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Pierwszy etap
Nasielscy radni na ostatniej sesji RM podjęli
uchwały dotyczące zmiany kategorii części
dróg gminnych na powiatowe i powiatowych
na gminne. To pierwszy krok w kierunku
uporządkowania „mapy” drogowej naszej
gminy.

szerzej str. 2

DROGI W PLANIE

Kilka dni temu Rada Powiatu przyjęła „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu
Nowodworskiego na lata 2004 – 2013”. Dokument przewiduje realizację wielu potrzebnych i oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji. Uwzględniono
w nim również gminę Nasielsk. W tym wypadku największy nacisk kładzie się na poprawę jakości tutejszych dróg.
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100 lat Gminnej Spółdzielni 1 listopada na nasielskim
cmentarzu parafialnym

Spółdzielnia Rolniczo Handlowa „Rolnik” w Nasielsku, jest jedną z najstarszych Spółdzielni,
jaką założono na terenach województw centralnych i wschodnich. Powstała w 1904 roku.
Ze względu na ówczesne wrogie nastawienie władz do zakładania spółdzielni, przyjęła formę
spółki rejentalnej. Niezależnie od formy organizacyjnej od początku spółka miała charakter
dokończenie na str. 8
spółki rolników.
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Życie Nasielska

Pierwszy etap przejmowania dróg
W środę, 27 października br. odbyła
się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Nasielsku.
Po zmianie proponowanego porządku
posiedzenia związanej z obecnością na
sesji M. Kowalskiej, starosty nowodworskiego, radni rozpoczęli obrady. Prowadził je przewodniczący Rady Miejskiej
A. Królak. Przewodniczący udzielił głosu
przybyłym na sesję mieszkańcom
Nasielska, którzy postanowili interweniować w sprawie niewykonania w ich
budynku, mimo obietnic, centralnego
ogrzewania przez firmę „Węgielek”
- Pierwsze rozmowy na ten temat
były prowadzone jeszcze w kwietni br.,
po 20 sierpnia miały zacząć się prace.
Dół wykopano i na tym się skończyło,
mamy zimno w mieszkaniach, ogrzewamy je piecykami elektrycznymi.
Jeśli wszyscy włączymy piecyki, to
korki wysadza, poza tym rachunki będą
ogromne. Nie możemy mieszkać w takich warunkach – mówili mieszkańcy
ul. Rynek w Nasielsku.
Bernard D. Mucha, Burmistrz Nasielska
przypomniał radnym, że temat ciepłowni wraca po raz kolejny. Wspomniał też
o rozmowach, jakie były prowadzone z
właścicielem ciepłowni, w których gmina zobowiązała się do pokrycia kosztów
budowy tego przyłącza cieplnego.
- Dla dobra mieszkańców przekazaliśmy pieniądze na ten cel. Sieć
ciepłownicza i ciepłownia należą do
prywatnej firmy.Nawet jeśli takie przyłącze wykonalibyśmy sami, nie mogę
żądać, żeby jej właściciel podłączył ten

budynek. Jedyne co możemy zrobić, to
prowadzić rozmowy, żeby ten problem
jak najszybciej rozwiązać. Na razie musimy czekać – uspokajał mieszkańców
Burmistrz.
W dalszej części obrad przedstawiony
został projekt uchwały dotyczącej
upoważnienia Burmistrza do zawarcia
porozumienia z zarządem powiatu
nowodworskiego w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych.
Wyjaśnień udzieliła M. Kowalska, starosta
nowodworski. Poinformowała radnych,
iż powiat na terenie gminy Nasielsk ma
88 km dróg.
- Wielokrotnie omawiane były różne
warianty dotyczące utrzymania dróg.
Szczególnie zależało nam na tym, aby
zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg na terenie każdej gminy
realizował jeden wykonawca. Dlatego
wystąpiliśmy do poszczególnych gmin
z propozycją zawarcia porozumienia,
na mocy którego powiat będzie
przekazywał gminie kwartalnie środki
w formie dotacji na utrzymanie dróg
– powiedziała M. Kowalska.
Po zapewnieniach W. Sierzputowskiego, dyr. ZGKiM, że posiada niezbędne
środki techniczne, które pozwolą na
utrzymanie tych dróg radni podjęli
uchwałę jednogłośnie. Następnie zaprezentowane zostały projekty uchwał
w sprawie zmiany kategorii dróg gminnych i powiatowych
- Poszczególne drogi muszą spełniać
określone standardy, np. drogi powiatowe nie mogą być zbyt wąskie. Musimy

wystąpić do urzędu marszałkowskiego
o opinię czy możemy podwyższyć
lub obniżyć kategorię danej drogi. Jeśli
chcemy jako powiat występować o
środki unijne właśnie na cele drogowe
musimy mieć uregulowane kwestie
przynależności dróg – wyjaśniła M.
Kowalska. Rada przyjęła te uchwały.
Następnie A. Królak, przewodniczący
Rady Miejskiej omówił problemy z jakimi zwracali się do niego mieszkańcy
gminy. Do najważniejszych zaliczył: brak
porządku na targowisku przy ulicy Młynarskiej, oraz handel na chodnikach przy
ul. Młynarskiej i Kościuszki utrudniający
przejazd pojazdom. Przewodniczący
poinformował również o wynikach
przeprowadzonej analizy oświadczeń
majątkowych radnych. Stwierdził, że
wszystkie zostały złożone w terminie i
nie zawierały błędów.
W dalszej części posiedzenia Burmistrz
przedstawił sprawozdanie z prac pomiędzy sesjami. Mówił o zbliżających się
do końca pracach wodociągowych, o
rozpoczętej budowie chodnika przy ul.
Warszawskiej. Poinformował radnych o
planowanym remoncie klasy lekcyjnej
w ZS w Cieksynie oraz o przetargu na
wyposażenie bloku żywieniowego w
tej szkole.
W ramach interpelacji i zapytań radni
pytali: radny A.Zawadzki o uregulowanie należności na rzecz gminy przez
Fundację „Centrum ochrony środowiska”, oraz o budowę ścieżki rowerowej
przy drodze Nasielsk – Przyborowice.
Radny W.Krzyczkowski proponował

Nasielsk uwzględniony
Kilka dni temu Rada Powiatu przyjęła
„Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Nowodworskiego na lata 2004 – 2013”.
Dokument przewiduje realizację wielu
potrzebnych i oczekiwanych przez
mieszkańców inwestycji. Uwzględniono w nim również gminę Nasielsk. W
tym wypadku największy nacisk kładzie
się na poprawę jakości tutejszych dróg.
Lata 2004 - 2006
Przebudowana zostanie droga powiatowa nr 7584 Łosewo – Krzyczki Szumne
na długości 3,2 km. Przewiduje się, że
szacunkowy koszt inwestycji wyniesie
520 tyś. złotych. Zgodnie z „Planem
finansowania zadań inwestycyjnych”
większość pieniędzy, bo aż 390 tysięcy
złotych, będzie pochodzić ze środków
Unii Europejskiej - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
W ciągu najbliższych dwóch lat wybudowana zostanie sala gimnastyczna
przy Zespole Szkół Zawodowych w
Nasielsku. Szacunkowy koszt obiektu
ma wynieść blisko 2,4 mln złotych – z
czego około 1,8 miliona złotych będą
stanowić pieniądze z EFRR.
Lata 2004 - 2007
Modernizacja drogi powiatowej Pomiechówek – Nasielsk na odcinku 7,3
kilometra. Szacunkowy, całkowity koszt

tej inwestycji – blisko 1,9 miliona złotych.
Większość pieniędzy na modernizację
drogi pochodzi ze środków własnych,
część z Kontraktu Wojewódzkiego
oraz z rezerwy krajowej subwencji
drogowej.
Przebudowa drogi powiatowej (nr
07760) na odcinku jednego kilometra
od Nuny do Cegielni Psuckiej. Szacunkowy koszt tego przedsięwzięcia to
blisko 200 tysięcy złotych: 80 tysięcy
złotych stanowią środki własne powiatu,
66,5 tys. zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, 50 tysięcy z budżetu
gminy Nasielsk.
W obszernym dokumencie znalazły
się również projekty i przedsięwzięcia
w zakresie inwestycji drogowych warunkowo zakwalifikowane do realizacji
w latach 2007 – 2013. Ich wykonanie
będzie możliwe dopiero po wykonaniu dokumentacji technicznej i
kosztorysowej oraz po zabezpieczeniu
niezbędnych środków własnych. Plan
przewiduje budowę i przebudowę
następujących dróg powiatowych:
1. Ruszkowo – Studzianki – Nuna
(droga nr 07760) na długości 15,3 km;
szacunkowa wartość – nieco ponad 8,6
miliona złotych.
2. Nasielsk – Lorcin – Nuna na odcinku

o długości 6,3 km za blisko 4 miliony
złotych.
3. Nasielsk – Strzegocin na odcinku o
długości 5 kilometrów; szacunkowa
wartość inwestycji ponad 3,5 miliona
złotych.
4. Nasielsk – Gąsocin; szacunkowa
wartość robót na długości 6 kilometrów
wynosi 4,3 milona złotych.
5. Łosewo – Krzyczki Szumne – drugi
etap realizacji przebudowy drogi powiatowej na odcinku blisko dwóch kilometrów za około 760 tysięcy złotych.
Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu
Nowodworskiego został przyjęty na
sesji Rady Powiatu 28 października
2004 roku.
Dariusz Panasiuk

fot. M. Stamirowski

utworzenie targowiska miejskiego
placu należącym do GS-u
Następnie radni podjęli następujące
uchwały: w sprawie zmian w budżecie
oraz w sprawie zaciągnięcia pożyczki;
w sprawie zamiany prywatnej nieruchomości przeznaczonej pod drogę na ul.
Dębowej na działkę budowlaną przy ul.
Warszawskiej.
Szczególne zainteresowanie radnych
wzbudził projekt uchwały dotyczący
przejęcia za długi części nieruchomości należącej do firmy „Sajmex”.
Okazało się, że firma postanowiła
nie przekazywać na rzecz gminy
wszystkich z ustalonych wcześniej
działek przy ul. Płońskiej. Skutkować
to może w przyszłości uniemożliwieniem wytyczenia dojazdu
dla mieszkańców mającego tam

powstać osiedla. Dlatego radni postanowili pozostać przy pierwotnych
ustaleniach i nie zgadzać się na żadne
ustępstwa w tej kwestii.
Radni podjęli też uchwałę w sprawie
zmian w harmonogramie finansowym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2004. Projekt
uchwały dotyczył podziału środków
finansowych na określone przedsięwzięcia. Zostały one przyznane
Nasielskiemu Ośrodkowi Kultury i
dwom klubom sportowym: Żbikowi
i Wkrze.
Przyjęto także uchwałę dotyczącą
dostosowania funkcjonowania stałych
komisji Rady do obowiązującego
statutu gminy.
SIC

LISTOPADOWE ŚWIĘTA
Dla Nasielska listopad to miesiąc pamięci. W pierwszych dniach listopada odwiedzamy groby naszych najbliższych zmarłych i czcimy pamięć bohaterów walk
o niepodległość naszej ojczyzny. To dzięki ich odwadze możemy 11 listopada
obchodzić święto odzyskania niepodległości. Dla naszego miasta 11 listopada to
także historyczna data, ponieważ właśnie tego dnia 11 listopada 1386 r. – książę
mazowiecki Janusz I nadał część miasta książęcego Nasielska (2/3 Nasielska)
– civitas Nostra Nosielsko, na własność swemu ulubionemu rycerzowi Jakuszowi
(Jakubowi) z Radzanowa, zwanemu Białym. Przeniesieniu własności towarzyszyło
nadanie mu tzw. prawa miejskiego chełmińskiego. W rękach tej rodziny Nasielsk
pozostał do roku 1647. Przypomnieć warto, że pierwsza wzmianka na temat
naszego miasta pochodzi z 1065 r. (Nosidlsk), zawarta została w tzw. „Falsyfikacie
mogileńskim”, wystawionym przez króla Bolesława Śmiałego dla wielkopolskiego
opactwa benedyktyńskiego w Mogilnie. Z dokumentu wynika, iż nasielski zespół
osadniczy już wtedy pełnił funkcję obronną oraz stanowił centrum administracyjne
i handlowe.

Obchody Święta Niepodległości
10 listopada godz. 1800
uroczysta akademia w sali kina NIWA
11 listopada godz. 1000
złożenie wieńców
na grobie bohaterów walk o niepodległość
na nasielskim cmentarzu parafialnym
godz. 1030
msza św. w kościele
św. Wojciecha w Nasielsku
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ISO w Nasielsku
poprzednim wydaW
niu Życia Nasielska
informowaliśmy, że Bur-

mistrz Bernard Mucha
podpisał zarządzenie
dotyczące wdrażania w
Urzędzie Miejskim w Nasielsku Systemu Zarządzania Jakością zgodnego
z wymogami ISO 9001.
Publikacja wzbudziła
duże zainteresowanie
wśród naszych czytelników. Wielu z nich liczy na
sprawniejszą pracę tutejszego urzędu po uzyskaniu
certyfikatu. Mają nadzieję,
że po wejściu do budynku
spotkają się z miłą, szybką
i – oczywiście - kompetentną obsługą.
Czym jest i jakie korzyści niesie ze
sobą posiadanie certyfikatu ISO
9001 – z takim pytaniem zwróciliśmy się do tych, którzy wiedzą o
tym najlepiej. O opinię w tej sprawie
poprosiliśmy Tadeusza Czachorowskiego, właściciela Przedsiębiorstwa
Produkcyjno-Handlowego ELEKTRO-PLAST w Nasielsku oraz Janusza
Konerbergera, właściciela Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowo
– Usługowego JAN-POL.
W przedsiębiorstwie ELEKTROPLAST obowiązuje System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami ISO 9001. 28 października
tego roku minęły dokładnie dwa

najwyższą jakość produkowanych tu
wyrobów.

Według Tadeusza Czachorowskiego wdrożenie systemu ISO 9001
uporządkowało przede wszystkim
procedury dotyczące jakości. Stało
się niezbędnym warunkiem osiągnięcia sukcesu gospodarczego.
Każda komórka produkcyjna wie, w
jakim zakresie odpowiada za jakość
– każda z osób związana z produkcją zna swoją odpowiedzialność. To
bardzo ułatwia załatwianie wszelkich
spraw handlowych z kontrahentami.
Są oni zawsze obsługiwani przez
kompetentnych pracowników. Nie
może zdarzyć się sytuacja, że ktoś
odchodzi „z kwitkiem” albo błąka się
„po zakładzie”, bo jest odsyłany od
pracownika do pracownika.
Firma liczy się na rynku, ma na nim
swoją mocną pozycję i dzięki temu
nie boi się konkurencji. Zaufanie,
zwłaszcza wśród zagranicznych
gości, wzbudza sam estetyczny wygląd zewnętrzny zakładu. W halach
produkcyjnych rzuca się w oczy
idealny porządek – lśniąca podłoga niczym nie różni się od tych,
w przedsiębiorstwach farmaceutycznych. Za sprawą wysokiej jakości ELEKTRO-PLAST znany jest nie
tylko w kraju, ale również za granicą.
Około czterdziestu procent produkcji przedsiębiorstwa trafia głównie
do krajów Europy Zachodniej oraz
na Ukrainę. Największymi odbiorca-

mi towarów z Nasielska są: Niemcy,
Francja, Belgia i Austria. Certyfikat

– „jednak, żeby interesant był zadowolony, to najpierw urząd musi być
dobrze zorganizowany”.
Firma ELEKTRO-PLAST jest wytwórcą sprzętu elektroinstalacyj-
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JAN-POL-u zna swoje miejsce w
zakładzie i wie co ma robić. Dba nie
tylko o jakość wyrobu, ale również o
czystość miejsca pracy. Pracownicy
są stale szkoleni, bo – jak twierdzi
fot. M. Stamirowski

JAN-POL - precyzja i porządek

Tadeusz Czachorowski jako przykład
podaje kontrakt na wyprodukowanie
czterech milionów sztuk ładowarek
do telefonów komórkowych. Dodaje,
że „posiadanie systemu jakości ISO
fot. D. Panasiuk było podstawowym warunkiem
realizacji tego kontraktu”
kontraktu”. Jego
zdaniem bez certyfikatu ISO nie
ma mowy o prowadzeniu działalności produkcyjnej i handlowej
w obecnych realiach rynkowych.
Właściciel ELEKTRO-PLAST-u
pozytywnie ocenia rozpoczęcie
procedur wdrażania w nasielskim
Urzędzie Miejskim Systemu Zarządzania Jakością zgodnego
z wymogami ISO 9001. Jego
zdaniem ma to sens –„ przy
wprowadzaniu systemu wyjdą
nieprawidłowe zależności proceduralne, które będą wymagały uporządkowania”
uporządkowania”. Mówi,
że „jak na dłoni będzie widać,
gdzie wszystko działa sprawnie,
zgodnie z obowiązującymi
przepisami, a gdzie są jeszcze
nieprawidłowości(...); wdrażanie
systemu wykaże, w których
komórkach organizacyjnych są
przerosty, a w których obsada
jest właściwa(...); bez wprowadzenia Systemu Zarządzania
Jakością nie ma się właściwego
i pełnego przeglądu funkcjonowania urzędu”.

W firmie Elektro-Plast produkuje się według najnowszych światowych technologii

lata od dnia, kiedy firma otrzymała
stosowny certyfikat potwierdzający

ISO 9001 jest warunkiem robienia
dobrych interesów handlowych. Jest
swego rodzaju paszportem do świata
biznesu. Umacnia i uwiarygodnia firmę na międzynarodowych rynkach.

