; r. J. Kamiński
08:50 Bar VIP, odc.74
09:20 Jezioro marzeń, odc.3; serial 
10:15 Bar VIP, odc.75
10:45 Najzabawniejsze zwierzęta świata, 

odc.67
11:25 Samo życie, odc.432; serial obycz.
12:05 Diagnoza morderstwo, odc.38; 

USA, serial detektywistyczny   
13:00 Awantura o kasę, odc.9
13:45 Egzamin z życia, odc.21; USA; serial 

komediowy   
14:15 Zwariowany świat Malcolma, 

odc.33; USA; serial komediowy   
14:45 Pensjonat pod Różą 2, odc.28; serial 

obyczajowy   
15:45 Wydarzenia
16:00 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.316; r. J. Kamiński
16:30 Duża przerwa, odc.10; serial kom.
17:00 Szkoła przetrwania, odc.3

„Higher ground”; Kanada, 2000   
17:55 Bar VIP, odc.76
18:30 Wydarzenia
18:55 Sport
19:05 Pogoda
19:10 Pierwsza miłość, odc.1; serial obycz.
20:00 Bar VIP, odc.77
21:00 Daleko od noszy 2, odc.36

Polska; Serial komediowy   
21:30 Studio Lotto
21:35 Co z tą Polską?, odc.6; program  

Tomasza Lisa   
22:40 Biznes Wydarzenia
23:00 Pogoda
23:10 Raport specjalny pt „Polski Islam”, 

odc.45; r. Grzegorz Górny Raport specjalny 
o rozwijających się społecznościach muzuł-
mańskich w Polsce. Czy jesteśmy świadomi 
ich wzrostu? Kim są polscy muzułmanie? 
czy czeka nas powolna islamizacja? W jakiej 
perspektywie? Czy polscy wyznawcy Islamu 
niosą z sobą ortodoksję i postawy kon-
frontacyjne? Kiedy zetkniemy się z takimi 
problemami jakie przeżywa współczesna 
Francja, Niemcy czy Wielka Brytania?

23:40 Nieustraszeni poza cenzurą, 
odc.4

00:30 Pożegnanie – przerwa techniczna

06:00 Nauka jazdy - serial fabularno-
dokumentalny 

06:25 Telesklep 
07:05 Uwaga! - magazyn 
07:25 Prześwietlenie - magazyn 
07:55 Najsłabsze ogniwo - teleturniej 
08:40 Tele Gra - interaktywny teleturniej 

na żywo 
09:45 Szybka forsa - interaktywny 

teleturniej na żywo 
10:50 W-11 Wydział śledczy - serial 

fabularno-dokumentalny, Polska 
11:25 Rozmowy w toku - talk show 
12:35 Na Wspólnej - serial obyczajowy, 

Polska 
13:05 Najemnicy II (2/17) - serial sensa-

cyjny 
14:05 Serce z kamienia (45/125) - tele-

nowela, Meksyk 
14:55 Ostry dyżur IV (16/22) - serial 

obyczajowy, USA 
15:55 Zdradzona miłość (102/110) - te-

lenowela, Meksyk 
16:45 Fakty 
17:00 Uwaga! 
17:15 W-11 Wydział śledczy - serial 

fabularno-dokumentalny, Polska 
17:50 Rozmowy w toku - talk show 
19:00 Fakty 
19:30 Sport 
19:40 Pogoda 
19:45 Uwaga! - magazyn 
20:10 Moja krew - program rozrywkowy 
21:10 Na Wspólnej (362) - serial obycza-

jowy, Polska 
21:40 Błąd w sztuce (Error in Judgement) 

- film sensacyjny, USA 1998, reżyseria: 
Scott Levy, obsada: Joanna Pacuła, Joe 
Mantegna, Sung Hi Lee, Kate Jackson, 
Paul Dooley, David Millbern

23:35 Misja Martyna - program rozryw-
kowy 

00:35 Red Light - program erotyczny 
01:35 Uwaga! - magazyn 
01:55 Nic straconego

TVP 1 POLSAT TVN TV 4
05.45 „VIP” - wydarzenia i plotki 
06.10 „Kinomaniak” - odjazdowy maga-

zyn filmowy 
06.35 Strefa P – magazyn muzyczny
07.00 Muzyczne listy – magazyn
08.00 TV Market
08.15 „Jackie Chan Adventures” (2) 