Życie Nasielska

Tadeusz Czachorowski twierdzi,
że pozytywne skutki systemu
musi odczuć klient urzędu.
Mówiąc o korzyściach wynikających z wdrożenia systemu
dodaje, że musi to być korzyść dla
obydwu stron

nego. Produkuje między innymi
rozdzielnice niskiego napięcia,
osprzęt natynkowy, gniazda i wyłączniki podtynkowe oraz puszki i
odgałęźniki.
15 września 2004 roku certyfikat
ISO 9001 otrzymało Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo-Usługowe JAN – POL. Jego
właściciel Janusz Konerberger
twierdzi, że „bez certyfikatu też
trzeba robić dobrze!”. Mimo to z
satysfakcją podkreśla, że dokument
upoważnia do wykonywania prac na
rzecz wszystkich państw Unii Europejskiej. Procedura wdrażania Systemu Zarządzania Jakością trwała od
stycznia tego roku. – „Współpracujemy z zakładami, które wcześniej
uzyskały certyfikaty. Dzięki temu
doświadczeniu wiedzieliśmy już
co mamy robić, jak wyglądają
procedury wdrożeniowe związane z przebiegiem produkcji i jak
się do tego przygotować. Dzięki
bardzo dobrze wykwalifikowanym
pracownikom bez problemu udało
się nam dostosować produkcję do
norm obowiązujących w Unii Europejskiej” – mówi Janusz Konerberger. Dodaje, że uzyskanie świadectwa „umocniło nas na rynku,
staliśmy się bardziej wiarygodnym
partnerem, nasza oferta znacznie
łatwiej dociera do kontrahentów
niż poprzednio”. Zwraca przy tym
szczególną uwagę na zmianę świadomości pracowników – sami, na
każdym etapie produkcji, pilnują
wysokich norm jakościowych.
Sami – bo nie trzeba im o tym
przypominać. Każdy pracownik

J. Konerberger – „warto i trzeba
inwestować w ludzi”.
Właściciel JAN – POL-u nie ukrywa,
że uzyskanie certyfikatu ISO 9001
jest drogie. Kosztowało go około 50
tysięcy złotych. – „Kosztowny jest
również audyt. Kontrolerzy będą
przyjeżdżać do mojego zakładu
co roku. Będą sprawdzać, czy
przestrzegam norm jakościowych,
ponieważ certyfikat jest odtwarzalny – oznacza to, że nie dostałem
go na zawsze. Jedna wizyta audytorów kosztuje około 8 tysięcy
złotych. Trudno, ale teraz bez certyfikatu ani rusz”. Niestety, za jakość
i sukcesy handlowe trzeba płacić.
Warto, bo efekty tego są wymierne.
Janusz Konerberger zapowiada, że w
przyszłym roku będzie się ubiegał o
certyfikat potwierdzający, że w jego
przedsiębiorstwie są przestrzegane
najsurowsze normy dotyczące
ochrony środowiska – „czekają
mnie kolejne koszty – ale trzeba”.
Z dystansem odnosi się do pomysłu wdrażania Systemu Zarządzania
Jakością w Urzędzie Miejskim w
Nasielsku. – Nie wiem co to zmieni.
Być może mieszkańcy będą mieli
zapewnioną lepszą obsługę. Z czasem się o tym przekonamy – niech
więc próbują.
Firma JAN-POL, której właścicielem
jest Janusz Konerberger, jest zakładem pracy chronionej. Zatrudnia
ponad sto osób – większość stanowią inwalidzi. Przedsiębiorstwo
wykonuje podzespoły dla przemysłu
motoryzacyjnego.
Dariusz Panasiuk
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spacerkiem po Nasielsku...spacerkiem po Nasielsku...

Ciemna strona miasta
Centrum Nasielska potrafi zaskakiwać. Niespodzianki czekają na
nas na każdym kroku - dosłownie
„pod każdą latarnią”. Nie trzeba ich
szukać ze świecą w ręku. Żeby się o
tym przekonać wystarczy przejść się
od kina do Urzędu Miasta. W czasie
tego krótkiego spaceru zobaczymy
jak ludzie dbają o zieleń i gdzie
mieszkańcy wyrzucają śmieci.
Trudno to wszystko opisać w telegraficznym skrócie, dlatego wybraliśmy
się na przechadzkę z aparatem fotograficznym. Dzięki niemu poznamy

16.10. w Paulinowie dwóch nieznanych sprawców okradło Stanisława
H. - mieszkańca Nuny. Skradli m.in.
portfel z pieniędzmi, dowód osobisty
i prawo jazdy.
17.10. w Pieścirogach Nowych
nieznani sprawcy wybili trzy szyby
i uszkodzili drzwi w budynku PKP.
14.10. na ulicy Kościuszki funkcjonariusze K.P. z Nasielska zatrzymali
Daniela B. i Jacka H., przy których
znaleźli narkotyki.
18 - 19.10. w Nowej Wronie nieznani
sprawcy po wyważeniu drzwi wejściowych weszli do budynku, który
jest w trakcie budowy i skradli trzy
okna, siedem skrzydeł drzwiowych
i elektronarzędzia. Ogólna wartość skradzionych przedmiotów:
9570 zł. na szkodę Agnieszki N.
mieszkanki Warszawy.
19.10. na ulicy Elektronowej funkcjonariusze policji zatrzymali Roberta K.,
Cezarego S. i Cezarego Ż., przy których znaleźli narkotyki.
21 – 22.10. w Mogowie nieznani
sprawcy włamali się do mieszkania i skradli telewizor 21 cal., dwa
złote pierścionki i alkohol. Wartość skradzionych przedmiotów:
800 zł. na szkodę Stefanii D. mieszkanki Mogowa.
24.10. na ulicy Starzyńskiego nieznani sprawcy napadli Mariannę P.,
której skradli: telefon komórkowy,
pieniądze w kwocie 40 zł., dowód
osobisty, prawo jazdy oraz legitymację emeryta.
22 - 23.10. w Krzyczkach Szumnych
nieznani sprawcy z nie zamkniętej
obory skradli 3 szt. prosiąt na szkodę
Antoniego R.
28 – 29.10. w Budach Siennickich nieznani sprawcy włamali się do budynku,
który jest w trakcie budowy i skradli 10
sztuk grzejników aluminiowych wartości 4.000 zł. na szkodę Krzysztofa P.
29.10. w Borkowie funkcjonariusze
policji wspólnie z poszkodowanym
zatrzymali sprawców włamania do
sklepu spożywczego. Suma uszkodzeń 800 zł. na szkodę Jarosława W.

między innymi tajniki telekomunikacji. Przekonamy się, że ludzie mają
gdzieś słupy ogłoszeniowe, które od
kilku tygodni są niekwestionowaną
ozdobą miasta. Po raz kolejny apelujemy – łapy precz od drzew!
Te wszystkie atrakcje są do zobaczenia w samym sercu Nasielska. Niby
drobne rzeczy, a bolą.
Za dwa tygodnie zostawimy w spokoju centrum. Pójdziemy kilkaset
metrów dalej...
Tekst i zdjęcia Dariusz Panasiuk

Cyrk na drzewie
Zabawa w głuchy telefon

„Na gwóźdź” - niezawodny sposób

Skład śmieci na Składowej

Jednak zaczęli układać chodnik
Powstaje wreszcie „najdłuższy” chodnik w naszym mieście. Kilka dni temu
rozpoczęły się prace budowlane przy
układaniu nawierzchni chodnika przy
ulicy Warszawskiej. Wykonane zostanie
tu, być może jeszcze w tym roku, jedynie ok.700 metrów chodnika, ale jest
to zdecydowanie najdłużej oczekujący
na realizację projekt.
Układanie rozpoczęto od skrzyżowania Warszawskiej z ul. Ogrodową
w kierunku Pniewa. Wykonawcą robót
jest Zarząd Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, a część materiałów
budowlanych przekazał na podstawie
porozumienia z UM w Nasielsku Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Red.

KRONIKA
POLICYJNA

fot. M. Stamirowski

Szkoła Podstawowa w Cieksynie organizuje
gminny konkurs plastyczny pod hasłem:
,,Bądź ostrożny na drodze”.
Konkurs pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Nasielsk
Uczestnicy: Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych.
Regulamin:
1. Udział w konkursie polega na wykonaniu plastycznej indywidualnej
pracy w następujących formatach: rysunek techniką dowolną(format A4),
praca malarska (format A4), kolaż- technika łączona (format A4).
2. Każda praca winna być opatrzona metryczką zawierającą następujące
dane: imię i nazwisko ucznia, klasa, adres szkoły, tytuł pracy, imię i nazwisko
opiekuna.
3. Prace konkursowe należy przekazać do Zespołu Szkół Nr 3 w Cieksynie najpóźniej do 30 listopada 2004 roku na adres: Zespół Szkół Nr 3
w Cieksynie, ul. J. Piłsudskiego 43, 05-192 Cieksyn.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 14 grudnia 2004r.
5. Zwycięzcy otrzymują nagrody książkowe i dyplomy.
Organizatorzy: Mariola Podgrudna ,Barbara Brzezińska, Edyta
Rzepkowska –Gerasik
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PIĄTEK 12 LISTOPADA 2004r. (Jonasza,
Jonasza, Mateusza, Renaty, Witolda)
Witolda

HIT NA DZIŚ

Harry Potter
i kamień filozoficzny
TVN 20.10

(Film przygodowy, USA 2001;
REŻYSERIA: Chris Columbus; OBSADA:
Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma
Watson, Richard Harris, Maggie Smith,
Robbie Coltrane

Harry trafił do domu wujostwa
Dursley gdy miał zaledwie rok.
Od nich dowiedział się, że jego
rodzice zginęli w wypadku. Przez
lata Dursleyowie, a szczególnie ich
rozpieszczony syn, gruby Dudley
(Harry Melling), traktowali przygarniętego chłopca po macoszemu.
Harry był izolowany od świata,
całkowicie podporządkowany woli
Dursleyów, mieszkał w schowku
pod schodami i nosił stare, za
duże ubrania po Dudleyu. W takich
warunkach Harry przeżył dziesięć
lat. Nadszedł rok jego jedenastych
urodzin. W domu wujostwa zaczęły
się dziać rzeczy dziwne.Każdego dnia
przed domem sowa pozostawiała
list adresowany do Harry’ego. Ani
jedna z tych przesyłek nie dotarła
do adresata, wuj Vernon zniszczył
je wszystkie. Wreszcie znużony polowaniem na listy zostawiane przez
sowy, wuj postanowił ukryć chłopca
w położonej na odludziu chacie. Na
nic się to zdało. Wysłannik czarodziejów, potężny Hagrid, pewnego
dnia stanął na progu chaty. Hagrid
odwiedził Harry’ego,aby opowiedzieć
mu o jego pochodzeniu i zabrać do
Hogwartu, gdzie chłopiec będzie
uczył się trudnej sztuki magii
i czarodziejstwa. I przede wszystkim,
gdzie przyjaciele jego rodziców będą
mogli skuteczniej chronić go przed
kolejnymi atakami „sami-wieciekogo”. W świecie magii Harry
poczuje się jak w rodzinnym domu,
tam pozna swych najwierniejszych
przyjaciół Rona i Hermionę.

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

06:00 Kawa czy herbata
08:00 Wiadomości
08:12 Pogoda
08:15 Cafe serio
08:25 Kawa czy herbata
08:55 Doktor Melchior Wyderko; odc.10
serial animowany prod. angielskiej
09:05 Do góry nogami; program dla
młodzieży
09:35 Z dżungli do dżungli; komedia
prod.USA; reż: John Pasquin; wyk: Tim
Allen,Martin Short,Sam Huntington
11:15 Moda na sukces; serial USA
11:40 Telezakupy
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes; rolniczy program
informacyjny
12:20 Zwierzęta świata; Gladiatorzy z
Patagonii; cz.2; film dokumentalny
12:55 Przygody młodego Indiany Jones’a;
Oblicza zła; serial prod. USA
14:25 Zofia Morawska w Laskach; film
dok. Jadwigi Nowakowskiej
15:00 Wiadomości
15:10 J.A.G Wojskowe Biuro Śledcze;
odc.12; serial prod.USA [stereo]
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.468; telenowela TVP
18:00 Randka w ciemno
18:35 Śmiechu warte
19:00 Lippy & Messy; odc.21; język
angielski dla dzieci
19:05 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:53 Sport
19:59 Pogoda
20:10 Bulionerzy; odc.9 - Poświęcenie;
serial komediowy prod. TVP
20:40 James Bond w Jedynce; Moonraker;
Moonraker; 1979 film fab.prod.angielsko-francuskiej; reż: Lewis Gilbert; wyk:
Roger Moore,Lois Chiles,Richard Kiel
22:53 Wiadomości
23:05 Sfora; odc.8; serial sens. TVP
00:05 Oparte na faktach; Eleni; Eleni; 1985
film fab.prod.USA; reż: Peter Yates

07:00 Na dobry początek; Kombi
07:10 Dwójka Dzieciom; Podróż za jeden
uśmiech; odc.5/7 serial TVP
07:40 Dwójka Dzieciom; Fortele Jonatana
Koota; odc.5/13; serial anim.
07:50 Dwójka Dzieciom; Przygód kilka
wróbla Ćwirka; serial anim.
08:00 Na dobre i na złe; odc.152 - serial
prod. TVP
08:55 Noce i dnie; cz.1 - Bogumił i
Barbara; film fab.prod.polskiej; reż: Jerzy
Antczak; wyk: Jadwiga Barańska,Jerzy
Bińczycki,Stanisława Celińska
11:05 Przygody pana Michała; odc.7/13
- Tajemnica Azji; serial TVP
11:35 Złotopolscy; odc.620; telenowela
12:05 Złotopolscy; odc.621; telenowela
12:40 Telezakupy
13:00 Panorama
13:17 Pogoda
13:20 Gra z cieniem; teleturniej
13:50 Noce i dnie; cz.2 - Wiatr w oczy; film
fab.prod.polskiej; reż: Jerzy Antczak
16:00 Panorama
16:15 Złotopolscy; odc.622 - Młoda para;
telenowela TVP
16:45 Film dla niesłyszących; M jak miłość;
serial TVP
17:50 PROGRAM LOKALNY
18:30 Panorama
18:56 Pogoda
19:05 Śpiewające Fortepiany; teleturniej
20:00 Panorama; flesz
20:05 Europa da się lubić...; Miedzy nami
krajanami; talk show [stereo]
21:05 Czwarta władza; odc.3/4; 2004
serial sensacyjny prod.TVP (stereo);
reż:Witold Adamek; wyk: Jacek Borcuch,
Paweł Królikowski, Joanna Liszowska
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport-telegram
22:35 Pogoda
22:45 Wideoteka Dorosłego Człowieka
23:25 Żołnierze kosmosu; Starship
Troopers; 1997 film science-fiction
prod.USA /tylko dla dorosłych/; reż: Paul
Verhoeven; wyk: Casper Van Dien,Dina
Meyer,Denise Richards
01:30 Ostatnia akcja; Las Run; 2000 film
sensacyjny prod.angielsko-węgierskiej /
za zgodą rodziców/; reż:Anthony Hickox;
wyk: Armand Assante, Ornella Muti

06:00 Piosenka na życzenie
06:45 TV MARKET
07:00 Pokemon, odc.12; serial anim.
07:30 Wszystkie psy idą do nieba 2; USA,
1996; r. Larry Leker, Paul Sabella
09:10 Anastazja; USA, 1997; r. Don Bluth
i Gary Goldman; film rodzinny, animowany
11:05 Bar VIP, odc.84, 85, 87
13:15 Miłość ma dwie twarze; USA, 1996;
r. Barbara Streisand; w. Barbara Streisand,
Jeff Bridges, Lauren Bacall, George Segal,
Pierce Brosnan; komedia obyczajowa
15:45 Wydarzenia
16:00 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.321; r. J. Kamiński
16:30 Exclusive, odc.72; Najciekawsze
historie świata

06:00 Nauka jazdy - serial fabularnodokumentalny
06:25 Telesklep
07:05 Uwaga! - magazyn
07:25 Prześwietlenie - magazyn
07:55 Najsłabsze ogniwo - teleturniej
08:40 Tele Gra - 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 (365) - serial obyczajowy, Polska
13:05 Najemnicy II (5/17) - serial sensacyjny, USA
14:05 Serce z kamienia (50/125) - telenowela, Meksyk
14:55 Ostry dyżur IV (21/22) - serial
obyczajowy, USA
15:55 Zdradzona miłość (107/110) - telenowela, 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 Harry Potter i kamień filozoficzny
(Harry Potter and the Philosopher’s
Stone) - film przygodowy, USA 2001,
reżyseria: Chris Columbus obsada:
Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma
Watson, Richard Harris, Maggie Smith
Film oparty na bestsellerowej powieści J.
K. Rowling „Harry Potter i kamień filozoficzny”. Tytułowy bohater to osierocony
chłopiec, który w dniu swoich jedynastych urodzin dowiaduje się, że jako
dziecko pary potężnych czarowników,
sam posiada unikalną, magiczną moc.
Gdy Harry rozpoczyna naukę w Szkole
Magii, znajduje tam kilkoro oddanych
przyjaciół, którzy postanawiają pomóc
mu w rozwiązaniu tajemnicy śmierci jego
rodziców.

05.35 „VIP” - Wydarzenia i plotki
06.00 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
06.25 „Sztukateria” - Magazyn kulturalny
07.00 Muzyczne listy – magazyn muzyczny
08.00 TV Market
08.15 “Jackie Chan Adventures” () – animowany serial przygodowy, USA 2003
08.45 1 “Pinokio” (“Pinocchio”) - USA
1976, reż. Ron Field, Sid Smith; wyk.
Sandy Duncan, Danny Kaye, Clive
Revill, Liz Torres, Flip Wilson
10.20 „Młodzieńcza miłość” (52) – telenowela, Argentyna
11.20 „Kingsajz” („Kingsajz”) - Polska
1987, reż. Juliusz Machulski; wyk. Jacek
Chmielnik, Jerzy Stuhr, Katarzyna Figura,
Grzegorz Heromiński
13.30 „Daję słowo” – teleturniej
Program prowadzi Paweł Orleański.]
14.15 „Muzyczne listy” – magazyn
15.15 „Echo lasu” (26) - program o
tematyce ekologicznej
15.45 „W imieniu prawa” (2) - serial
16.45 „Dirty Dancing” (10) – serial USA
17.15 „Młodzieńcza miłość” (53) – telenowela, Argentyna
18.15 „Daję słowo” – teleturniej
19.00 „Ja tylko pytam” - talk-show
20.00 „Opowieść o Beate Klarsfeld“
- USA 1986, reż. Michael LindsayHogg; wyk. Farrah Fawcett, Tom Conti,
Geraldine Page [21.00
Wydarzenia]
Fabularyzowany dokument poświęcony
Beacie Klarsfeld. Austriacka Żydówka,
w latach Holocaustu była dzieckiem i
dopiero małżeństwo z Serge Klarsfeldem
(Conti) otworzyło jej oczy na okropieństwa wojny i stałą wciąż obecność
nazistów w powojennej Europie.
Staje się wytrwałym i nieustraszonym
łowcą hitlerowskich zbrodniarzy. Jej
największym sukcesem było wytropienie Klausa Barbiego, „Rzeźnika z Lyonu”.
Farrah Fawcet za role Klarsfeld została
nominowana do nagrody Emmy.
22.15 „Ally McBeal” („Ally McBeal”) (95)
- serial komediowy, USA
23.15 „Love Story” (“Love Story”)
- USA 1970, reż. Arthur Hill; wyk. Ali
MacGraw, Ryan O’Neal, Ray Milland
Dramat, obyczajowy. Uhonorowany
Oscarem klasyczny melodramat o miłości syna milionera Oliviera (O’Neal) i
pochodzącej z ubogiej rodziny Jenny
(McGraw), ich buncie przeciw klasowym
przesądom i jej śmierci, która okazuje się
silniejsza od uczucia.
01.20 “Pałac wagabundów” (44)
– Australia 2001, reż. Pino Amenta,
Geoffrey Cawthorn
01.45 Muzyczne listy – magazyn
02.35 „Sztukateria” - magazyn kulturalny
03.10 „Joker” - talk-show
04.00 Zakończenie programu

02:00 Czas na...kontrowersyjny dokument
02:50 Zakończenie programu

03:05 Zakończenie programu

Gliniarz z metropolii
Film sensacyjny, 113 min, USA
1997 Reżyseria: Thomas Carter
Scenariusz: Randy Feldman
Występują: Eddie Murphy,
Michael Rapaport, Kim Miyori,
Carmen Ejogo, Michael Wincott,
Art Evans, James Carpenter, Donal
Logue i inni

Scott Roper (Eddie Murphy
- „48 godzin”, „Gliniarz
z Beverly Hills”, „Nieoczekiwana
zmiana miejsc”, „Gruby i chudszy”), czarnoskóry policjant
z San Francisco, jest bezczelny,
wygadany i ma poczucie humoru. Z łatwością nawiązuje kontakt z nieznajomymi i równie
łatwo potrafi znaleźć wyjście
z najtrudniejszej nawet sytuacji. Te umiejętności bardzo mu się przydają w pracy, Roper jest bowiem specjalistą
od prowadzenia negocjacji z porywaczami, terrorystami, szaleńcami zagrażającymi spokojnym obywatelom.
Prywatnie lubi luksusowe samochody, grę na wyścigach konnych i piękne kobiety, ale jego życie osobiste nie
najlepiej się układa. Zbyt zajęty swoją pracą, zaniedbywał piękną reporterkę Ronnie, i w rezultacie dziewczyna
odeszła od niego i związała się z innym. Dawne uczucie jednak nie do końca w nich wygasło. Po brawurowej akcji
unieszkodliwienia uzbrojonego bandyty, który wziął zakładników podczas napadu na bank, Scott znów spotyka
Ronnie, ale dziewczyna nie chce mu robić nadziei na odnowienie ich związku. (sobota 20.10 TVP 1)

17:00 Jezioro marzeń, odc.6; serial dla
młodzieży
17:55 Bar VIP, odc.88
18:30 Wydarzenia
18:55 Sport
19:05 Pogoda
19:10 Pierwsza miłość, odc.4; serial
obyczajowy
20:00 Bar VIP, odc.89
21:00 Świat według Kiepskich, odc.181
serial komediowy
21:30 Studio Lotto
21:40 Nieustraszeni, odc.6; Polska,
22:40 Biznes Wydarzenia
23:00 Pogoda
23:10 Puls Biznes i Giełda, odc.11
23:30 Pierwsza fala, odc.3
00:30 Podryw; USA, 1997; r. Jeff Pollack;
w. Jamie Fox, Tommy Davidson, Vivica
A. Fox, Tamala Jones

02:10 Aquaz Music Zone program
muzyczny
05:00 Pożegnanie

23:20 Podwójna pułapka (Long Hello and
Short Goodbye) - film sensacyjny, Niemcy
1999, reżyseria: Rainer Kaufmann, obsada: Nicolette Krebitz, Marc Hosemann,
Sunnyi Melles, Axel Milberg
01:10 Siłacze
02:10 Uwaga! - magazyn
02:30 Nic straconego

12 małp

(„Twelve Monkeys”) - USA 1995, reż. Terry Gilliam; wyk. Bruce Willis,
Madeleine Stowe, Brad Pitt, Christopher Plummer, Jon Seda, Joseph
Melito [21.00 WYDARZENIA] [Sensacyjny, sci-fi.i

Jest rok 2035. Ludzkość w wyniku kataklizmu, który
spustoszył powierzchnię Ziemi unicestwiając 99% jej
mieszkańców, skazana została na wegetację w niegościnnym podziemnym świecie. Ostatnią deską ratunku
ocalałej garstki ziemian jest technologia umożliwiająca
odbywanie podróży w czasie. Licząc na to, że zasoby przeszłości pomogą im ocalić przyszłość, grupa
naukowców mieszkająca pod niegdyś ludną Filadelfią wyszukuje ochotnika, który ma wyruszyć w eksperymentalną podróż w przeszłość do roku 1996. Naukowcy liczą na to, że człowiek ów wesprze rozpaczliwe
wysiłki ludzkości, mające na celu rozwikłanie tego apokaliptycznego koszmaru, zanim doprowadzi on
do całkowitej zagłady ludzkości. (czwartek 20.00 TV 4)
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ROZGRYWKA
TVN 22.05

Film sensacyjny, USA 2001; REŻYSERIA
Frank Oz; OBSADA: Robert De Niro,
Edward Norton, Marlon Brando, Angela
Bassett, Gary Farmer, Paul Soles

Profesjonalny
włamywacz
Nick Wells (Robert De Niro) po
ostatnim skoku, kiedy niewiele
brakowało by wpadł w ręce policji,
postanawia zerwać ze złodziejską
profesją.Jednocześnie jego przyjaciel
i zleceniodawca Max (Marlon
Brando) przedstawia mu kuszącą
propozycję. Jeszcze jedno włamanie
i Nick będzie ustawiony do końca
życia. Tylko tym razem Nick ma
złamać wszystkie swoje zasady
- ma pracować z inną osobą i do
tego w mieście, w którym mieszka.
Te okoliczności budzą jego największe obawy.
Rozgrywka to nietypowy film
o gangsterach. Nie ma tu spektakularnych walk, ani zapierających dech
w piersiach pościgów samochodowych.Wszystko dzieje się w zwolnionym tempie obyczajowej opowieści,
w rytm doskonałego jazzu, na
tle wspaniale fotografowanego
Montrealu. A jednak film wciąga
i to bardzo...

DODATEK

TELEWIZYJNY

SOBOTA 13 LISTOPADA 2004r.
TVP 1
TVP 2
06:30 Rok w ogrodzie; magazyn
07:00 Agrolinia; magazyn
08:00 Wiadomości
08:12 Pogoda
08:15 Podróżnik; magazyn turystyczny
08:35 Kanał E; magazyn ekologiczny
09:05 Ziarno; program redakcji katolickiej
dla dzieci i rodziców
09:35 Walt Disney przedstawia; Aladdin;
odc.79; serial animowany prod. USA
10:00 Walt Disney przedstawia; Veritas;
odc.10 - Avalon; serial s-f prod. USA
10:50 Podaj łapę; magazyn
11:10 Tequila i Bonetti w Rzymie; odc.5;
serial kryminalny
12:10 Zabawy językiem polskim; teleturniej językowy
12:35 Mieszkać z wyobraźnią; magazyn
13:00 Wiadomości
13:10 Zwierzęta świata; W towarzystwie
niedźwiedzi; cz.1/2; film dok.prod.angielskiej (stereo)
13:40 Dr Quinn; odc.10; serial USA
14:30 Między nami; talk show
15:00 Stacyjka; odc.9 - Powrót taty; serial
komediowy TVP
16:00 Moda na sukces; serial USA
16:25 Rozmowy nie zawsze dyplomatyczne; program publicystyczny
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 KISS...kulturalny
informator
subiektywny
17:30 Plebania; odc.469; telenowela TVP
18:00 Pod Jedynką; program rozrywkowy
18:35 Sąsiedzi; serial kom. TVP [stereo]
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:53 Sport
19:59 Pogoda
20:10 Hit na sobotę; Gliniarz z metropolii;
komedia kryminalna prod. USA (113’); reż:
Thomas Carter; wyk: Eddie Murphy, Kim
Myori, Art Evans, James Carpenter
22:15 Wyspa Brel - piosenki Jacquesa
Brela
23:15 Męska rzecz...; Bez odwrotu 2; film
fab.prod.amerykańsko-hongkong.; reż:
Corey Yuen; wyk: Loren Avedon
01:05 Po tamtej stronie; odc.9 - serial
prod. USA
01:50 Kino nocnych marków; Bal w
operze cz. 2; film sens. prod. niemiecko-austriackiej (91’); reż: Urs Egger
03:25 Zakończenie programu
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(Arkadiusza, Benedykta, Eugeniusza, Jana, Mikołaja, Stanisława)

05:50 Stawka większa niż życie; odc.15/18
- Oblężenie; serial prod. TVP
06:45 Na dobry początek; Beata i Bajm
07:00 Echa tygodnia
07:30 Spróbujmy razem; magazyn dla
niepełnosprawnych
08:00 M jak miłość; serial TVP
08:50 M jak miłość; serial TVP
09:40 Zaklinaczka dzieci; odc.9/15; serial
dok.prod. angielskiej
10:05 Co ci dolega? Nadpobudliwe dziecko w domu i w szkole.; film dok. prod.
nowozelandzkiej; reż: Sue Younger
10:50 Kręcioła; magazyn dla młodzieży
11:15 Globert przedstawia niezwykły
świat natury; odc.10/20; cykl dokumentalny prod. niemiecko - angielskiej
11:40 Na dobre i na złe; odc.192 - Błąd
Eleny; serial prod. TVP
12:35 Samotni strzelcy; odc.6/13; serial
sensacyjny prod. USA
13:30 30 ton! - lista, lista - lista przebojów
14:00 Familiada; teleturniej
14:30 Złotopolscy; odc.623 - Donos na
komendanta; telenowela TVP
15:05 Czwarty Międzynarodowy Festiwal
Sztuki Cyrkowej w Budapeszcie
16:00 Święta wojna; serial TVP
16:30 Szpital na peryferiach po dwudziestu latach; odc.10/13; serial obycz.
17:30 Tygodnik Moralnego Niepokoju;
program kabaretowy
18:00 PROGRAM LOKALNY
18:30 Linia specjalna; program publicystyczny Barbary Czajkowskiej
19:00 Kabaretowa Scena Dwójki; Kabaret
Ani Mru Mru (2); (stereo)
19:55 Panorama; flesz
20:00 Łukasz Rybarski z „Kulturką”
- proszę!”; show (stereo)
21:00 Prokop i panny; talk show
21:50 Słowo na niedzielę
22:00 Panorama
22:20 Sport-telegram
22:29 Pogoda
22:40 Ofiara doskonała; Perfect Pray;
1998 film fab.prod.USA /tylko dla
dorosłych/; reż: Howard McCain; wyk:
Kelly McGillis,Bruce Dern
00:20 Nakręcona Noc; program muzyczno-rozrywkowy
01:45 Zakończenie programu

POLSAT

TVN

TV 4

06:00 Poplista, odc.63
07:00 Twój lekarz, odc.36
07:20 Wystarczy chcieć, odc.269
07:30 CARTOON, odc.103
08:00 Hugo Familijny, odc.96
08:30 Auto Świat; magazyn
09:00 DURACELL: Eksploracje, odc.11
09:30 Wywiad K. Skowrońskiego,
10:30 Samo życie, odc.434, 435, 436;
serial obyczajowy
12:45 Alfabet kulinarny Kurta Schollera,
odc.7
13:15 Pensjonat pod Różą 2, odc.29; serial
obyczajowy
14:10 Kocham Klarę, odc.2; r. Wojtyszko
Maciej; serial komediowy
15:00 Mopman,odc.70;program Roberta
Leszczyńskiego
15:45 Wydarzenia
16:00 Pogoda
16:10 Fundacja Polsat – wydanie specjalne
17:30 Zwierzęcy intruzi; film dok.
18:30 Wydarzenia
18:50 Sport
18:55 Pogoda
19:00 Muzyczna Winda, odc.6
20:00 Całkiem nowe lata miodowe,odc.11;
serial komediowy
20:30 Bar VIP - Gorące krzesła, odc.9
21:30 Studio Lotto
22:10 Panienki, odc.2; serial kom.
22:40 Bar VIP - Gorące krzesła/wyniki
23:00 Nieustraszeni poza cenzurą, odc.6
23:45 Komando Foki atakuje; USA, 1999;
r.Yossi Wein; w. Geff Francis, Greg Collins,
J. Kenneth Campbell, James Hicks, Jim
Fitzpatrick, Justin Williams Film akcji.
Żołnierz elitarnego oddziały amerykańskiej piechoty morskiej prowadzą
pościg za współczesnymi piratami,
winnymi śmierci ich dowódcy.

05:45 Uwaga! - magazyn
06:05 Telesklep
07:45 Szczeniak zwany Scooby Doo
(4/27) - serial animowany, USA
08:15 Automaniak
08:45 Tele Gra - interaktywny teleturniej
na żywo
09:50 Pascal: poprostu gotuj - program
rozrywkowy
10:25 VIVA Polska
11:25 Usterka - serial fabularno-dokumentalny
12:00 Na Wspólnej (powt.) - serial
obyczajowy, Polska
13:25 Wyprawa Robinson - program
rozrywkowy
15:20 Najsztub Pyta - talk show
15:50 Moja krew - program rozrywkowy
16:50 Siłacze - program rozrywkowy
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 (9/13) - serial kryminalny, Polska
20:00 Kryminalni (9/13) - serial kryminalny, Polska
21:05 Ciao Darwin - program rozrywkowy
22:05 Rozgrywka (The Score) - film
sensacyjny, USA/Niemcy 2001, reżyseria: Frank Oz, obsada: Robert De Niro,
Edward Norton, Marlon Brando, Angela
Bassett, Gary Farmer, Paul Soles (za zgodą
rodziców)

05.50 Strefa P – magazyn muzyczny
06.25 „Sztukateria” - magazyn kulturalny
07.00 KINOmaniaK – odjazdowy magazyn filmowy
07.30 „VIP” wydarzenia i plotki
08.00 „Modna Moda” - magazyn o
modzie
08.30 V Max – magazyn motoryzacyjny
09.00 „Dirty Dancing” (10) – serial USA
1988-1989, reż. Gabrielle Beaumont,
Tony Bill, wyk. Patrick Cassidy, Melora
Hardin, Constance Marie
09.30 „Psie serce – Bemol” (9) Reżyseria; JANUSZ DYMEK, W ROLACH
GŁÓWNYCH: Magdalena Wójcie jako
Magda, Marcin Dorociński jako Piotr,
Agnieszka Dulęba-Kasza, Tadeusz
Lempkowski
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 „Z życia wzięte” („Real TV”) - serial
dokumentalny, USA
14.00 I Liga Siatkówki; AZS Nysa z AZS
- Politechnika Warszawa
16.00 „Anioł ciemności” („Angel”) (55)
– serial dramatyczno-sensacyjny, USA
17.00 „Cień anioła” („Dark Angel”) (19)
– serial sensacyjno-fantastyczny, USA
18.00 „Joker” - talk-show
18.55 “Love Story” (“Love Story”) - USA
1970, reż. Arthur Hill; wyk. Ali MacGraw,
Ryan O’Neal, Ray Milland; dramat, obyczajowy
21.00 WYDARZENIA
21.10 „Komenda” - serial dokumentalny
21.40 „Ośmiornica 2” - USA 2001, reż.
Yossi Wein; wyk. Michael Reilly Burke,
Meredith Morton, Fredric Lehne
23.40 „Nagi patrol” (40) – serial komediowy, USA 2000, wyk. Timothy Stack
(Notch Johnson), Jaime Bergman (B.J.
Cummings)
00.05 PLAYBOY – program
01.05 „Drogówka” - magazyn policyjny
01.30 „Komenda” - serial dokumentalny
01.55 V Max – magazyn motoryzacyjny
02.20 „VIP” - wydarzenia i plotki
02.45 Strefa P – Magazyn muzyczny
03.20 Zakończenie programu

01:45 REEBOK HIP HOP; program muzyczny
05:00 Pożegnanie

00:40 Najemnicy II (6/17) - serial sensacyjny, USA
01:40 Nic straconego

NIEDZIELA 14 LISTOPADA 2004r. (Damiana, Elżbiety, Emila, Józefa, Judyty, Wawrzynieca)

HIT NA DZIŚ
Kiedy mężczyzna
kocha kobietę
20.10 TVP 1
Film obyczajowy, 121 min, USA 1994
Reżyseria: Luis Mandoki Scenariusz:
Ronald Bass, Al Franken Muzyka:
Zbigniew Preisner Występują: Andy
Garcia, Meg Ryan, Ellen Burstyn, Tina
Majorino, Mae Whitman i inni

Pewnego dniaAlice wraca do domu
kompletnie pijana. Nie panując nad
swoim zachowaniem, wszczyna
awanturę, posuwa się nawet do
rękoczynów wobec kochanej córki.
Alice próbuje się leczyć ze zgubnego nałogu w specjalistycznej
klinice. Małżonkę wspiera duchowo czuły i oddany mąż, który
nie zapomina o odwiedzinach,
prowadzi całe gospodarstwo
i opiekuje się dziećmi, dając
z siebie wszystko. Alice wraca do
domu zupełnie odmieniona, rozpoczyna nowy etap w swoim życiu.
Pozostaje wprawdzie trzeźwa,
ale jest krytyczna wobec rodziny,
okazuje swoją siłę i niezależność.
Michael nie wytrzymuje narastającego napięcia i wyprowadza
się z domu. Wkrótce ich drogi
krzyżują się znowu. Obecność
charyzmatycznych aktorów na
ekranie sprawiła, iż publiczność
i krytycy z zainteresowaniem
przyjęli film, choć utrzymana
w melodramatycznym tonie opowieść nie zrobiła furory. Główną
rolę zagrała utalentowana i pełna
wdzięku Meg Ryan, a partneruje
jej przystojny i bardzo męski Andy
Garcia.