– serial 
08.45 „Z życia wzięte” („Real TV”) - serial 

dokumentalny, USA 
09.15 „Ja tylko pytam” - talk-show
10.15 „Młodzieńcza miłość” (47) – tele-

nowela, Argentyna 
11.15 „Psie serce – Tamino” (6) – serial 

prod. polskiej
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 „Jackie Chan Adventures” (3) 

– serial 
15.45 „Policjanci z Miami” 42) – serial 

kryminalny, USA
16.45 „Jak dwie krople czekolady” („Sister 

Sister”) (87) – serial komediowy, USA 
17.15 „Młodzieńcza miłość” (48) – tele-

nowela, Argentyna
18.15 „Daję słowo” – teleturniej
19.00 „Ja tylko pytam” - talk-show
20.00 „Ja albo nikt” („Fear”) - USA 1996, reż. 

James Foley; wyk. Mark Wahlberg, Reese 
Witherspoon, William Petersen, Amy 
Brenneman [21.00 W Y D A R Z E N I A ] 
Sensacyjny, thriller. Szesnastoletnia Nicole 
Walker (Witherspoon) zakochuje się w po-
znanym na imprezie Davidzie (Wahlberg). 
Chłopak jest starszy od niej, ale mimo obiekcji 
ojca (Petersen) dziewczyny, zjednuje sobie 
sympatię pani Walker (Brenneman), drugiej, 
znacznie młodszej żony zamożnego archi-
tekta. Wkrótce David pokaże prawdziwe 
oblicze...

22.15 „Komenda” - serial dok.
22.45 “Dawno temu” - USA 1997, reż. 

Jay Anania; wyk. Paulina Porizkova, 
Julian Sands, Julianne Nicholson

00.40 „Szeryf z miasteczka Manhattan“ 
(1) – serial USA, reż. Boris Damast

01.10 „Co mówią gwiazdy” (11) – program 
rozrywkowy

01.55 Muzyczne listy – magazyn
02.45 Strefa P – magazyn muzyczny
03.10 „Joker” - talk-show 
04.00 Zakończenie programu 

06:00
08:00
08:12
08:15
08:25
09:05
09:30
09:55

10:20
10:50

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

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

16:00
16:25
16:50
17:00
17:20
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:05
20:22
20:30

21:30
22:05
22:55
23:05
00:10

01:20

01:50

Mach 2 
- granice ryzyka
23.30 TVP 2
 Thriller polityczny, 91 min, USA 2000 

Reżyseria: Edward R. Raymond; 
Scenariusz: Steve Latshaw; Występują: 
Brian Bosworth, Shannon Whirry, David 
Hedison, Bruce Weitz, Cliff Robertson, 
Michael Dorn, Lance Guest, Sondra 
Currie, Andrew Stevens i inni

Kapitan lotnictwa Jack Tyree, 
pseudonim Niewypał, jest specja-
listą do walki z terrorystami. I to 
specjalistą najwyższej klasy. Ma tyl-
ko jedną słabą stronę: chociaż służy 
w lotnictwie, nie znosi latania i nigdy 
sam nie prowadził samolotu, zdecy-
dowanie pewniej czuje się podczas 
akcji naziemnych. Swoich umiejęt-
ności dowodzi podczas brawurowej 
akcji zatrzymania pociągu opano-
wanego przez terrorystów. Pociąg 
zmierza do Los Angeles, w jednym 
z wagonów znajduje się ładunek 
nuklearny, którego wybuch ma 
nastąpić na zatłoczonym dworcu 
w centrum miasta. Oznaczałoby 
to prawdziwą hekatombę. Tyree 
zapobiega katastrofie, nie ginie 
ani jeden z pasażerów. W uznaniu 
jego umiejętności kapitan dostaje 
kolejne odpowiedzialne zadanie. 
Ma zapewnić bezpieczeństwo 
senatorowi Stuartowi Davisowi 
i jego żonie Courtney udającym się 
do jednego z krajów bałkańskich 
- fikcyjnej Sevestrii. Na Bałkanach 
toczy się wojna domowa, kilku 
amerykańskich pilotów dostało się 
tam do niewoli...