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

06:25 Historia naturalna Polski; odc.10
cykl dok. prod. polskiej
07:00 Transmisja Mszy św. z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w KrakowieŁagiewnikach
08:00 Domisie; program dla dzieci
08:20 Archiwum Zack’a; odc.33; serial
prod. kanadyjskiej
08:50 Co i jak (TV); odc.10 serial popularno-naukowy dla dzieci i młodzieży
09:15 Cybermysz; program dla młodych
widzów
09:40 Songowanie na ekranie
10:10 Gamebox
10:35 Kuchnia z Okrasą; magazyn
10:55 Dzień otwarty TVP
11:10 Siódme niebo; odc.97; serial USA
11:55 Między ziemią a niebem; magazyn
(w tym o godz. 12.00 „Anioł Pański”)
12:40 Zwierzowiec; magazyn
13:00 Wiadomości
13:10 Dzień otwarty TVP
13:20 Tydzień; magazyn
13:45 Dzień otwarty TVP
14:00 Od przedszkola do Opola
14:30 Dzień otwarty TVP
14:45 Zaginiony świat; odc.10; serial
15:30 Dzień otwarty TVP
15:40 Summa zdarzeń według Jacka
Żakowskiego; program publicystyczny
16:05 Dzień otwarty TVP
16:20 Rewizja nadzwyczajna; program
historyczny Dariusza Baliszewskiego
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:15 Dzień otwarty TVP; podsumowanie
17:20 DTV J. Fedorowicza
17:35 Lokatorzy; serial komediowy TVP
18:05 Kochamy polskie komedie; teleturniej
18:35 Magia Davida Copperfielda
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości; Sport; Pogoda
20:10 Zakochana Jedynka; Kiedy mężczyna kocha kobietę; film fab.prod.USA;
reż: Luis Mandoki; wyk:Andy Garcia,Meg
Ryan,Lauren Tom
22:20 RetroTEYada; program rozrywk.
23:05 Uczta kinomana; Cotton Club;
film fab.prod.USA; reż: Francis Ford
Coppola
01:20 Uczta kinomana; Ślicznotki; film
fab.prod.USA; reż: Beeban Kidron;
wyk: Patrick Swayze,John Leguizamo,
03:05 Zakończenie programu

06:00 Stawka większa niż życie; odc.16/18
- Akcja „Liść dębu”; serial prod. TVP
06:55 Słowo na niedzielę; [dla niesłyszących]
07:00 Film dla niesłyszących; Tygrysy
Europy; odc.6/11; serial TVP
08:00 M jak miłość; odc.264; serial TVP
08:50 Chcę się zmienić; odc.5/6; serial
dokumentalny prod.angielskiej
09:20 Rodzinne oglądanie; Myszołów
nowojorczyk - ojciec dynastii; film
dok.prod.USA
10:15 Dzień otwarty TVP
10:20 Animals; magazyn
10:45 Dzień otwarty TVP
11:00 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza; magazyn
11:25 Dzień otwarty TVP
11:40 Gwiazdy w południe; Sophie
- młodsza siostra Sissi; cz.2-ost.; film
fab. prod. niemiecko - austriacko francuskiej; reż: Matthias Tiefenbacher
13:20 Dzień otwarty TVP
14:00 Familiada; teleturniej
14:30 Złotopolscy; odc.624 - Pies na
tropie; telenowela TVP
15:00 Szansa na sukces; Kasia Klich
16:00 Na dobre i na złe; odc.193 Ekskluzywny pacjent; serial prod. TVP
16:50 Dzień otwarty TVP
17:00 Zdobywcy; program przygodowo
- rozrywkowy
17:30 Rodzinne oglądanie; Dzika
przyszłość; odc.10/13; serial dok. prod.
angielskiej (stereo)
18:00 PROGRAM LOKALNY
18:30 7 dni świat; program publicystyczny
19:00 Święta wojna; serial TVP
19:30 Tydzień w sporcie - magazyn
olimpijski
19:55 Dzień otwarty TVP
20:05 Panorama; flesz
20:10 Europa da się lubić...; Żandarm w
Warszawie; talk show [stereo]
21:05 Tajne akcje C.I.A.; odc.10/22; serial
sensacyjny prod. USA
22:00 Panorama
22:20 Sport-telegram
22:30 Pogoda
22:40 Studio Teatralne Dwójki; Łucja i jej
dzieci; autor: Marek Pruchniewski (76’);
reż: Sławomir Fabicki
00:00 Przepraszam, czy tu biją ?; film fab.
prod. polskiej (82’); reż: Marek Piwowski
01:25 Zakończenie programu

06:00 Mopman, odc.70
06:40 Benny Hill
07:00 Auto Świat, odc.22; magazyn
07:30 Jesteśmy, odc.94; magazyn redakcji
programów religijnych
08:00 BeyBlade, odc.27; USA; serial anim.
08:30 Pokemon, odc.13; serial anim.
09:00 Hugo, odc.186
09:30 Poplista, odc.64
10:30 Rodzina zastępcza, odc.179; serial
obyczajowy
11:30 Magiczne lustro; USA; r. Ted
Nicolaou; w. David Brooks, Godfrey James,
Jamie Renée Smith, Kevin Wixted
13:20 Tomcio Grubasek; USA, r. Peter
Segal; w. Bo Derek, Brian Dennehy, Chris
Farley, Dan Aykroyd, David Spade, Julie
Warner; komedia obyczajowa
15:30 Podaruj dzieciom słońce; „Fundacja
Polsat”
15:45 Wydarzenia
16:00 Pogoda
16:05 Muzyczna Winda, odc.6
17:00 Całkiem nowe lata miodowe, odc.11
Polska; serial komediowy

05:40 Uwaga! - magazyn
06:00 Telesklep
07:40 Szczeniak zwany Scooby Doo
(4/27) - serial animowany, USA
08:10 Szczeniak zwany Scooby Doo
(5/27) - serial animowany, USA
08:40 Randka z billboardu (Billboard Dad)
- film rodzinny, USA 1998, reżyseria:Alan
Metter, obsada: Mary-Kate Olsen,Ashley
Olsen, Tom Amandes, Jessica Tuck
10:40 Nieoczekiwana zmiana miejsc
(Trading places) - komedia, USA 1983,
reżyseria: John Landis, obsada: Eddie
Murphy, Dan Aykroyd, Ralph Bellamy,
Don Ameche, Denholm Elliott
13:05 Misja Martyna - program rozrywkowy
13:35 Co za tydzień - magazyn
14:00 Flintstonowie (The Flintstones)
- komedia, USA 1994, reżyseria: Brian
Levant, obsada: John Goodman,
Elizabeth Perkins, Rick Moranis, Rosie
O’Donnell, Kyle MacLachlan, Halle
Berry, Elizabeth Taylor

17:30 Panienki, odc.2; Polska, serial kom.
18:00 Daleko od noszy 2, odc.37; serial
komediowy
18:30 Wydarzenia
18:50 Sport
18:55 Pogoda
19:00 Rodzina zastępcza, odc.180; serial
obyczajowy
20:00 Pensjonat pod Różą 2, odc.30; serial
obyczajowy
21:00 Fala zbrodni, odc.25; serial sens.
21:30 Studio Lotto
22:00 Kuba Wojewódzki 5; talk show
23:00 Nasze dzieci 2, odc.13; program
pod patronatem Fundacji Polsat
00:00 Magazyn sportowy
02:00 Aquaz Music Zone; program
muzyczny
05:00 Pożegnanie

15:55 Zielone drzwi - program Fundacji
TVN
16:25 Usterka - serial fabularno-dok.
16:55 Ciao Darwin - program rozrywkowy
17:55 Kryminalni (9/13) - serial kryminalny, 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
21:55 Pod napięciem - talk show
22:25 Superwizjer - magazyn
22:55 Nie do wiary - magazyn
23:25 Rozgrywka (The Score) - film sensacyjny, USA/Niemcy 2001, reżyseria: Frank
Oz
01:55 Nic straconego

06.25 „Joker” - talk-show
07.15 „Sztukateria” - magazyn kulturalny
07.50 „Kinomaniak” - odjazdowy magazyn filmowy
08.15 Modna Moda - magazyn
08.40 „VIP” - wydarzenia i plotki
09.05 V-max - magazyn motoryzacyjny
09.30 „Psie serce – Falko” (10) - Reżyseria:
TOMASZ DEMBIŃSKI, W ROLACH
GŁÓWNYCH: Urszula Grafowska jako
Ania, Rafał Królikowski jako Tomek,
Joanna Jędrka, Psu Falko głosu użyczył
Jacek Rozetek
10.30 „Dirty Dancing” (11) – serial USA
11.00 „Largo” (11) – przygodowy serial akcji, Francja/Niemcy/Kanada/Belgia/USA
2001, reż. Paolo Barzman, Dennis Berry
12.00 KINOmaniaK – odjazdowy magazyn filmowy
12.30 „Joker” - talk-show
13.30 Modna Moda - magazyn
14.00 „Policjanci z Miami” (43) – serial
kryminalny, USA reż. Thomas Carter
15.00 I Liga Siatkówki; KP Polska Energia
Sosnowiec JAstrzębski Węgiel S.S.A.
17.00 „Mali bohaterowie 3” - USA 2002,
reż. Henri Charr; wyk. Gregory Franklin,
Mike Grief, Candace Kita
18.50 „Best” - Wielka Brytania, reż.
Mary McGuckian; wyk. Ian Bannen,
Jerome Flynn, Ian Hart, Patsy Kensit
Fabularyzowany dokument. Biografia
George Besta, wspaniałego piłkarza,
gwieździe Manchester United i reprezentacji Anglii, symbolowi pop kultury
lat 60.-70.
21.00 WYDARZENIA
21.10 „Nagi patrol” 41) – serial komediowy, USA 2000
21.40 „Drogówka” - magazyn policyjny
22.10 „Przerażacze” - Nowa ZelandiaUSA 1996, reż. Peter Jackson; wyk.
Michael J. 20th Century Fox TV, Trini
Alvarado, Peter Dobson, John Astin,
Dee Wallace-Stone
00.30 „Król żebraków” - Hongkong, reż.
Gordon Chan, David Lam; wyk. Lawrence
Cheng, Man Cheung, Stephen Chow,
Peter Lai, Woo-ping Yuen
02.30 „Drogówka” - magazyn policyjny
02.55 „Komenda” - serial dok.
03.20 KINOmaniaK – odjazdowy magazyn filmowy
03.45 Modna Moda - magazyn
04.10 Zakończenie programu
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Życie Nasielska

SPORT

SPORT

SPORT

ŻBIK - POLONIA 0:4

W

13 kolejce IV ligi piłki nożnej Żbik
Nasielsk zmierzył się z rezerwami
stołecznej Polonii. Nic nie zapowiadało
takiego wyniku, ponieważ przed meczem obie drużyny zajmowały sąsiednie
miejsca w środku tabeli.

Mecz rozpoczął się od odważnych ataków
z obydwu stron. Pierwszą groźną akcję już
w 4 minucie przeprowadzili poloniści, kiedy to po nieudanym podaniu bramkarza
Żbika piłkę przejął zawodnik z numerem
24 (tj. Łukasz Jarosiewicz mający za sobą
występy w I lidze) kończąc ją niecelnym
strzałem. W odpowiedzi Żbik przeprowadził kilka nieudanych rajdów prawą stroną
boiska. Pierwsza bramka spotkania padała
już w 7 minucie. W polu karnym bramkarz
Żbika przewrócił napastnika Polonii. Po
tym zagraniu sędzia wskazał na 11 metr.
Egzekutorem rzutu karnego był sam
poszkodowany. Strzelił pewnie, płasko
po ziemi. Od tej chwili stołeczny klub
objął prowadzenie 0:1. Pierwsza groźną
sytuację napastnicy Żbika stworzyli dopiero w 17 minucie, kiedy to po podaniu
Anisiewicza wbiegający Unierzycki, trafił
prosto w bramkarza, który odbił piłkę w

górę. Po tej akcji miejscowi jakby na
krótko otrząsnęli się po stracie bramki. Po
doskonałym podaniu od Erasabe, Anisiewicz strzelił prosto w lewy słupek. Piłka
odbiła się od zewnętrznej strony i wyszła
poza boisko. Gra w tej części spotkania
stała się szybka, co niestety prowadziło
do licznych błędów popełnianych przez
obrońców z Nasielska. Jeden z takich
błędów doprowadził do podwyższenia
wyniku. W 21 minucie kolejny raz do
bramki trafiał zawodnik Polonii z numerem 24. „Czarne koszule” czuły się coraz
pewniej na boisku.
Kiedy wydawało się, że Żbik zaczął
stwarzać coraz groźniejsze sytuacje pod
bramką gości, poloniści przeprowadzili
kontratak. W polu karnym D. Kordowski
sfaulował wychodzącego „sam na sam”
Łukasza Jarosiewicza. Arbiter po raz
kolejny podyktował rzut karny. Jego wy
konawcą był oczywiście niezawodny
zawodnik z numerem 24. To już jego
trzecia bramka w tym spotkaniu. Waleczny Żbik nie raz wychodził obronną
ręką z tak ciężkich spotkań i tym razem
nie dawał za wygraną. Kolejnych akcji w

Brydż
W piętnastym turnieju par zaliczanym do klasyfikacji Grand Prix Nasielska `2004
wzięło udział dziesięć par. Z minimalną przewagą nad resztą stawki po raz drugi
w tym sezonie wygrała para Janusz Czyżewski – Grzegorz Kosewski. Liderem
klasyfikacji ogólnej pozostał Paweł Wróblewski, a na drugie miejsce awansował
jego partner Stanisław Sotowicz.

Wyniki turnieju piętnastego
22.10.2004 r.:

1. J. Czyżewski i G. Kosewski
123 pkt (56,94%)
2. T. Czeremużyński i W. Zaciewski
122 pkt (56,48%)
3. S. Sotowicz i P. Wróblewski
117 pkt (54,17%)
4. W. Gnatkowski i J. Wydra
114 pkt (52,78%)
5. K. Kowalski i K. Morawiecki
112 pkt (51,85%)
6. P. Kowalski i G. Nowiński
109 pkt (50,46%)
7. J. Jeżółkowski i J. Muzal
103 pkt (47,69%)
8. M. Osiński i P. Turek
98 pkt (45,37%)
9. D. Rzucidło i L. Ślubowski
96 pkt (44,44%)
10. J. Dobrowolski i Z. Michalski
86 pkt (39,81%)

Czołówka klasyfikacji
Grand Prix
Nasielska `2004
po piętnastu turniejach:

1.

Paweł Wróblewski

94 pkt

2.

Stanisław Sotowicz

92 pkt

3-4. Piotr Kowalski
Grzegorz Nowiński
5.

90 pkt
90 pkt

Waldemar Gnatkowski 82 pkt

6-7. Janusz Czyżewski

80 pkt

Grzegorz Kosewski

80 pkt

8.

Janusz Wydra

75 pkt

9.

Tadeusz Czeremużyński 66 pkt

10. Maciej Osiński

63 pkt
PK

GMINNY TURNIEJ MINI-PIŁKI NOŻNEJ
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
W poniedziałek 11 października odbył
się gminny turniej mini-piłki nożnej
chłopców i dziewcząt. Zawody zostały przeprowadzone równolegle na
stadionie miejskim i boisku przyszkolnym Szkoły Podstawowej im. Stefana
Starzyńskiego. O miano najlepszej
drużyny piłkarskiej gminy Nasielsk
walczyły następujące szkoły: Szkoła
Podstawowa w Budach Siennickich,
Szkoła Podstawowa w Cieksynie (ZS nr
3), Szkoła Podstawowa w Dębinkach,
Szkoła Podstawowa w Nasielsku, Szkoła
Podstawowa w Pieścirogach (ZS nr 2)

Końcowa klasyfikacja dziewcząt:
I
- SP Budy Siennickie
II - SP Nasielsk
III - SP Pieścirogi (ZS nr 2)
IV - SP Dębinki
V - SP Cieksyn (ZS nr 3)
Końcowa klasyfikacja chłopców:
I
- SP Nasielsk
II - SP Cieksyn (ZS nr 3)
III - SP Dębinki
IV - SP Pieścirogi (ZS nr 2)
V - SP Budy Siennickie
MK
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polu karnym nie wykorzystali Erasabe,
Anisiewicz. Licznie wychodzący do
przodu zawodnicy gospodarzy pozostawiali „dziury” w linii obrony. W 35 minucie kapitalnego prostopadłego podania
nie wykorzystuała Polonia, dzięki udanej
interwencji K. Prusinowskiego piłka nie
trafiała do siatki.

SPORT

SPORT

ŻBIK - DOLCAN 0:0
2
listopada na stadionie przy ulicy Sportowej odbył się mecz pomiędzy Żbikiem
Nasielsk a liderem IV ligi Dolcanem Ząbki.
Wcześniejsze wyniki Żbika zapowiadała
kolejną sromotną porażkę przed własną
publicznością.

Druga połowa w wykonaniu obu drużyn Gospodarze przystąpili do meczu bardzo
nie była już tak interesująca. Poloniści skoncentrowani. Od pierwszych minut było
widać determinację zawodników. Cały zezwolnili tempo gry kontrolując ją. Gra cospół ruszył odważnie z animuszem. Chcąc
raz bardziej się zaostrzała, za niebezpieczne
wygrać, urwać punkty liderowi i odzyskać
zagranie zawodnik Polonii ukarany został honor po ostatnim blamażu z rezerwami
żółtą kartką. Piłkarze Żbika nie dawali za Polonii. Pierwszą strzelecką sytuację stworzył
wygraną i tak po podaniu Załogi niecelny jednak Dolcan w 6 minucie. Oddany strzał
strzał na bramkę oddał Markiewicz. Chwilę okazał się jednak niecelny. Na odpowiedź
po tej akcji, kolejny rajd prawą stroną bo- nie trzeba było długo czekać w 11 minucie
Gumowski podał do Erasaby, a ten zamiast
iska przeprowadził Gumowski.
strzelać oddał wbiegającemu w pole karne
W jednej z ostatnich akcji, nasielska obroAnisiewiczowi. Niestety piłka „schodzi mu z
na popełniła błąd, który bezwzględnie
nogi” i zamiast wylądować w siatce odbija
wykorzystał nie, kto inny jak Jarosiewicz. się od jednego z zawodników i trafia w słuDuże brawa dla tego zawodnika. To pek. Po tej akcji podbudowani gospodarze
głównie dzięki niemu Polonia wygrała odważnie ruszyli w kierunku pola karnego
tak wysoko.
lidera. Minutę później podobnej sytuacji
Jak widać trener gospodarzy od dłuższe- ponownie nie wykorzystuał Anisiewicz.
go czasu boryka się ze słabo spisującą się Przez pierwszy kwadrans gry Dolcan starał
obroną. Żbik traci bardzo dużo bramek. się zamknąć Żbika na własnej połowie.
Udawało mu się to tylko sporadycznie i przez
Wygrywa spotkania dzięki uporze i wakrótki czas. Taki stan rzeczy utrzymywał się
leczności całego zespołu. Niestety, tym głównie dlatego, że w środku pola zaciętą
razem głównie za sprawą doskonale spisu- walkę toczył nasielski „walczak” Markiewicz.
jącego się egzekutora Polonii nie byliśmy Przejmował większość podań drużyny przew stanie nawet się zbliżyć do gości.
ciwnej. Dzięki poprawnej i rozważnej grze w
PKO obronie miejscowi zawodnicy mogli skupić
się na ataku. Jednakże obroTabela rozgrywek o mistrzostwo: IV liga
na Dolacanu z ich brakarzem
1. Dolcan Ząbki
13 32 38-6 na czele, nie dawała za wy2. Nadnarwianka Pułtusk
13 26 24-12 graną. Na swoich pozycjach
3. KS Warka
14 26 20-14 są najlepsi w IV lidze. Świad4. KSP Polonia II W-wa
13 25 28-15 czy o tym bardzo mała
5. KS Piaseczno
13 25 28-21 liczba straconych bramek.
6. GLKS Nadarzyn
13 23 24-14 W końcówce I połowy, jak
7. Mazur Karczew
14 23 26-20 gdyby zabrakło siły gospo8. Delta W-wa
13 22 29-16 darzom i ich gra stawała się
9. Żbik Nasielsk
13 22 23-25 coraz bardziej statyczna. To
10. Narew Ostrołęka
13 21 21-16 trochę uśpiło obronę gości
11. Pogoń Siedlce
14 19 24-26 i w 37 wspaniałym rajdem
12. Olimpia W-wa
13 15 19-25 popisał się Erasabe podał
13. Szydłowianka Szydłowiec 14 14 18-21 do Anisiewicza, który nie
14. Wisła II Płock
13 13 17-30 wykorzystał dogodnej
15. Kasztelan Sierpc
13 11 15-30 sytuacji. Chłopak nie ma
16. Pilica Białobrzegi
14 8 14-28 szczęścia w tym meczu,
17. KS Łomianki
13 6 9-31 bo chwilę później historia
18. Korona Góra Kalwaria
14 5 11-38 się powtórzyła i znów

POWIATOWY TURNIEJ PIŁKI
NOŻNEJ DLA GIMNAZJÓW
18 października 2004 na stadionie
miejskim w Nasielsku odbył się
powiatowy turniej piłki nożnej dla
chłopców ze szkół gimnazjalnych.
W mistrzostwach powiatu nowodworskiego wzięło udział 6 zespołów
reprezentujących następujące szkoły:
Gimnazjum w Pomiechówku, Gimnazjum w Leoncinie, Gimnazjum nr
1 z Nowego Dworu Mazowieckiego,
Zespół Szkół Publicznych w Łomnej, Gimnazjum w Zakroczymiu
i Publiczne Gimnazjum nr 1 w Nasielsku. Zespoły zostały drogą losowania
podzielone na dwie grupy.
Grupa I
1. Łomna
2. Leoncin
3. Zakroczym

6 (4:0)
1 (0:1)
1 (0:3)

Grupa II
1. Pomiechówek
2. Nasielsk
3. Nowy Dwór Maz.

4 (1:0)
2 (0:0)
1 (0:1)

W finale spotkały się:
Pomiechówek - Łomna

0:1 (0:1)

Końcowa kolejność turnieju:
1. Zespół Szkół Publicznych
w Łomnej
2. Gimnazjum w Pomiechówku
3. Publiczne Gimnazjum nr 1
w Nasielsku
Gimnazjum w Leoncinie
5. Gimnazjum nr 1 w Nowym
Dworze Mazowieckim
Gimnazjum w Zakroczymiu
MK
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spudłował. Jeszcze w samej końcówce
piękną kombinacyjną akcję przeprowadzili
Anisiewicz, Gumowski oraz Erasabe jednakże bramkarz obronił jak „zaczarowany”
tego dnia był nie do pokonania.
Druga odsłona niczego nie zmieniła w
grze obu drużyn, pomimo kilku zmian
w składzie gości. Żbik poczuł, że może
przechylić szalę zwycięstwa na własną
korzyść. Od pierwszych minut drugiej
polowy nie dawał chwili odpoczynku
obronie przyjezdnych. Spychając Dolcan
do obrony. Goście w tym momencie grali
już tylko z kontry. W 57 minucie w sytuacji
„sam na sam” z bramkarzem Żbika znalazł
się jeden z napastników Dolcanu, tym
razem zimną krwią popisał się Kordowski
zabierając napastnikowi piłkę prosto spod
nóg. Wynik meczu mógł ulec zmianie w
62 po faulu w polu karnym na Markiewiczu
sędzia podyktował rzut karny. Wykonywał
go Sazonowicz, niestety strzelił za lekko i
doskonale spisujący się bramkarz Dolacnu
obronił wykonując przy tym piękną paradę. Od tej chwili gospodarze z minuty na
minutę byli coraz słabsi. Gubili coraz więcej
piłek w środku pola. Natomiast goście grali
jak gdyby bronili wyniku. Sporadycznie
przedostawali się przez obronę Żbika, lecz
nie stwarzali żadnej groźnej sytuacji. Żbik
natomiast kilkukrotnie próbował oskrzydlających akcji. Żadna z nich nie skończyła
się jednak zmianą wyniku.
Mecz zakończył się wynikiem 0:0. Pozostał
tylko niedosyt lokalnych kibiców. Goście
powinni się cieszyć, że stracili tylko 2 a nie
3 punkty. W tym spotkaniu Żbik pokazał, że
jeszcze go stać na podjęcie walki. Zagrał z
„pazurem”. Niestety zabrakło szcześcia,
które tym razem dopisało bramkarzowi
przyjezdnych.

PKO

ROZGRYWKI
W KOSZYKÓWKĘ
28 października na hali sportowej
w Nasielsku odbył się turniej piłki
koszykowej dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. O mistrzostwo
gminy Nasielsk walczyły drużyny
z Pieścirogów i Nasielska. W kategorii
mini-koszykówka dziewcząt lepsze
okazały się zawodniczki ze Szkoły
Podstawowej z Nasielska, wygrywając z Pieścirogami 10 : 2. Podobny
wynik spotkania był u chłopców,
którzy pokonali zawodników z Pieścirogów 8:2.
U gimnazjalistów wyniki były
wyższe, prawdopodobnie wpływ
na to miał dłuższy czas gry i lepsze
umiejętności koszykarskie. W kobiecej koszykówce lepsze okazały
się zawodniczki z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nasielsku, pokonując
Zespół Szkół nr 2 w Pieścirogach 18:
8. Natomiast wśród chłopców lepsi
okazali się uczniowie z Zespołu Szkół
nr 2 w Pieścirogach, którzy pokonali
Publiczne Gimnazjum w Nasielsku
34 do 26. Najlepsze zespoły będą
reprezentować gminę Nasielsk na
zawodach powiatowych w Nowym
Dworze Mazowieckim i w Zakroczymiu.
MK
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Życie Nasielska

100 lat Gminnej Spółdzielni
Inicjatorem i założycielem Spółdzielni był inż. Feliks Grzebski
(ur. w 1873 r.). Pełnił w niej funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej od
chwili jej założenia do 1.09. 1939 r. Po
agresji hitlerowskiej zostaje wyrzucony
z majątku i zamieszkuje w pobliskiej
wiosce. Umiera tragicznie w pożarze.
Pochowany jest na cmentarzu nasielskim. Grzebski był również inicjatorem
i założycielem progimnazjum i szkoły
handlowej w Nasielsku podległej Polskiej Macierzy Szkolnej.

spółdzielczego Franciszka Stefczyka,
założyciela pierwszej Spółdzielni
oszczędnościowo- pożyczkowej.
Z uwagi na bliskość torów kolejowych
na placu zlokalizowano skład węgla
oraz wybudowano wagę wozową.
W owym okresie Spółdzielnia zrzesza
już około 1000 członków, przeważnie
średnich i drobnych rolników, a swój
rozwój zawdzięcza między innymi
Stanisławowi Jędraszce, długoletniemu kierownikowi Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „Rolnik”. Stanisław
Jędraszko pochodził z okolic Pułtuska.
Ukończył Techniczną Szkołę Kolejową
w Warszawie. Rosjanie wycofując się
z Warszawy w 1915 roku wywieźli go
w głąb Rosji skąd powrócił w 1918
roku. Wkrótce zostaje kierownikiem
Spółdzielni. Na własnym przykładzie
proponuje rolnikom nowoczesne
sposoby upraw i hodowli. Funkcję
tę pełnił bez przerwy do wkroczenia
Niemców w 1939 roku. Po przejęciu
przez okupanta majątku Spółdzielni
zostaje zdegradowany do roli magazyniera. Niemcy aresztowali go w
maju 1943 roku. W tym samym miesiącu został zamordowany w katowni
w Pomiechówku.

w następującym składzie:
Prezes Zarządu- Komosiński Ewaryst; Kierownik
i członek Zarządu- Wójciak Franciszek; Zastępca
Kierownika- Mroziewicz
Eugenia; Przewodniczącym Rady Nadzorczej
zostaje Julian Chojnacki

Nowe władze zwróciły się
o pomoc finansową do
Centralnej Kasy Spółek
Rolniczych w Warszawie.
Przed I wojną światową Spółdzielnia
Kasa udzieliła pożyczki
liczyła 350 członków i była na tyle
na reaktywowanie dziadobrze zorganizowana, że pomimo
łalności. Rozpoczęto od
działań wojennych i rabunkowej gosprowadzenia i sprzedaży
spodarki okupanta nie ulega likwidacji wagonu soli jadalnej. Powręcz przeciwnie dobrze prosperowała
tem uruchomiono młyn,
z korzyścią dla swoich członków.
sklep żelazny, tekstylny
i spożywczy. Za środek Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej Jerzy Jankowski wręcza pamiątkowy puchar prezesowi GS
Po zakończeniu działań wojennych
Tomaszowi Zalewskiemu
transportu służył wóz
w 1918 roku zostaje przyjęty statut
1973 Franciszek Wójciak odchodzi na 1989 roku. Początek lat 90-tych to
konny, którym członSpółdzielni Rolniczo - Handlowej.
kowie Zarządu jeździli do Warszawy emeryturę pozostawiając GS „SCh” w szalejąca inflacja, wzrost podatków od
Rozszerza się jej działalność. Stopniowo
nieruchomości, likwidacja związków
po towar przeprawiając się promem Nasielsku w pełni rozkwitu.
wprowadzono do sprzedaży maszyny
przez Narew i Wisłę. Spółdzielnia sys- Gminna Spółdzielnia „SCh” w Nasiel- spółdzielczych i hurtu spółdzielczego
i narzędzia rolnicze, nawozy sztuczne,
tematycznie rozwijała się. Terenem jej sku w latach 1950-1978 rozrosła się oraz wolny rynek. Niesprzyjający kliwęgiel, materiały budowlane, nasiona.
działania były gminy Nasielsk, Świercze w wielkie przedsiębiorstwo. W 1978 mat wokół spółdzielczości zapoczątRozpoczęto skup i dostarczanie do
kowany reformami gospodarczymi
i Winnica.
roku dorobiła się 60 punktów demłynów zboża.
pogłębia kryzys w naszej Spółdzielni.
W grudniu 1947 roku na bazie Spół- talicznych na terenie miasta i gminy Takie uwarunkowania gospodarcze i
W 1920 roku zakupiony zostaje pięW okresie międzywojennym Spół- dzielni „Rolnik” powstaje Gminna Nasielsk. Prowadzi m.in.: skup żywca, walka o przetrwanie zmuszają Radę
trowy budynek z placem w centrum
dzielnia miała dwie filie w Gąsocinie Spółdzielnia „Samopomoc Chłop- zboża, ziemniaków, owoców i warzyw Nadzorczą i Zarząd do podjęcia decyzji
miasta. Tu tworzy się baza Spółdzielni
i Pułtusku. Prowadziły one skup zboża, ska”. Teren jej działania ograniczony oraz skup surowców wtórnych.
o sprzedaniu części majątku. Sprzedana
funkcjonująca po dzień dzisiejszy.
sprzedaż materiałów budowlanych, zostaje do gminy Nasielsk. Jej nowym Nie sposób pominąć postaci Wła- zostaje piekarnia przy ul. Młynarskiej,
Wybudowano magazyny towarowe i
opału oraz nawozów mineralnych
Prezesem zostaje powołany w 1948 dysława Kacprzyckiego i Stanisława place w Pieścirogach po dawnym
spichrz zbożowy.
roku Franciszek Wójciak. Dzięki ini- Wiśniewskiego. Obaj pełnili funkcję składzie opału, a następnie restauracja
W 1939 roku Niemcy skonfiskowali
W tym samym roku Prezesem Zarządu
cjatywom i przedsiębiorczości Preze- Prezesów Zarządu GS Nasielsk.
„Złoty Kłos”, masarnia i Eksportowa
majątek Spółdzielni. W to miejsce
Spółdzielni wybrany zostaje mgr Adam
sa Wójciaka rozpoczął się dynamicz- W. Kacprzycki funkcję prezesa spra- Ubojnia Królików. Większość zakłautworzyli przedsiębiorstwo o nazwie
Szelążek, właściciel miejscowej apteki.
ny rozwój GS-u. Na kilkuhektarowej wował od 1973 do 1976 roku. Przy- dów produkcyjnych została zamknięta
Reiffeissen. Pracowała w nim część
Przez cały czas swej pracy nie pobierał
działce w Pieścirogach wybudowane czynił się do rozbudowy sieci sklepów z powodów ekonomicznych.
pracowników Spółdzielni - m.in. Stawynagrodzenia, bezpłatnie prowadził
zostają: mieszalnia pasz, piekarnia, wiejskich i miejskich oraz modernizacji
nisław Jędraszko, Franciszek Wójciak,
księgowość spółdzielczą. Bezinterewytwórnia wód gazowanych, skład istniejących zakładów produkcyjnych. U schyłku roku 2004, roku jubileuszu
Józef Sarnecki.
sowność i zaangażowanie Prezesa
materiałów pędnych, magazyny Kontynuatorem działalności Prezesów 100-lecia istnienia Spółdzielni „SCh”
w Nasielsku dysponujemy jeszcze
Szelążka było przykładem dla ówcze- Nasielsk został wyzwolony w styczniu nawozowe i materiałów budowlaFranciszka Wójciaka i Władysława Kacpokaźnym majątkiem i potencjałem
snych działaczy i członków Spółdzielni. 1945 roku. Już w lutym tegoż roku nych i, co najważniejsze, bocznica
przyckiego był Prezes Zarządu w latach
gospodarczym. W Spółdzielni pracuJego spółdzielczą działalność przerwała zebrało się grono ludzi – pasjonatów kolejowa, która usprawnia dowóz,
1976-1978 Stanisław Wiśniewski.
ją 53 osoby. Prowadzimy piekarnię,
w 1931 roku śmierć. Pochowany jest na spółdzielczości, którzy postanowili i wywóz przetworzonych surowców
miejscowym cmentarzu.
reaktywować działalność Spółdzielni. i gotowych produktów poza Nasielsk. W 1978 roku na stanowisko Prezesa 9 sklepów i 2 magazyny. WydzierOdnaleziono listę członków, która Spółdzielnia jako jedna z nielicznych Zarządu powołany zostaje Tomasz żawiamy wiele obiektów. Z nadzieją
W 1923 roku zakupiono plac przy
posłużyła do zaproszenia ich na Wal- w kraju prowadzi składnicę maszyn Chyliński. Wzorując się na swoim oczekujemy nowej ustawy o spółstacji kolejowej w Nasielsku, plac ten
nauczycielu i wychowawcy Prezesie dzielczości, która być może stworzy
ne Zgromadzenie. Na zebraniu tym i narzędzi rolniczych.
nazwano „Stefczykowo” prawdopoWójciaku kontynuuje rozbudowę nam warunki do dalszego istnienia
w lutym 1945 roku powołano pierwdobnie na cześć polskiego działacza
Sztandarowym osiągnięciem Prezesa Spółdzielni. Oddaje do użytku pawilon
i rozwoju.
szy powojenny Zarząd Spółdzielni
było uruchomienie meblowy. Modernizuje Wytwórnię
Eksportowej Ubojni Wód Gazowanych i Eksportową Wśród honorowych gości obchodów
Królików. Spółdziel- Ubojnię Królików. Rozbudowuje 100-lecia nasielskiego GS-u byli m.in.:
nia prowadziła także bazę w Cieksynie. Prowadzi szeroką prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdziałalność kultu- działalność kulturalno-oświatową. dzielczej, Jerzy Jankowski, prezes Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni
ralno-oświatową.
Priorytetowo traktuje działalność
Istniały trzy kluby Ośrodka Nowoczesnej Gospodyni. w Warszawie, Stanisław Śledziewski, Starosta Powiatu Nowodworskiego, Maria
rolnika, Ośrodek T. Chyliński umiera w 1982 roku.
Kowalska, Burmistrz Nasielska Bernard
„Nowoczesnej
Gospodyni”, który W 1982 na stanowisko Prezesa Zarządu Dariusz Mucha, przewodniczący Rady
organizował kursy powołany zostaje Wacław Jeżółkowski. Miejskiej w Nasielsku, Andrzej Królak.
żywieniowe, kra- Niestety lata 80-te to dominacja PańOpr. na podst. mat. GS
wieckie i hafciarskie. stwa nawet w spółdzielczości. Wprowadzone zostają rozdzielniki i przydziały.
Założony został Decyzje o sprzedaży podejmowane są Skład nowego Zarządu
zespół instrumen- odgórnie. O tym, komu i ile sprzedać
Gminnej Spółdzielni
talno-muzyczny
decydują Urzędy Gmin. Dotyczy to
„Samopomoc Chłopska”
oraz amatorski zarówno materiałów budowlanych,
zespół teatralny. opału a nawet sznurka do snopowiąPrezes Zarządu
Organizowano
załek. Pomimo trudnych warunków
liczne wycieczki gospodarczych w tych latach sprzedaż
- Tomasz Zelewski
k r a j o z n aw c z e
roczna węgla, nawozów, cementu sięga Zastępca Prezesa Zarządu
dla pracowników kilku tysięcy ton rocznie. Aby ukończyć
- Hanna Frączkowska
i członków Spół- rozpoczęte inwestycje zostaje zaciądzielni.
gnięty kredyt. Wysokość tego kredyty Zastępca Prezesa Zarządu
Wręczenie odznaki „Zasłużony dla Spółdzielczości”. Otrzymali je: Marianna Lewandowska, Grzegorz Zaremba,
- Anna Ausfeld
Pod koniec roku sięga 4 mln 800 tys. zł. na koniec
Zdzisław Kasiak, Wojciech Krzyczkowski
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Marchew pod pług
R

olnicy kończą już zbieranie
z pól ostatnich ziemiopłodów.
Spieszą się, żeby jeszcze przed adwentem zdążyć z orką. Czas już na
krótkie podsumowanie mijającego
roku. Producenci podstawowych
warzyw na pewno nie zaliczą go do
udanych.
O nakładach poniesionych na uprawę warzyw gruntowych ogrodnicy
mówią, że to „pieniądze wyrzucone
w błoto”.