HIT NA DZIŚ
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13:15
13:40
13:48
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14:25
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17:20
17:50
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21:35

22:10
22:55
23:15

00:40
01:35

Weekend
23.15 TVP 2
 Film obyczajowy, 97 min, USA 1999 

Scenariusz i reżyseria: Brian Skeet 
Występują: Gena Rowlands, Deborah 
Kara Unger, Brooke Shields, Jared 
Harris, D.B. Sweeney, James Duval, 
David Conrad, Gary Dourdan i inni

Do położonego nad jeziorem domu 
pięknej malarki Marian i jej męża 
Johna Kerra, rodziców maleńkiego 
Rolanda, przyjeżdżają na weekend 
goście. Zjawiają się tam akurat 
w pierwszą rocznicę śmierci Tony’ego 
- zmarłego na AIDS przyrodniego 
brata Johna. Goście natomiast to: 
Lyle - jego były przyjaciel, które-
mu towarzyszy nowy kochanek, 
młodziutki malarz Robert. Fakt ten 
bulwersuje i irytuje panią domu, 
która darzyła zmarłego głębokim 
uczuciem i wielką przyjaźnią. Nie 
tylko zresztą ona. Tony - utalen-
towany, bardzo przystojny aktor, 
miał charyzmatyczną osobowość, 
niezwykły urok. Miał tysiące wiel-
bicieli, wywierał ogromny wpływ 
na otoczenie. Z jego odejściem nie 
potrafi się pogodzić Lyle, o którego 
pamięć Robert staje się - w miarę 
poznawania jego bliskich - coraz 
bardziej zazdrosny, a także John, 
który dopiero pod koniec życia 
Tony’ego uświadomił sobie, jak 
bardzo był do niego przywiązany, 
choć jednocześnie tak ogromnie się 
różnili. Nieśmiały, cichy, nieatrakcyj-
ny John stanowił bowiem tylko cień 
swego wspaniałego brata.

HIT NA DZIŚ
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ZAWODY REJONOWE 
W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH 
– BIAŁOBRZEGI 2004
W dniu 6 października 51 uczniów 
z gminy Nasielsk reprezentowało powiat 
nowodworski w rejonowych indywidu-
alnych biegach przełajowych  w Biało-
brzegach. Do zawodów mazowieckich 
w Ostrołęce, które odbędą się na wiosnę 
zakwalifikowało się 10 zawodników (są 
to zawodnicy, którzy na mecie znaleźli 
się w pierwszej dwunastce).Właśnie na 
tych zawodach uczniowie-sportowcy 
będą walczyli o cenne punkty. Zdecy-
dują one o miejscu  ich szkoły w rankin-
gu rywalizacji sportowej województwa 
mazowieckiego na rok 2005.

GMINNY TURNIEJ MINI-
PIŁKI NOŻNEJ DLA SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH
W poniedziałek 11 paź-

dziernika odbył się 
gminny turniej mini-piłki noż-
nej chłopców i dziewcząt. 
Zawody zostały przeprowadzone 
równolegle na stadionie miejskim 
i boisku przyszkolnym Szkoły 
Podstawowej im. Stefana Starzyń-
skiego. 
O miano najlepszej drużyny pił-
karskiej gminy Nasielsk walczyły 

GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DLA 

ZS 2 Pieścirogi:
- Grzybikowski Kamil (miejsce 6)
- Dalecka Katarzyna (miejsce 12)
- Witkowski Bartosz (miejsce 2)
- Wiśniewski Mateusz (miejsce 9)
SP Nasielsk:
- Zalewski Michał (miejsce 1)
- Łątkiewicz Ewelina (miejsce 9)
PG Nasielsk:
- Łątkiewicz Joanna (miejsce 10)
- Romanowski Maciej (miejsce 10)
- Rutkowski Karol (miejsce 5)
- Wiśniewski Sebastian (miejsce 9)

MK

GIMNAZJÓW
Dnia 8 października  na 

stadionie miejskim w Na-
sielsku rywalizowały ze sobą 
gimnazja z terenu miasta 
i gminy Nasielsk. 
Były to zawody w piłkę nożną. 
Drużyny dziewcząt oraz chłop-
ców walczyły o miano mistrza 
i reprezentanta gminy na zawodach 
powiatowych.