W powiecie nowodworskim, znanym niegdyś w kraju, zagłębiu
ogrodniczym „pod pług poszło”
w ostatnich dniach wiele hektarów
marchwi. Serce się kraje, gdy się patrzy na skiby z dorodną marchwią.
Rolnicy nie mają innego wyjścia, jak
tylko niszczyć plantacje. Jak mówią
nie ma gdzie sprzedać, a jak już
znajdzie się nabywca to daje tyle,
że nie pokrywa to nawet znikomej
części kosztów – „nawet nie wystarczy na zapłacenie pracownikom
za sam zbiór”.
„Mam tutaj dwa hektary marchwi
– tylko za sam kwalifikowany, naj-

– powiedział rolnik z okolic Nowego Dworu Mazowieckiego. Chwilę
potem wjechał ciągnikiem na pole
i zapuścił talerzówkę…

Wielu rolnikom marchew kojarzy się
w tym roku z podróżami. I nie ma
w tym nic dziwnego.
Żeby znaleźć odbiorcę czerwonej karotki - bądź to przetwórnię, bądź to
stadninę koni, muszą zjeździć Polskę
wzdłuż i wszerz. Bez większych sukcesów. Udaje się to tylko nielicznym,
wybranym.
Niektórzy próbują sprzedawać marchew na hurtowych targowiskach.
Jednak tu, żeby sprzedać kilka
worków towaru trzeba odstać swoje
– przynajmniej dobę. Towar musi
być najwyższej jakości, umyty i zapakowany w piętnastokilogramowych
workach. Kupujący płacą za kilogram
takiego cacka od 20 do 30 groszy.
Dlatego większość marchwi zostanie
na polu. W bardzo bliskim kontakcie
z talerzówką.
Podobnie jest w wypadku cebuli. Towaru jest bardzo dużo, a ceny niskie,
niższe nawet niż marchwi. Już dawno

mi. Mało kto
już pamięta, że
przyjeżdżały
tabunami ciężarówki zza
wschodniej
granicy – brali
„jak leci”i „ile
wlezie na pakę”.
Teraz nieliczne
samochody
o s o b owe
z przyczepkami
albo mikrobusy
z ukraińskimi
i białoruskimi
rejestracjami
można spotkać
między innymi
na rynku hurtowym w Broniszach.
Źle się dzieje z tym, jeszcze do niedawna, sprawnie funkcjonującym
rynkiem warzyw.
Z roku na rok coraz niższe ceny, coraz mniejszy popyt, a podaż wcale
nie wzrasta.
Powodów jest wiele. Nie trzeba
o nie pytać ekspertów. Wystarczy się
rozejrzeć i porozmawiać z ludźmi.
Mniejsza konsumpcja, wzrost importu warzyw wysoko przetworzonych,
mniejszy eksport i przede wszystkim
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fot. D. Panasiuk

upadek albo likwidacja dużych i wielu
małych, regionalnych przetwórni – to
wystarczające powody.
A największe koszty jak zwykle ponoszą rolnicy.
To, co jeszcze do niedawna dawało
im godziwe dochody, teraz trudno nawet nazwać „ostatnią deską ratunku”.
Większość ogrodników traktuje uprawę warzyw jako grę losową – „posieję
trochę tego, trochę tamtego i może
wreszcie trafię”.
Pozostali zastanawiają się, co i za co
posieją w przyszłym roku.

Tym bardziej, że 2005 rok to dla
Polski kolejny rok otwartych granic
i rok bezwzględnej konkurencji na
europejskim rynku. Ciężko będzie
naszym ogrodnikom temu sprostać.
Mamy jeden ogromny atut w ręku – tanią silę roboczą. W mechanizacji upraw
jeszcze długo nie będziemy dorównywać krajom Unii Europejskiej.
Wniosek jest prosty – w konkurencji
na europejskim rynku warzyw świetnie sobie poradzą producenci warzyw,
które wymagają dużego nakładu pracy
ręcznej.
WA

Wieści z zielonego rynku
Na Rynku Hurtowym w Broniszach nie zmieniły się ceny warzyw korzeniowych. Z oferty handlowej zniknęły
ogórki szklarniowe, niższej jakości, po 3 złote za kilogram. Teraz cena kilogram nie spada poniżej 4 złotych, i nic
nie zapowiada, aby ceny tych warzyw były niższe.
Huśtawka cen w kalafiorach. Dziś przy większych dostawach ceny spadły nawet do 1,20 zł za sztukę. Na początku
tego tygodnia kalafiory sprzedawane były po dwa złote i powyżej.
Kapusta nadal tania. Ceny takie jak w ubiegłym tygodniu. Najczęściej worek 25 kilogramów kosztuje 7 złotych
(28 groszy/kg). Można także kupić kapustę niższej jakości, po 5 złotych za worek,.
Sałata nie zmienia cen, za opakowanie 16 sztuk odbiorca płaci od 10 złotych do 20 złotych. W zależności od
odmiany sztuka kosztuje od 63 groszy do 1,25 zł/szt (lodowa i dębolistna).
lepszej jakości materiał siewny, za
otoczkowanie nasion i opryski zapłaciłem około 15 tysięcy złotych.
Nie odzyskam nawet złotówki”

fot. D. Panasiuk

skończyły się czasy, kiedy po naszą
cebulę do okolicznych spółdzielni
ogrodniczych przyjeżdżały TIR-y z
zachodnioeuropejskimi rejestracja-

Chętnie kupowana jest rukola i roszponka. Te sałaty są drogie. Opakowanie kosztuje 6 złotych. Jednak zapotrzebowanie na te delikatesowawe sałaty zgłaszają restauracje i niektóre sklepy warzywne.
Na Rynku Hurtowym w Broniszach rosną zakupy dokonywane przez indywidualnych odbiorców zza wschodniej
granicy. Rosjanie, Ukraińcy i Białorusini chętnie kupują produkty niższej jakości, ale tańsze. Duży zainteresowaniem
tych klientów cieszą się nasze jabłka i papryka.

Bażanty na wolności
rząd Miejski w NaU
sielsku sfinansował
zakup 110 bażantów dla

o gatunek, który dotychczas na
nich nie występował oraz do szybszej odbudowy liczebności lokalnej

Myśliwi nazywają ten zabieg
introdukcją, czyli – wg.
Encyklopedii PWN – „celowym wprowadzeniem przez
człowieka na teren uprawy
chronionej organizmów pożytecznych, stanowiących
czynnik biologicznej ochrony roślin przed szkodnikami
i chorobami...”
chorobami...”. Jak powiedział nam Andrzej Lasocki
zUMwNasielsku„introdukcja
i przesiedlenie zwierząt przyczynia
się m.in. do wzbogacenia łowisk

Koło łowieckie „Głuszec” istnieje od
1947 roku. Zrzesza
33 członków, w tym
fot. M. Stamirowski wielokrotnych mipopulacji”. Jednym słowem chodzi strzów szczebla wojewódzkiego
populacji”
o to, żeby już niebawem było do w strzelaniu myśliwskim. Zajmują
czego strzelać, bo – jak żalą się także wysokie miejsca w turniejach

ko ł a ł ow i e c k i e g o
„Głuszec”. Ptaki
zasiedlą okoliczny
obwód łowiecki.

same bażanty – „nasze życie jest
piękne, ale krótkie”.
Bażant jest najbardziej popularnym
gatunkiem spośród ptaków łownych. Myśliwi
cenią sobie jego mięso
i ozdobne (u samców) pióra. Ptaki te są
również pożyteczne
w rolnictwie – skutecznie niszczą drutowce
i stonkę ziemniaczaną.

ogólnopolskich. Niektórzy z nich mogą się
pochwalić tzw. „klasą
mistrzowską w strzelaniu myśliwskim”. Koło
łowieckie „Głuszec”
nie tylko strzela. Jego
członkowie znani są
z licznych akcji na
rzecz ochrony przyrody oraz z obficie
zastawionych stołów
- oczywiście dla
zwierząt, na których
nie brakuje marchwi
i ziarna zbóż. Jak mówią zwierzaki łowne
–„dla takiego jadła warto
życie oddać”.
Janina Kownacka, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
w Nasielsku zwraca wolność jednemu ze 110 szczęśliDariusz Panasiuk
wych bażantów
fot. M. Stamirowski
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WYDARZENIA: SIDNEY POLAK zagrał w Płońsku
15 października mieliśmy okazję gościć w płońskiej Kawiarni Artystycznej C.H.A.O.S.
Gwiazdą wieczoru był perkusista zespołu T.Love w swoim solowym projekcie, czyli
Sidney Polak.

policja
straż pożarna
pogotowie ratunkowe
pogotowie energetyczne
pogotowie gazowe
informacja telefoniczna

Koncert cieszył się średnim zainteresowaniem, ale kto nie był ma czego żałować.
Sidney udowodnił po raz kolejny, że jest świetnym wokalistą i potrafi odnaleźć się
na tej pozycji. Doskonały kontakt z publicznością, spowodował, że CHAOS rozbujał
się w rytm reggae – ragga dźwięków. W całości zabrakło Pezeta, Reggaeneratora
i Pablopavo. Ich udział w koncercie na pewno dodałby kolorytu. Chciałbym też
podkreślić profesjonalna organizację i to, że CHAOS odwiedzają zespoły dużego
formatu. Już 13.11 odbędzie się koncert zespołu HEY. Płońsk jest jednym z miast
składających się na jesienno – zimową trasę zespołu.

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

DEAD CAN DANCE – reaktywacja kultowej grupy!
Po kilku latach przerwy do gry wraca Dead Can Dance. Światowa trasa już potwierdzona, a Polska jest na liście! 31 marca 2005 roku zespół wystąpi w Sali Kongresowej
w Warszawie. www.deadcandance.com
NOWOŚCI PŁYTOWE: ANALOGIA „ESENSJA CZYSTA”
Znak daje rodzina Wielkie Yoł w postaci albumu Analogii pt. „Esensja Czysta”,
w radio i telewizji promowanego kawałkiem „Daję Rytm”.
Analogia pierwsze swoje nagrania zarejestrowała na przełomie 1999-2000 roku,
kiedy powstało demo pt. „To co w nas drzemie”. Zawierający 9 utworów materiał
pokazywał, ze chłopaki maja cos do powiedzenia i, ze już niebawem będzie o nich
głośno. Płyta znalazła się nawet na I miejscu listy przebojów Radiostacji, co pozwoliło
im zaprezentować się większej publiczności. Jak sami mówią „robią dobry, solidny
rap” i teraz można się o tym przekonać. „Analogia to świeże spojrzenie na klasyczny
Hip-Hop” – komentuje ten materiał Tede – twórca wytwórni Wielkie Joł.

eNeNeM – Nasielskie Nowości Muzyczne

HOROSKOP
Baran 21.03.- 19.04.

Lew 23.07.- 22.08.

Strzelec 22.11.- 21.12.

W nadchodzących
dniach nie
unikniesz kłopotów
rodzinnych. Drobne
nieporozumienia urosną do rangi
dramatu. Najlepiej nie dolewaj oliwy do
ognia i przeczekaj trudne chwile. Wtedy
wyjdziesz z tej sytuacji bez szwanku. Całą
uwagę skieruj na życie zawodowe.

Koniecznie zwróć uwagę
na osoby z Twojego
otoczenia i nie ufaj
wszystkim bez wyjątku.
Raczej zachowaj dystans.
Możesz mieć trochę problemów w pracy,
ale nie panikuj i spokojnie je rozwiązuj.
Potem wybierz się z przyjaciółmi do kina
lub pubu.

Unikaj niepotrzebnych
nieporozumień i sam ich nie
prowokuj. Czasem lepiej nie
zwracać uwagi na przykrości,
a raczej zadbać o pozory i czekać
na lepsze dni. Skoncentruj się na
życiu zawodowym.

Byk 20.04.- 20.05.

Panna 23.08.- 22.09.

Musisz bardzo uważać na wydatki. Planuj
je z ołówkiem w ręku,
a dasz sobie radę. Nie
odkładaj żadnych
zobowiązań na później
i wywiązuj się z obietnic.
Inaczej czekają Cię
kłopoty zawodowe. Zadbaj także
o zdrowie.

W najbliższym czasie
nie podejmuj ważnych
decyzji. Lepiej poczekaj
z tym i przemyśl dokładnie
wszystkie za i przeciw.
Samotne Panny wreszcie odnajdą
pokrewne dusze i być może stworzą
udane związki.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.

Waga 23.09.- 22.10.

Nadchodzą dobre dni. Rzeczywistość
przerośnie Twoje oczekiwania. Możesz
liczyć na korzystną
propozycję pracy,
awans lub znaczną
podwyżkę. Skończą
się Twoje problemy finansowe, gdy
weźmiesz udział w jakiejś grze losowej.
W życiu osobistym pełnia szczęścia.

Rak 22.06.- 22.07.
Nie bądź taki surowy dla
siebie. Czasami trzeba
poprosić kogoś
o pomoc i nie oznacza
to wcale słabości. Przeszkody i bariery,
które ciągle napotykasz, szczęśliwie dadzą
się ominąć i wyjdziesz na prostą.

Dużo radości i satysfakcji
przyniesie Ci przebywanie
w gronie rodzinnym.
Poświęcisz się domowym
zwykłym obowiązkom. Ale
pamiętaj, że życie zawodowe także jest
ważne i wymaga Twojej stałej uwagi.
Popracuj nad swoją kondycją i zapisz się
na basen lub aerobik.

Skorpion 23.10.- 21.11.
Zwróć większą uwagę na
solidne i rzetelne wykonywanie
obowiązków. Wybieraj proste
i przejrzyste rozwiązania.
Wtedy unikniesz
problemów. Jest szansa, że poznasz
ciekawe osoby, a znajomość przerodzi
się w przyjaźń.

Koziorożec 22.12.- 19.01.
Możesz wiele rzeczy
zaplanować, bo czeka Cię
przypływ gotówki. Wybierzesz
się na większe zakupy lub
zafundujesz najbliższym krótki wyjazd.
Każda decyzja będzie dobra. Korzystaj
z przychylności gwiazd, bo nie wiadomo,
kiedy znów będziesz mieć tak dobrą passę.

Wodnik 20.01.- 18.02.
Niestety mimo Twoich starań,
nie zdobędziesz tego, na
czym Ci zależy. Musisz
jeszcze poczekać na
urzeczywistnienie swoich
zamierzeń. Nastąpi pewne ożywienie,
które da Ci nadzieję na lepszą przyszłość.
To musi wystarczyć. Teraz zwróć uwagę na
potrzeby partnera i zaplanuj romantyczną
randkę.

Ryby 19.02.- 20.03.
W życiu zawodowym
wszystko toczy się po
Twojej myśli. Choć przez
chwilę było trudno
i nieprzyjemnie. Masz dobre dni na
załatwianie spraw urzędowych
i sądowych. Poznasz interesujące osoby,
z którymi będzie Cię łączyć nie tylko
sprawy zawodowe, ale i prywatne.

Nasielski Ośrodek Kultury sprawił nam dużą niespodziankę koncertem, który odbędzie się 6 listopada, a zagra Pi eR Dwa - Wojtek Pilichowski, Marek Raduli i Tomek
Łosowski. Jazz-rockowa wirtuozeria w wykonaniu czołowych artystów polskiej
sceny muzycznej - tak w telegraficznym skrócie napisać można o tej supergrupie.”.
„Pi” to „short” Wojtka Pilichowskiego, „eR” w zamierzeniu miało być dużym „R”
– co oczywiście oznacza inicjał Marka nazwiska. Zaś ta dwójeczka, czytana jako
„kwadrat” to odniesienie do Tomka Łosowskiego, którego gra na perkusji „podnosi
do kwadratu” (namnaża) dźwiękowy show obu gitarzystów.
Mam nadzieję, że spotkamy się na koncercie, bo Muzinfo na pewno się pojawi!
****uwaga**** uwaga **** uwaga ****
Przeglądając historię nasielskiej sceny muzycznej, zauważyłem, że wiele zespołów
powstało, ale niewiele udało im się osiągnąć. Na początku jest euforia, wielkie plany a później napięcie spada, aż w końcu kapela zanika. Co powoduje, że Nasielsk
nie błyszczy artystycznie? Odnosząc się do tematu prostolinijnie, stwierdzimy, że
ludziom brakuje talentu. Zagłębiając się w problemie, możemy spokojnie obalić
pierwszą tezę i postawić nową: brakuje wzorców, oraz wsparcia. Życie Nasielska tworzy nową rubrykę pt. „Muzinfo”. Będziemy pisać o muzyce, ale przede
wszystkim o tej z Nasielska. Będziemy przedstawiać sylwetki zespołów, informować
o tym, co dzieje się w ich obozach, a także, gdzie można posłuchać ich na żywo.
W związku z tym apel do wszystkich, którzy grają, tworzą muzykę i chcą dotrzeć
z nią do szerszego audytorium. Piszcie na adres marcin.pr@poczta.fm
****uwaga**** uwaga **** uwaga ****
KONCERTY/IMPREZY
25.11 w Warszawskiej Stodole wystąpi DIE TOTEN HOSEN. Zespół cieszący się
ogromną popularnością na całym świecie, a Polska jest wiodącym krajem, jeżeli
chodzi o liczbę fanów DTH, spośród wszystkich krajów słowiańskich. Koncert
rozpocznie się o 20.30 występem FARBEN LEHRE.
11.11 Simplus Team Prosto Tour 2004: WWO, Zipera, Hemp Gru, Soundkail, MałolatAjron – WARSZAWA; 18.11 Extreme Blast Attack Tour 2004 – CIECHANÓW;
19.11 Sistars – WARSZAWA;
25.11 Flapjack - WARSZAWA
Organizatorzy koncertów, którzy chcą zamieścić informacje w Muzinfo prosimy
o kontakt marcin.pr@poczta.fm
Marcin Kuś

ADOPTUJ PIESKA ZE SCHRONISKA
W schronisku w Chrcynnie czekają różnej płci,
barwy i wielkości psiaki tęskniące za nowym,
dobrym domem
Jestem Kudłatka. To imię nie oddaje mojego
wdzięku i urody. Mam złocistą sierść i ciekawą
fryzurę. Będę bardzo oddanym towarzyszem.
Jestem wysterylizowana.

tel. 022 784 05 34

5 - 18 listopada

DODATEK

TVP 1

Tytus Andronikus

06:00 Kawa czy herbata
08:00 Wiadomości
08:12 Pogoda
08:15 Cafe serio
08:25 Kawa czy herbata
09:05 Maks i Ruby; serial anim.
09:30 Budzik; program dla dzieci
09:55 Wilf - pies czarownicy; serial anim.
10:10 Wilf - pies czarownicy; serial anim.
10:25 Moda na sukces; serial USA
10:50 Przygody młodego Indiany Jones’a;
serial prod. USA
11:35 Telezakupy
11:56 Książki na jesień
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes; rolniczy program inf.
12:20 Rolnictwo na świecie
12:35 Zielony biznes; magazyn
12:45 Plebania; odc.467; telenowela TVP
13:10 Klan; odc.870; telenowela TVP
13:40 Książki na jesień
13:45 Lekarz Jedynki
14:05 Poznań. Historie osobliwe
14:20 W labiryncie; serial TVP
14:55 Książki na jesień
15:00 Wiadomości
15:10 Głos serca; odc.1; serial prod.USA;
reż: Tony Wharmby
16:00 Łapówa- program dla młodych
widzów
16:25 Moda na sukces; serial USA
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Polska z bocznej drogi; reportaż
17:30 Klan; odc.873; telenowela TVP
18:00 Jaka to melodia?; quiz
18:30 Tak, kochanie; serial komediowy
prod. USA
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości; Sport; Pogoda
20:05 Prosto w oczy
20:23 Pogoda
20:30 Sensacje XX wieku
21:25 Dzieciństwo w cieniu śmierci; film
dok.
22:05 film fab.
00:05 Wiadomości
00:20 Rozmowy na czasie; Czy jesteśmy
niewolnikami konsumpcji?
00:45 Pegaz; magazyn kulturalny
01:15 Opowieści niesamowite; Dom Sary;
film fab. prod. polskiej; reż: Zygmunt
Lech
02:20 Zakończenie programu

Dramat historyczno-kostiumowy,
161 min, USA/Wielka Brytania 1999;
Scenariusz na podstawie dramatu
Williama Szekspira i reżyseria: Julie
Taymor. Występują: Anthony Hopkins,
Jessica Lange, Alan Cumming, Colm
Feore, James Frain, Laura Fraser, i inni

Starożytny Rzym. Ze zwycięskiej
wyprawy przeciwko barbarzyńskim
plemionom Gotów powraca słynny
wódz, Tytus Andronikus, ulubieniec
tłumów, który w trwającej wiele lat
wojnie stracił aż 21 synów. Wiedzie
ze sobą jeńców: królową Tamorę i jej
synów.Tradycja nakazuje, aby złożył
w ofierze dziękczynnej jednego z pojmanych. Nie zważając na błagania
Tamory,Tytus zabija jej najstarszego
syna. Gocka królowa poprzysięga
mu zemstę. Wkrótce nadarza się
ku temu okazja. Dzięki wsparciu
lojalnego Tytusa imperatorski tron
obejmuje Saturninus - niebezpieczny arogant i cynik. W dowód łaski
gotów jest poślubić ukochaną córkę
dzielnego generała, Lawinię, ale ta
kocha cesarskiego brata,Bassianusa,
któremu została wcześniej obiecana na żonę. Bassianus, w otoczeniu
czterech ocalałych z wojny synów
Tytusa oraz jego brata, uprowadza
ukochaną. Bezskutecznie usiłując ich
powstrzymać,Tytus zabija jednego
z synów. Urażony odejściem Lawinii
Saturninus w odwecie poślubia
piękną i bezwzględną Tamorę,
która wyniesiona do godności
cesarzowej ma teraz szerokie pole
do działania...

Życie Nasielska

PONIEDZIAŁEK 15 LISTOPADA 2004r. (Alberta, Leopolda)
TVP 2
POLSAT

HIT NA DZIŚ
23.45 TVP2

TELEWIZYJNY

06:55 10 minut tylko dla siebie; magazyn
07:05 Na dobry początek; Golec uOrkiestra
07:15 Dwójka Dzieciom; Podróż za jeden
uśmiech; serial TVP
07:45 Dwójka Dzieciom; Fortele Jonatana
Koota; serial anim. prod.polskiej
07:55 Dwójka Dzieciom; Przygód kilka
wróbla Ćwirka; film anim. dla dzieci
08:05 Na dobre i na złe; serial prod. TVP
09:00 Pytanie na śniadanie; magazyn
10:10 10 minut tylko dla siebie; magazyn
10:25 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza; magazyn
10:50 Super Hity Elity - 80-lecie Elity i
Studia 202. Koncert jubileuszowy/1/
11:40 Od przedszkola do Opola; z
udziałem zespołu NO TO CO; program
rozrywkowy
12:15 Święta wojna; serial TVP
12:40 Telezakupy
13:00 Panorama
13:17 Pogoda
13:20 Kochaj mnie; telenowela dok. TVP
13:45 Szpital na peryferiach po dwudziestu latach; serial obycz. prod. czeskiej
14:50 Co ci dolega ?; Gigantyczne kłopoty;
film dokumentalny prod. angielskiej
16:00 Panorama
16:15 Film dla niesłyszących; Na dobre i
na złe; serial TVP
17:05 Przystanek praca; magazyn
17:20 Konsument; magazyn
17:50 PROGRAM LOKALNY
18:30 Panorama
18:56 Pogoda
19:05 Herbatka u Tadka; talk show
19:55 Panorama; Flesz
20:05 M jak miłość; serial TVP [stereo]
20:55 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:00 Kochaj mnie; telenowela dokumentalna prod. TVP
21:30 997-magazyn kryminalny;program
Michała Fajbusiewicza
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport-telegram
22:34 Pogoda
22:45 film dok.
23:35 Kultura
23:45 Tytus Andronikus; Titus; 1999 dramat prod.USA; reż: Julie Taymor; wyk:
Anthony Hopkins,Jessica Lange,Alan
Cumming
02:30 Zakończenie programu

06:00 Piosenka na życzenie
06:45 TV MARKET
07:00 Sabrina, nastoletnia czarownica,
odc.101; USA; serial komediowy
07:30 MacGyver 70, odc.47; USA; serial
sensacyjny
08:30 Interwencja, odc.321; r. J. Kamiński
08:50 Bar VIP, odc.88
09:20 Jezioro marzeń, odc.6; serial dla
młodzieży
10:15 Bar VIP, odc.89
11:10 Bar VIP - Gorące krzesła, odc.9
12:30 Bar VIP - Gorące krzesła / Wyniki,
odc.9
12:50 Tomcio Grubasek; USA, r. Peter
Segal; w. Bo Derek, Brian Dennehy, Chris
Farley, Dan Aykroyd, David Spade, Julie
Warner
14:45 Rosyjska ruletka, odc.21
15:45 Wydarzenia
16:00 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.322; r. J. Kamiński
16:30 13 Posterunek, odc.13; r. Ślesicki
Maciej; serial komediowy
17:10 Pierwsza miłość, odc.3; serial
obyczajowy
17:55 Bar VIP, odc.90
18:30 Wydarzenia
18:55 Sport
19:05 Pogoda
19:10 Samo życie, odc.437; serial obyczajowy
20:00 Bar VIP, odc.91
20:45 MEGAHIT; Półmrok; USA, 1998;
r. Robert Benton’ w. Paul Newman; w.
Gene Hackman, James Garner, Reese
Witherspoon, Stockard Channing,
Susan Sarandon; sensacyjny, thriller.
Emerytowany policjant (Newman)
mieszka z przyjaciółmi: chorym na
raka aktorem (Hackman) i jego żoną
(Sarandon). Stopniowo wciąga się w
zagadkę śmierci poprzedniego męża,
który w podejrzanych okolicznościach
zaginął przed 20 laty.
21:30 Studio Lotto
22:55 Biznes Wydarzenia
23:15 Pogoda
23:25 Bumerang, odc.312
23:55 Co z tą Polską?, odc.7; program
Tomasza Lisa
00:55 Aquaz Music Zone; program
muzyczny
05:00 Pożegnanie

11

TVN

TV 4

06:00 Nauka jazdy - serial fabularnodokumentalny
06:25 Telesklep
07:05 Uwaga! - magazyn
07:25 Prześwietlenie - magazyn
07:55 Najsłabsze ogniwo - teleturniej
08:40 Tele Gra - teleturniej na żywo
09:45 Szybka forsa - teleturniej na żywo
10:50 W-11 Wydział Śledczy - serial
fabularno-dokumentalny, Polska
11:25 Zielone drzwi
12:00 Flintstonowie (The Flintstones)
- komedia, USA 1994, reżyseria: Brian
Levant, obsada: John Goodman, Elizabeth
Perkins, Rick Moranis, Rosie O’Donnell
14:05 Serce z kamienia (51/125) - telenowela, Meksyk
14:55 Ostry dyżur IV (22) - serial obyczajowy, USA
15:55 Zdradzona miłość (108/110)
- 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 (366) - serial obyczajowy, Polska
21:30 Wyprawa Robinson - reality
show
Nagrodą w najbliższej konkurencji będzie
egzotyczny kurs łowienia ryb. Nauczyciele
- rodowici Malajowie - w trakcie połowu
nauczą zwycięzcę jak rozpoznawać jadalne stworzenia morskie. Zadanie polega
na utrzymaniu równowagi na platformie
dryfującej po powierzchni wody. Ten kto
wytrwa najdłużej - wygra.
22:30 Camera Cafe (10) - serial komediowy, Polska
23:05 Bitwa o Anglię - serial fabularnodokumentalny
23:35 Fakty, ludzie, pieniądze - magazyn
00:05 Co za noc - magazyn
00:35 Multikino - magazyn
00:55 Co za tydzień - magazyn
01:20 Red light - program erotyczny
02:15 Uwaga! - magazyn
02:35 Nic straconego

05.45 „VIP” - Wydarzenia i plotki
06.10 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
06.35 „Strefa P” - magazyn muzyczny
07.00 Muzyczne listy – magazyn
08.00 TV Market
08.15 „Echo lasu” (26) - program o
tematyce ekologicznej
08.45 „Dirty Dancing” (11) – serial USA,
reż. Gabrielle Beaumont, Tony Bill
09.15 „Ja tylko pytam” - talk-show
10.15 „Młodzieńcza miłość” (53) – telenowela, Argentyna
11.15 „W imieniu prawa” (2) - serial
12.15 TV Market
12.30 „Strefa P” - magazyn muzyczny
13.00 V-max - magazyn motoryzacyjny
13.30 „Daję słowo” – teleturniej
14.15 „Muzyczne listy” – magazyn
15.15 „Jackie Chan Adventures” (7) – animowany serial przygodowy, USA 2003
15.45 „Ściśle tajne” (6)– dramatyczny
serial akcji, USA 2001-2002, reż. min.
Tony Bill, Thomas Carter, Richard Dobbs,
Kenneth Fink, wyk. Vera Farmiga, Oded
Fehr, William Forsythe
16.45 „Z życia wzięte” („Real TV”) - serial
dokumentalny, USA
17.10 „Młodzieńcza miłość” (54) – telenowela, Argentyna
18.10 „Daję słowo” – teleturniej
19.00 „Ja tylko pytam” - talk-show
20.00 „Cień anioła” (20) – serial sensacyjno-fantastyczny, USA 2000, reż. Sarah
Pia Anderson, Duane Clark
21.00 WYDARZENIA
21.10 „Policjanci z Miami” („Miami Vice”)
(44) – serial kryminalny, USA
22.10 „Drogówka” - magazyn policyjny
22.40 „INFORmator prawny” - Magazyn
„Gazety Prawnej”
22.55 „Lampart” - Włochy 1963, reż.
Luchino Visconti; wyk. Burt Lancaster,
Alain Delon, Claudia Cardinale, Paolo
Stoppa, Terrence Hill, Giuliano Gemma;
dramat obyczajowy
02.05 „Co mówią gwiazdy” (16) – program rozrywkowy
02.50 Muzyczne Listy – magazyn
03.40 „INFORmator prawny” - magazyn
„Gazety Prawnej”
03.55 Strefa P – magazyn muzyczny
04.20 „Joker” - talk-show
05.10 Zakończenie programu

WTOREK 16 LISTOPADA 2004r. (Ariela, Dionizego, Edmunda, Gertrudy, Mareka, Marii, Paweła, Piotra)

HIT NA DZIŚ

Zagubione serca
20.45 POLSAT
Reżyseria: Sydney Pollack; W rolach
głównych:Harrison Ford, Kristin Scott
Thomas, Charles Dutton, Bonnie Hunt,
Dennis Haysbert, Sydney Pollack; Czas
trwania: 120 min.

Melodramat. Sierżant Bill Van Den
Broeck (Harrison Ford), zwany„Dutch” (czyli „Holender”) - policjant
z wydziału spraw wewnętrznych
w Waszyngtonie, wiedzie spokojne
życie u boku pięknej żony Peyton.
Pewnego dnia małżonka nieoczekiwanie udaje się samolotem do
Miami, zostawiając Dutchowi
wiadomość na automatycznej
sekretarce. Wkrótce media podają
wiadomość o katastrofie samolotu
do Miami, z której nikt nie ocalał.
Dutch jednak wiadomości od
żony nie odsłuchał i nieświadomy
osobistej tragedii przyjmuje ją obojętnie... Podobnie jest z zasiadającą
w Kongresie Stanów Zjednoczonych,
Kay Chandler (Kristin ScottThomas),
która jest przekonana, że jej mąż,
Cullen Chandler, wyleciał rano do
Nowego Jorku w sprawach służbowych. Ani Dutch, ani Kay nie zdają
sobie sprawy, że Peyton i Cullen byli
kochankami i wybrali się wspólnie
do Miami, by spędzić ze sobą trochę
czasu. Pierwszy tę bolesną prawdę
uświadamia sobie Dutch i odwiedza
Kay, która nie dopuszcza do siebie
myśli o zdradzie męża. Zbliżają się
kolejne wybory i Kay musi dbać
o swoje dobre imię; chce ponadto
oszczędzić cierpień dorastającej
córce, Jessice...