Po zakończeniu turnieju najlepszym 
zespołom wręczono puchary i dy-
plomy.
Wyniki spotkań wyglądały nastę-
pująco:
Dziewczęta:
1. ZS 3 Cieksyn
2. ZS 2 Pieścirogi
3. PG Nasielsk
Wyniki:
Cieksyn – Nasielsk  6:1
Cieksyn – Pieścirogi 5:1
Pieścirogi – Nasielsk 1:0
Miejsca:
I miejsce – ZS 3 Cieksyn  6 pkt. (11:2)
II miejsce – ZS 2 Pieścirogi 3 pkt. (2:5)
III miejsce – PG Nasielsk 0 pkt. (1:7)
Chłopcy:
1. ZS 3 Cieksyn
2. ZS 2 Pieścirogi
3. PG Nasielsk
Wyniki:
Nasielsk – Pieścirogi 3:1
Nasielsk – Cieksyn  1:0

następujące szkoły:
1. Szkoła Podst. w Budach Siennickich
2. Szkoła Podst. w Cieksynie (ZS nr 3)
3. Szkoła Podstawowa w Dębinkach
4. Szkoła Podstawowa w Nasielsku
5. Szkoła Podst. w Pieścirogach 

Końcowa klasyfikacja:
I -SP Nasielsk
II -SP Cieksyn (ZS nr 3)
III -SP Dębinki

MK

Brydż
6. J. Dobrowolski i Z. Michalski 
    69 pkt (47,92%)  
7. D. Rzucidło i L. Ślubowski 
    67 pkt (46,53%)
8. K. Michnowski i J. Muzal   
    57 pkt (36,11%)
9. M. Osiński i P. Turek    
    51 pkt (35,42%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix 
Nasielska `2004 po czternastu 
turniejach:
1. Paweł Wróblewski 86pkt
2-3. Piotr Kowalski 85 pkt
 Grzegorz Nowiński 85 pkt
4. Stanisław Sotowicz 84 pkt
5. Waldemar Gnatkowski 75 pkt
6-7. Janusz Czyżewski 69 pkt
 Grzegorz Kosewski 69 pkt
8. Janusz Wydra  68 pkt
9. Maciej Osiński 60 pkt
10. Tadeusz Czeremużyński 57 pkt

PK

W czternastym turnieju par zali-
czanym do klasyfikacji Grand Prix 
Nasielska `2004 wzięło udział 
osiemnastu zawodników. Z dużą 
przewagą nad resztą stawki po raz 
drugi w tym sezonie wygrała para 
Waldemar Gnatkowski – Janusz 
Wydra. Samodzielnym liderem 
klasyfikacji ogólnej został Paweł 
Wróblewski.
Wyniki turnieju czternastego 
08.10.2004 r.:
1 W. Gnatkowski i Janusz Wydra 
    94 pkt (65,28%)
2 J. Czyżewski i G. Kosewski 
    80 pkt (55,55%)
3. S. Sotowicz i P. Wróblewski  
    76 pkt (52,78%)
4. P. Kowalski i G. Nowiński   
    74 pkt (51,39%)  
5. A. Banasiuk i T. Czeremużyński 
    74 pkt (51,39%)

IV LIGA MAZOWIECKA SENIORÓW

Żbik Nasielsk - Polonia II Warszawa

23 października godz. 14.00
stadion MLKS ŻBIK Nasielsk

Kierownictwo hali sportowej informuje, 
że w miesiącu listopadzie br. 
organizuje otwarte turnieje:

 DNIA 7 LISTOPADA - PIŁKA SIATKOWA
 DNIA 11 LISTOPADA - TENIS STOŁOWY
 (Turniej z okazji Święta Niepodległości)
 DNIA 14 LISTOPADA - PIŁKA NOŻNA

Rozpoczęcie turniejów o godz. 10.00. Zgłoszenia na 
hali sportowej lub pod nr telefonu 023 693 08 56, 
najpóźniej na 3 dni przed turniejem.

G.72243/5/04

Burmistrz Miasta Nasielska
podaje do publicznej wiadomości,

że na tablicach informacyjnych w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
ul. Kilińskiego 10 na okres 21 dni tj. od dnia 11 października 2004 roku do 
dnia 2 listopada 2004 roku umieszczony został wykaz nieruchomości, 
położonej we wsi Jaskółowo przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej na rzecz Spółki pod nazwą firmy „ POLKOMTEL” z siedzibą 
w Warszawie ul. Al. Jerozolimskie 81.

GMINA NASIELSK
działając w oparciu o art. 40 ust. 1 
i ust. 5 Ustawy – Prawo zamówień 
publicznych – z dnia 29 stycznia 
2004 r. (Dz. U. Nr 19 z dnia 9 lutego 
2004 r. poz. 177) ogłasza przetarg 
nieograniczony na „Remont bloku 
żywieniowego w Zespole Szkół Nr 
3 w Cieksynie gm. Nasielsk”.
1. Zakres zamówienia obejmu-
je:
a) Roboty budowlane;
b) Instalacje wod – kan;
c) Wentylacja;
d) Instalacja elektryczna;
e) Wyposażenie kuchni.
2. Termin realizacji – 15 luty 
2005 r.
3. Specyfikację istotnych warun-
ków zamówienia można uzyskać 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku, pokój nr 14 w godz. 
9.00-16.00 – w cenie 50 zł.
4. Pracownikami upoważniony-
mi do kontaktów z oferentami są  
Franciszek Kuciński i Piotr Mychliń-
ski – tel. (0-23) 69-12-664 wew. 15 
w godz. 9.00-16.00.
5. Miejsce i termin składania 
ofert:
Urząd Miejski w Nasielsku, pokój 
nr 14 
w terminie do 3 listopada 2004 r. 
do godz. 10.00.
6. Termin otwarcia ofert: 3 listo-
pad 2004 r., godz. 10.00.

GMINA NASIELSK
działając w oparciu o art. 40 ust. 1 i ust. 5 Ustawy – Prawo zamówień pu-
blicznych – z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19 z dnia 9 lutego 2004 r. 
poz. 177) ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowę drogi gminnej 
w miejscowości Psucin, ul. Lipowa gm. Nasielsk”.
1. Zakres zamówienia obejmuje:
Wykonanie nawierzchni wraz z robotami ziemnymi szerokości 4m, a na 
odcinku od km 0+000 do km 0+023 szerokości 5m, o konstrukcji
§ Warstwa ścieralna z betonu cementowego B-30, grubość warstwy 17 
cm;
§ Folia poślizgowa na całej szerokości jezdni grubości 0,6 mm;
§ Podbudowa z chudego betonu – 7,5 Mpa o grubości 12 cm.
2. Termin realizacji – 15 grudzień 2004 r.
3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, pokój nr 14 w godz. 9.00-16.00 
– w cenie 20 zł.
4. Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są Franci-
szek Kuciński i Piotr Mychliński – tel. (0-23) 69-12-664 wew. 15 w godz. 
9.00-16.00.
5. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Miejski w Nasielsku, pokój nr 14 
w terminie do 2 listopada 2004 r. do godz. 10.00.
6. Termin otwarcia ofert: 2 listopad 2004 r., godz. 10.00.

Cieksyn – Pieścirogi 1:1
Miejsca:
I miejsce – PG Nasielsk 6 pkt. (4:1)
II miejsce –  ZS 3 Cieksyn 1 pkt. (1:2)

III miejsce – ZS 2 Pieścirogi 1 pkt. (2:4)
IV -SP Pieścirogi (ZS nr 2)
V -SP Budy Siennickie

M.K.
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Baran 21.03.- 19.04.
W najbliższym 
czasie czeka Cię 
kilka trudnych 
rozmów i spotkań 
zawodowych. Nie będzie łatwo 
i przyjemnie. Przygotuj się solidnie 
i nie daj wytrącić z równowagi. Bądź 
precyzyjny i logiczny, a Twoje racje 
zwyciężą. 

Byk 20.04.- 20.05.
Będziesz mógł zarobić 
dodatkowe pieniądze, 
które znacznie 
podreperują Twój 
budżet domowy. 
Nie wydaj zaraz wszystkiego i odłóż 
trochę na chude czasy. W sprawach 
sercowych małe zamieszanie.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
Nadchodzący 
czas nie przyniesie 
żadnych zmian. 
Wszystko 
będzie się toczyć codziennym 
torem obowiązków. W pracy 
bez porażek, ale i bez sukcesów. 
Jedynym urozmaiceniem może być 
niezapowiedziana wizyta krewnych.

Rak 22.06.- 22.07.
W pracy zabłyśniesz. 
Zaskoczysz szefa 
i współpracowników 
nowymi pomysłami, 
które okażą się odkrywcze i bardzo 
pożyteczne. Zwróć uwagę na potrzeby 
partnera i doceń jego wolę kompromisu 
w sprawach różniących Was. 

Lew 23.07.- 22.08.
Masz mnóstwo pracy. Musisz bardzo 
systematycznie i dokładnie wykonywać 
obowiązki, bo inaczej 
nie podołasz im. 
Rozsądnie gospodaruj 
czasem. Pod koniec 
tygodnia miłe spotkanie 
w gronie starych przyjaciół. Chwilę 
odpoczniesz odrywając się od 
codzienności. 

Panna 23.08.- 22.09.
Musisz zwolnić tempo. Nie stawiaj sobie 
zbyt wysokich wymagań, 
nie przesadzaj z ambicją. 
I tak nie będziesz mieć 
wielkiego wpływu na bieg 
spraw. Swoją aktywność skieruj na 
życie prywatne i okaż uczucie bliskiej 
osobie. 

Waga 23.09.- 22.10.
Gwiazdy Ci sprzyjają, ale 
pamiętaj, że licho nie śpi. 
Cały czas musisz starannie 
i pilnie wykonywać 
obowiązki. Zajęć na pewno Ci 
nie zabraknie, bo szykuje się zmiana 
stanowiska lub nawet pracy. 

Skorpion 23.10.- 21.11.
Na odpoczynek nie masz teraz 
czasu. Niestety zawaliły Cię 
ciągle odkładane sprawy i masz 
spore kłopoty w pracy. 
Panuj nad emocjami 
i spokojnie rozwiązuj problemy. 
Poradzisz sobie. Wizytę u przyjaciół 
odłóż na lepsze dni. 

Strzelec 22.11.- 21.12.
Poproś o pomoc kolegów, 
a szybciej uporacie się 
z obowiązkami, a praca okaże 
się przyjemnością. Zyskasz 
uznanie współpracowników 
i pokażesz się z dobrej strony. 
W życiu osobistym po ciężkich dniach 
nastanie spokój i wszystko ułoży się po 
Twojej myśli. 

Koziorożec 22.12.- 19.01.
W życiu zawodowym 
nadchodzą trudne czasy. 
Najlepiej zrobisz nie 
podejmując się żadnych nowych 
spraw, a także nowych zobowiązań 
i wyzwań. Poczekaj spokojnie na lepsze 
dni. Wtedy wykażesz się w działaniach. 
W domu trochę nieporozumień, daj 
więcej swobody partnerowi. 

Wodnik 20.01.- 18.02.
Czeka Cię mnóstwo pracy, spraw 
do załatwienia, spotkań 
w interesach i trudnych 
rozmów. Musisz dać 
z siebie wszystko. Koncentracja 
i rozsądek bardzo wskazane. Nie bez 
znaczenia będzie także Twój urok 
osobisty. Gdy się postarasz zrealizujesz 
swoje zamierzenia. 

Ryby 19.02.- 20.03.
Starannie przygotuj się do czekającej Cię 
rozmowy. Od jej przebiegu 
może zależeć Twoja 
kariera. Nie przejmuj się 
drobnymi błędami i bądź 
dobrej myśli. Możesz liczyć na wsparcie 
rodziny i przyjaciół.

H O R O S K O P

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

ADOPTUJ PIESKA ZE SCHRONISKA
W schronisku w Chrcynnie 
czeka 
na nowych, dobrych panów

Lora – bardzo ładna, wy-
żełkowata suczka o miłym i 
zrównoważonym usposo-
bieniu, szybko przywiąże się 
do nowego, dobrego pana. 
WYSTERYLIZOWANA

tel. 022 784 05 34

NOWOŚCI PŁYTOWE: TYP „ŻN” KAZIK „CZTERDZIETY PIERWSZY”
1 października światło dzienne ujrzała kolejna płyta Kazika pt. „Czterdziesty 
pierwszy”. Długo trzeba było na nią czekać, bo nagrania trwały około roku, 
ale jak twierdzi autor, jest to jego „płyta życia”. Kazik „dał glos”, udzielał się 
jako saksofonista, gitarzysta basowy, obsługiwał sampler oraz zgrał całość. Na 
płycie pojawili się również: Andrzej Izdebski (gitary i wokal), Olaf Deriglasoff 
(gitary, bas, klawisze), Wojciech Jabłoński (perkusja, gitary), Jacek Majewski 
(perkusjonalia), Janusz Zdunek (trąbka), Tomasz Glazik (saksofony), Krzysz-
tof Banasik (waltornia). Jest też trochę gości, wśród nich: Ryszard Olejniczak 
(skrzypce), Michał Kwiatkowski (bas), Jan Staszewski (głos), Piotr Morawiec 
(gitara), Dariusz Szurlej (wokal), Salvador Szurlej (gitary), Mateusz Uszpole-
wicz (głos). Na szczególną uwagę zasługuje utwór „Anarchia w WC” grupy 
POLAND, pierwszego zespołu Staszewskiego. 
WYDARZENIA:
 KALIBER 44 – POWRÓT
Po czterech latach wraca Kaliber 44 w składzie: Joka, Guteq i AbraDAB. Na 
razie to tylko jeden koncert. Joka rozważa reaktywację, do czego namawia 
go Abradab. 
W latach 1993-94 przechodzili przez etap „gangsta”, a na koncertach towa-
rzyszyły im ostre gitary. To właśnie wtedy narodził się KALIBER 44. Pierwsza 
ich płyta ukazała się w 1996 roku pod szyldem SP Records, a nosiła tytuł 
„Księga Tajemnicza. Prolog”. Po nagraniu płyty „W 63 minuty dookoła świata” 
z zespołu odchodzi Magik. Był to niewątpliwie bardzo trudny okres dla Kalibra, 
ale chłopaki nie zawieszają działalności i idą za ciosem nagrywając „3:44” z 
Baku Baku Składem ( WSZ & CNE). To jak na razie ostatnia płyta K44, miejmy 
nadzieję, że już niedługo usłyszymy kolejną.
KONIEC ROCKOWYCH WAKACJI W NASIELSKU
Imprezę zorganizował „Nasielski Ośrodek Kultury” z myślą o wszystkich sym-
patykach ciężkiego grania. Wśród wykonawców znaleźli się: HEYDAY, ODIUM 
oraz ALL MY HEROES”, a koncert odbył się 23 września w sali kina NIWA. 
KONCERTY/IMPREZY
6.11. br. Pi – eR – 2 (Marek Raduli, Wojtek Pilichowski, Tomek 
Łosowski) - Nasielsk
25.10. br. SAXON – WARSZAWA; 27.10 POLAK – WARSZAWA; 04.11 
HORACE ANDY – WARSZAWA;

Marcin Kuś

M U Z I N F 0
mazziech Kino NIWA 

ZAPRASZA
22 - 24 PAŹDZIERNIKA godz. 17.00

„JA ROBOT”
I, Robot (USA, 2004); Science-Fiction/
Thriller; czas 115 min. Reżyseria:  Alex 
Proyas. Scenariusz:  Akiva Goldsman, 
Jeff Vintar, Jeff Vintar. Na podstawie 
książki:  Isaac Asimov

Akcja rozgrywa się w przyszłości, 
w świecie, w którym dokonano ge-
nialnych wynalazków pozwalających 
na pełną automatyzację życia. Naj-
lepszymi przyjaciółmi człowieka stały 
się supernowoczesne roboty, które to-
warzyszą mu na każdym kroku. Detek-
tyw Del Spooner (Will Smith), prowadzi 
śledztwo w sprawie tajemniczej zbrodni. 
Wszystko wskazuje na to, że popełnił ją 
robot, który wymknął się spod kontroli...

2 - 4 LISTOPADA godz. 18.00
„W 80 DNI DOOKOŁA ŚWIATA”

Around the World in 80 Days (USA, 2004)
Przygodowy; czas 124 min. Reżyse-
ria:  Frank Coraci. Na podstawie książki 
„W 80 dni dookoła świata”:  Jules Verne. 
Scenariusz:  Michael D. Weiss, David 
Andrew Goldstein

Opowieść o przygodach ekscentrycz-
nego angielskiego dżentelmena Fogga 
i jego służącego podczas trwającej 
80 dni szaleńczej podróży dookoła 
świata. Całe przedsięwzięcie jest wy-
nikiem zakładu, jaki stanął pomiędzy 
Foggiem a członkami elitarnego 
londyńskiego klubu gentlemenów. 
W podróży bohaterowie spotykają 
wiele znanych postaci XIX stulecia 
i przeżywają niezliczoną ilość przygód.

5 - 7 LISTOPADA godz. 17.00
„GARFIELD”

Garfield: The Movie (USA, 2004). Animowany/
Komedia; czas 80 min. Reżyseria:  Peter Hewitt. 
Scenariusz:  Joel Cohen, Alec Sokolow. Na pod-
stawie komiksu „Garfield”:  Jim Davis

Garfield, najsłynniejszy kot świata, wiedzie życie, 
którego wielu z nas mogłoby mu pozazdrościć. 
Całe dnie spędza przed telewizorem na swym 
ulubionym fotelu i czuje się panem wszech-
świata. Czar pryska, gdy właściciel Garfielda, 
Jon (Breckin Meyer), przyprowadza do domu 
uroczego, choć niezbyt rozgarniętego psiaka 
o imieniu Odie. Garfield uświadamia sobie, że 
jego świat legł w gruzach i postanawia pozbyć się uciążliwego konkurenta 
raz na zawsze.
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OGŁOSZENIA 
DROBNE

Sprzedam Fiata 126p, kolor czerwo-
ny, tel. 0660 163 547

Sprzedam dom 84m2, garaż, 1,09ha 
posiadłości, tel. 0602 260 057

Sprzedam dom drewniany 
z bala, 14x9, bardzo tanio, 
tel. 022 793 18 81

Sprzedam działkę budowlaną 
1000-2000m2 w Nasielsku, 
ul. Pniewska Górka, cena 15 zł/m2, 
tel. 0692 819 941

Sprzedam Fiata 126p, rok prod. 1986, 
tel. 0604 317 246

Sprzedam nieruchomość z działką 
ok. 2 ha z możliwością odrolnienia. 
Adres w redakcji.

Sprzedam gospodarstwo rol-
ne w Gawłowie o powierzchni 
ponad 8 hektarów (sad wi-
śniowy) z budynkiem miesz-
kalnym, tel.0600153116.
Sprzedam kompletny silnik
o pojemności 1.1 do VW Polo, 
tel. 0602 526 888

Sprzedam piec CO 1,5 kW typu 
„kotek”, tel. 0602 526 888, 
691 60 90

Sprzedam samochód marki FIAT 
SEICENTO, pojemność 1100, silnik 
benzyna, rok prod. 1999. Pierwszy 
właściciel, serwisowany, garażowa-
ny, tel. 023 693 06 72

Sprzedam hurtowe ilości cebuli bia-
łej i cukrowej, tel. 022 785 26 67

Sprzedam Opla ASTRA r.prod. 
94/95; 164 tys. km, 3-drzwio-
wy, bordowy, zadbany, tanio, 
tel. 0507 343 021

Sprzedam samochód marki 
wolksvagen Golf II, rok. prod. 
1987 poj. 1,6 benz., świeżo spro-
wadzony. Gotowy do rejestracji, 
tel. 0501 223 093

Sprzedam amplituner YAMAHA 
5x100WAt, przystosowany do kina 
domowego, tel. 0501 223 093

Sprzedam chryzantemy hurtem, 
tel. 693 17 68

Sprzedam ladę chłodniczą dwu-
komorową, szafę chłodniczą 
dwudrzwiową oszkloną. Cena do 
uzgodnienia, tel. 0889 184 088

Sprzedam lub wynajmę mieszka-
nie 3 - pokojowe na osiedlu War-
szawska, tel. 0602 352 144

Sprzedam bloczek budow-
lany, beczkę do wody 600 l, 
tel. 0660 163 547

Sprzedam kuchnię węglową. Tanio 
- K. Siwek, ul. Klonowa 22

Sprzedam mieszkanie, ul. Rynek 
w Nasielsku, I piętro (40m2), 
tel. 022 633 16 91

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (DzU. 
z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zm.) oraz zgodnie z art. 49 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  - Kodeks postępowania administracyj-
nego (DzU. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071. z późn. zm.) 

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim Filia w Nasielsku 
Wydział Architektury i Budownictwa zawiadamia, że w dniu 30.09.2004r. 
została wydana decyzja pozwolenia na budowę Nr AB.FN.7351 2/2004 dla 
„EUROPOL GAZ” S.A., Al. Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warsza-
wa, dotycząca budowy stacji bazowej systemu łączności radioliniowej 
związanej z obsługą gazociągu tranzytowego Jamal - Europa Zachodnia 
(wieża antenowa o wys. 57,0 m. n.p.t. z dwoma antenami paraboliczny-
mi oraz kontener telekomunikacyjny), zlokalizowany na terenie działki 
nr 30 położonej w miejscowości Pniewo gm. Nasielsk.

Z dokumentacją dotyczącą powyższego zadania inwestycyjnego można 
zapoznać się w Filii Starostwa Nowodworskiego w Nasielsku, w pokoju 
nr 5 (siedziba w Urzędzie Miejskim w Nasielsku przy ul. Kilińskiego 10)
 w godz. 8 -16.

Od powyższej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Mazo-
wieckiego w Warszawie za pośrednictwem organu wydającego decyzję 
w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.