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

06:00 Kawa czy herbata
08:00 Wiadomości
08:12 Pogoda
08:15 Cafe serio
08:25 Kawa czy herbata
09:05 Edi i Miś; serial anim. prod. ang.
09:15 Dig i Dug; serial anim. prod. ang.
09:25 Jedyneczka; program dla dzieci
09:55 Sowy z Tamarack; serial prod.
kanadyjskiej
10:25 Moda na sukces; serial USA
10:50 Przygody młodego Indiany Jones’a;
serial prod. USA
11:35 Telezakupy
11:57 Książki na jesień
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes; rolniczy program inf.
12:20 Eko-Europa
12:45 Plebania; odc.468; telenowela TVP
13:10 Klan; odc.871; telenowela TVP
13:40 Książki na jesień
13:45 Szansa na życie
14:00 Laboratorium; magazyn
14:25 W labiryncie; serial TVP
14:55 Książki na jesień
15:00 Wiadomości
15:10 Pod słońcem południa; odc.1;
Mediterranee; serial prod.fra.
16:00 Bez granic-progr. dla młodych
widzów
16:25 Moda na sukces; serial USA
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Polska z bocznej drogi; reportaż
17:35 Klan; odc.874; telenowela TVP
18:00 Jaka to melodia?; quiz muzyczny
18:30 Tak, kochanie; serial kom. prod. USA
19:00 Lippy & Messy
19:05 Wieczorynka
19:30 Wiadomości; Sport; Pogoda
20:05 Prosto w oczy
20:23 Pogoda
20:30 W krainie dreszczowców; Zagłada
z głębin; dramat wojenny prod. USA; reż:
Jon Cassar; wyk: Casper van Dien, Gerald
McRaney, Stewart Bick, Ron White
22:05 Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie
22:35 Plus minus - magazyn ekonomiczny
23:05 Wiadomości
23:20 Talizman
szczęścia;
film
fab.prod.USA; reż: Joan Micklin Silver
01:05 Tędyprzeszłahistoria;Christiania.Teren
walki politycznej; serial dok. prod. niem.
01:35 Zakończenie programu

06:55 10 minut tylko dla siebie; magazyn
07:05 Na dobry początek; Maryla
Rodowicz
07:15 Dwójka Dzieciom; Podróż za jeden
uśmiech; serial TVP
07:45 Dwójka Dzieciom; Fortele Jonatana
Koota; serial animowany prod.polskiej
07:55 Dwójka Dzieciom; Przygód kilka
wróbla Ćwirka; serial anim. prod. polskiej
08:05 Na dobre i na złe; serial prod. TVP
09:00 Pytanie na śniadanie; magazyn
10:10 10 minut tylko dla siebie; magazyn
10:20 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza; magazyn
10:50 Herbatka u Tadka; talk show
11:40 Od przedszkola do Opola; program
rozrywkowy
12:15 Święta wojna; serial TVP
12:40 Telezakupy
13:00 Panorama
13:17 Pogoda
13:20 National Geographic proponuje;
Powrót do krainy krokodyli; film
dok.prod.angielskiej [stereo]
13:50 Podróż do ziemi obiecanej; serial
prod. USA
14:35 Gra z cieniem; teleturniej
15:05 Droga do Mekki; odc.2/2; film
dok.prod.angielskiej
16:00 Panorama
16:15 Film dla niesłyszących; M jak miłość;
serial TVP
17:05 Ojczyzna-polszczyzna; O audycie
i talk show
17:25 Piękniejsza Polska; magazyn
17:50 PROGRAM LOKALNY
18:30 Panorama
18:56 Pogoda
19:05 Jeden z dziesięciu; teleturniej
19:35 Kocham kino
20:00 Panorama; Flesz
20:05 M jak miłość; serial TVP [stereo]
20:55 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:05 Magazyn Ekspresu Reporterów; .
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport-telegram
22:34 Pogoda
22:45 Wieczór filmowy Kocham Kino;
Zmruż oczy-film fab.prod.pol.
00:30 Wieczór filmowy Kocham Kino;
Międzynarodowy Festiwal Szkół
Filmowych i Telewizyjnych-Mediaschool
01:40 Zakończenie programu

06:00 Piosenka na życzenie
06:45 TV MARKET
07:00 YUGIOH, odc.47; serial anim.
07:30 MacGyver 70, odc.48; USA; serial
sensacyjny
08:30 Interwencja, odc.322 r. J. Kamiński
08:50 Bar VIP, odc.90
09:20 13 Posterunek, odc.13; r. Ślesicki
Maciej
10:00 Wiesio szoł, odc.11
10:15 Bar VIP, odc.91
10:55 Najzabawniejsze zwierzęta świata,
odc.70
11:25 Samo życie, odc.437; serial obyczajowy
12:05 Diagnoza morderstwo, odc.42;
USA, serial detektywistyczny
13:00 TV MARKET
13:15 Twój lekarz, odc.37
13:35 Wystarczy chcieć, odc.270
13:45 Egzamin z życia, odc.25; USA, serial
komediowy
14:15 Zwariowany świat Malcolma,
odc.35; USA; serial komediowy
14:45 Rodzina zastępcza, odc.180; serial
obyczajowy
15:45 Wydarzenia
16:00 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.323; r. J. Kamiński
16:30 13 Posterunek, odc.14; r. Ślesicki
Maciej, serial komediowy
17:10 Pierwsza miłość, odc.4; serial obycz.
17:55 Bar VIP, odc.92
18:30 Wydarzenia
18:55 Sport
19:05 Pogoda
19:10 Samo życie, odc.438; serial obycz.
20:00 Bar VIP, odc.93
20:45 FILM TYGODNIA; Zagubione serca;
USA, 1999; r. Sydney Polloc; w. Harrison
Ford,Kristin Scott, Thomas Charles
Dutton, Sydney Pollack, Peter Coyote;
dramat obyczajowy.
21:30 Studio Lotto
23:50 Biznes wydarzenia (odtejpozycji
zmiana godziny emisji)
00:10 Pogoda
00:20 Nasze dzieci 2, odc. 13
01:20 Panienki, odc. 2
01:50 Aquaz Music Zone
05:00 Pożegnanie

06:00 Nauka jazdy - serial fabularnodokumentalny
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 (366) - serial obyczajowy, Polska
13:05 Wyprawa Robinson - reality
show
14:05 Serce z kamienia (52/125) - telenowela, Meksyk
14:55 Ostry dyżur V (1/22) - serial obyczajowy, USA
15:55 Zdradzona miłość (109) - telenowela, Meksyk
16:45 Fakty (865)
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 (367) - serial obyczajowy, Polska
21:30 Wyprawa Robinson - reality show
22:30 Detektyw - serial fabularno-dokumentalny, Polska
23:05 Bez śladu (18/23) - serial sensacyjny, USA
00:05 Camera Cafe (10) - serial komediowy, Polska

05.30 „VIP” - wydarzenia i plotki
05.55 „Kinomaniak” - odjazdowy magazyn filmowy
06.20 V Max – magazyn motoryzacyjny
06.45 „INFORmator prawny” - magazyn
„Gazety Prawnej”
07.00 Muzyczne listy – magazyn
08.00 TV Market
08.15 „Jackie Chan Adventures” (7)
– animowany serial przygodowy, USA
08.45 „Z życia wzięte” („Real TV”) - serial
dokumentalny, USA
09.15 „Ja tylko pytam” - talk-show
10.15 „Młodzieńcza miłość” (54) – telenowela, Argentyna
11.15 „Psie serce – Bemol” (9) - Reżyseria;
JANUSZ DYMEK,W ROLACH GŁÓWNYCH:
Magdalena Wójcie jako Magda, Marcin
Dorociński jako Piotr
12.15 „INFORmator prawny” - magazyn
„Gazety Prawnej”
12.30 „Kinomaniak” - odjazdowy magazyn filmowy
13.00 „VIP” - wydarzenia i plotki
13.30 „Daję słowo” – teleturniej
14.15 „Muzyczne listy” – magazyn
15.15 “Jackie Chan Adventures” (8)
– animowany serial przygodowy, USA
15.45 „Cień anioła” (20) – serial sensacyjno-fantastyczny, USA
16.45 „Z życia wzięte” („Real TV”) - serial
dokumentalny, USA
17.10 „Młodzieńcza miłość” (55) – telenowela, Argentyna
18.10 „Daję słowo” – teleturniej
19.00 „Ja tylko pytam” - talk-show
20.00 „Anioł ciemności” (56) – serial
dramatyczno-sensacyjny, USA
21.00 WYDARZENIA
21.10 „Ściśle tajne” (7)– dramatyczny
serial akcji, USA
22.10 „Komenda” - serial dok.
22.40 „Sąsiedzka wojna” (5) – komediowy
serial akcji, USA
23.10 Rajdowe Mistrzostwa Świata – Rajd
Australii
00.10 „Milionerzy ze śmietnika” - USA
1990, reż. Alan Metter; wyk. George
Carlin, Ben Stiller, Buddy Ebsen
02.05 „Co mówią gwiazdy” (17) – program
rozrywkowy
02.50 Muzyczne listy – magazyn
03.40 V Max – magazyn motoryzacyjny
04.05 „Joker” - talk-show
04.55 Zakończenie programu

00:15 Uwaga! - magazyn
00:35 Nic straconego
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Sekta II
21.30 TVN

Film sensacyjny, USA 2002; REŻYSERIA:
Joe Chappelle; OBSADA: Robin Dunne,
Nathan West,Ashley Lyn Cafagna, Lindy
Booth, James Gallanders

Powszechnie wiadomo,że aby zrobić
karierę w Stanach trzeba skończyć
prestiżową uczelnię. Tylko wtajemniczeni wiedzą, że należy jeszcze
postarać się o przyjęcie do tajnej
organizacji, której członkowie wspierają się nawzajem w rozwoju zawodowym i w życiu. Ryan Sommers
jest studentem, którego spotyka to
wyróżnienie.Zostaje członkiem sekty.
Uczestniczy w rytuale inicjacji, który choć z pozoru wygląda groźnie,
w rzeczywistości jest starannie
zainscenizowaną zabawą. Po ceremonii Ryan jest przypadkowym
świadkiem prawdziwej zbrodni.
Widzi dziewczynę w towarzystwie
dwóch kolegów, również członków sekty, przechadzających się
po dachu jednego z budynków campusu. Na oczach Ryana dziewczyna
spada z dachu. Zapytani wprost o to,
czy dziewczynie nic się nie stało, koledzy uspokajają Ryana, że wszystko
tylko mu się przywidziało...

DODATEK

TELEWIZYJNY

ŚRODA 17 LISTOPADA 2004r.
TVP 1
TVP 2
06:00 Kawa czy herbata
08:00 Wiadomości
08:12 Pogoda
08:15 Cafe serio
08:25 Kawa czy herbata
09:05 Klasyka Animacji; serial dla najmłodszych
09:30 Domisie; program dla dzieci
09:50 Ania z ZielonegoWzgórza;serial anim.
prod. kanadyjskiej; reż: Liliane Andre
10:25 Moda na sukces; serial prod.USA
10:50 Onassis, najbogatszy człowiek
świata; odc.3/4; 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; odc.469; telenowela TVP
13:10 Klan; odc.872; telenowela TVP
13:41 Książki na jesień
13:44 Wielki świat małych odkrywców;
program poradnikowy
14:00 Zapomniane pracownie
14:25 W labiryncie; serial TVP
14:55 Książki na jesień
15:00 Wiadomości
15:10 Bez pardonu; serial krym. USA
16:00 program dla młodych widzów
16:25 Moda na sukces; serial prod.USA
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Polska z bocznej drogi; reportaż
17:30 Klan; odc.875; telenowela TVP
18:00 Jaka to melodia?; quiz muzyczny
18:30 Tak, kochanie; serial kom.USA
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości; Sport; Pogoda
20:05 Prosto w oczy
20:23 Pogoda
20:30 Okruchy życia; Mąż najlepszej przyjaciółki; film fab. produkcji kanadyjskiej;
reż:Waris Hussein; wyk: Cheryl Ladd, Bess
Armstrong, William R Mosees
22:05 Miej świadomość-film dok.
23:05 Wiadomości
23:20 Czarna plaża; film fab.prod.franc.pol.-portug.-szwajc.; reż: Michel
Piccoli; wyk: Jerzy Radziwiłowicz,Jade
Fortineau,Dominique Blanc
01:10 Nowe gwiazdy Europy;cykl dok.prod.
duńskiej; reż: Axel Boisen, Soren Carlsen
01:35 Zakończenie programu

(Dionizego, Elżbiety, Grzegorza, Zbysława)

06:55 10 minut tylko dla siebie; magazyn
07:05 Na dobry początek; Wilki
07:15 Dwójka
Dzieciom;
Pan
Samochodzik i Templariusze; odc.1/5;
serial przyg.prod.pol.; reż: Hubert
Drapella; wyk: Stanisław Mikulski
07:45 Dwójka Dzieciom; Fortele Jonatana
Koota; serial animowany prod.polskiej
07:55 Dwójka Dzieciom; Przygód kilka
wróbla Ćwirka; serial anim.
08:05 Na dobre i na złe; serial prod. TVP
09:00 Pytanie na śniadanie; magazyn
09:55 Lubię czytać; magazyn [stereo]
10:05 10 minut tylko dla siebie; magazyn
10:20 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza; magazyn
10:45 Śpiewnik Polaka; Pieśni patriotyczne
i żołnierskie
11:40 Od przedszkola do Opola
12:15 Święta wojna; serial TVP
12:40 Telezakupy
13:00 Panorama
13:16 Pogoda
13:20 Przystanek praca; magazyn
13:30 Znaki czasu; magazyn
13:50 Podróż do ziemi obiecanej; serial
prod. USA
14:40 Gra z cieniem; teleturniej
15:05 Śpiewające Fortepiany
16:00 Panorama
16:15 Film dla niesłyszących; M jak miłość;
serial TVP
17:05 Angielski z Kevinem
17:10 Ale jazda!; magazyn
17:40 Na drodze bezpiecznie
17:50 PROGRAM LOKALNY
18:30 Panorama
18:54 Pogoda
19:05 Jeden z dziesięciu; teleturniej
19:35 Camerata
20:00 Panorama; Flesz
20:05 Jaś Fasola; angielski program
rozrywkowy
20:30 Studio sport; Mecz towarzyski:
Francja - Polska; transmisja towarzyskiego meczu piłki nożnej
23:25 Panorama
23:40 Biznes
23:45 Sport-telegram
23:52 Pogoda
00:00 Alibi na środę; Nawiedzona wyspa;
horror sf.prod.USA; reż: Harry BromleyDavenport; wyk: Sal Landi,Andrew
Divoff
01:35 Zakończenie programu

POLSAT

TVN

TV 4

06:00 Piosenka na życzenie
06:45 TV MARKET
07:00 Zwariowany świat Malcolma,
odc.35; USA; serial komediowy
07:30 MacGyver 70, odc.49; serial sensacyjny
08:30 Interwencja, odc.323r. J. Kamiński
08:50 Bar VIP, odc.92
09:20 13 Posterunek, odc.14; r. Ślesicki
Maciej; serial komediowy
10:00 Wiesio szoł, odc.12
10:15 Bar VIP, odc.93
10:55 Najzabawniejsze zwierzęta świata,
odc.71
11:25 Samo życie, odc.438; serial obyczajowy
12:05 Diagnoza morderstwo, odc.43;
USA, serial detektywistyczny
13:00 TV MARKET
13:15 Auto Świat, odc.22; magazyn
motoryzacyjny
13:45 Egzamin z życia, odc.26; USA, serial
komediowy
14:15 Sabrina, nastoletnia czarownica,
odc.117; USA; serial komediowy
14:45 Muzyczna Winda, odc.6
15:45 Wydarzenia
16:00 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.324; r. J. Kamiński
16:30 Świat według Kiepskich, odc.181;
serial komediowy
17:00 Jezioro marzeń, odc.7; serial dla
młodzieży
17:55 Bar VIP, odc.94
18:30 Wydarzenia
18:55 Sport
19:05 Pogoda
19:10 Samo życie, odc.439; serial obycz.
20:00 Bar VIP, odc.95
20:45 Ucieczka doskonała; USA, 1998; r.
Mastroianni Armand; w. Pasdar Adrian,
SabatoAntonio, Rutherford Kelly, Coppola
Alicia, Locklin Loryn; sensacyjny.
21:30 Studio Lotto
22:45 Biznes Wydarzenia
23:05 Pogoda
23:15 Kuba Wojewódzki talk show
00:15 Fala zbrodni, odc.25; serial sensacyjny
01:15 Aquaz Music Zone program
muzyczny
05:00 Pożegnanie

06:00 Nauka jazdy - serial fabularnodokumentalny
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 (367) - serial obyczajowy, Polska
13:05 Wyprawa Robinson - reality
show
14:05 Serce z kamienia (53/125) - telenowela, Meksyk
14:55 Ostry dyżur V (2/22) - serial
obyczajowy, USA
15:55 Zdradzona miłość (110) - telenowela, Meksyk
16:45 Fakty (866)
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 (368) - serial obyczajowy, Polska
21:30 Sekta II (The Skulls II) - film
sensacyjny, USA 2002, reżyseria: Joe
Chappelle, obsada: Robin Dunne, Nathan
West, Ashley Lyn Cafagna, Lindy Booth,
James Gallanders (za zgodą rodziców)
Ryan Sommers (Robin Dunne), student
prestiżowej uczelni, zostaje przyjęty do
tajnej sekty. Przez przypadek jest
świadkiem morderstwa popełnionego
przez jednego z członków organizacji.
Lojalność wobec współtowarzyszy jest
najważniejszym obowiązkiem członków sekty. Ryan musi zdecydować, czy
zeznawać przed policją, czy zachować
milczenie i chronić swoich towarzyszy.
23:30 Co za noc - magazyn
00:00 Camera Cafe (10) - serial komediowy, Polska
00:10 Uwaga! - magazyn
00:30 Nic straconego

05.45 „VIP” - wydarzenia i plotki
06.10 „Kinomaniak” - odjazdowy magazyn filmowy
06.35 Modna Moda - magazyn
07.00 Muzyczne listy – magazyn
08.00 TV Market
08.15 „Jackie Chan Adventures” (8)
– animowany serial przygodowy, USA
08.45 „Z życia wzięte” („Real TV”) - serial
09.15 „Ja tylko pytam” - talk-show
10.15 „Młodzieńcza miłość” (55) – telenowela, 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” (9)
– animowany serial przygodowy, USA
15.45 „Anioł ciemności” (56) – serial
dramatyczno-sensacyjny, USA
16.45 „Z życia wzięte” („Real TV”) - serial
dokumentalny, USA
17.10 „Młodzieńcza miłość” (56) – telenowela, Argentyna
18.10 „Daję słowo” – teleturniej
19.00 „Ja tylko pytam” - talk-show
20.00 „Milionerzy ze śmietnika” - USA
1990, reż. Alan Metter; wyk. George
Carlin, Ben Stiller, Buddy Ebsen
22.10 „Pierwszy milion” (Chłopcy z
Mielczaskiego) (3) – serial sensacyjny
23.10 „Dwanaście małp” - USA 1995,
reż. Terry Gilliam; wyk. Bruce Willis,
Madeleine Stowe, Brad Pitt, Christopher
Plummer, Jon Seda, ; sensacyjny, sci-fi.
Jest rok 2035, nieliczni ocaleli ludzie żyją
pod ziemią, gdzie schronili się przed zarazą, od lat trapiącą ludzkość. Więzień
James Cole (Willis), „na ochotnika” wysłany w przeszłość, aby zebrać informacje
o pochodzeniu wirusa, wskutek pomyłki
trafia do roku 1990. Jego wyjaśnienia wydają się tak dziwaczne, że Cole zostaje
osadzony w szpitalu psychiatrycznym,
gdzie poznaje dr Kathryn Railly (Stowe)
i Jeffreya Goines’a (Pitt), szalonego syna
znanego wirusologa (Plummer).
01.45 „Co mówią gwiazdy” (18) – program rozrywkowy
02.30 „Muzyczne listy” – magazyn
03.20 Modna Moda - magazyn
03.45 „Joker” - talk-show
04.35 Zakończenie programu
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Przekleństwa
niewinności
23.15 TVP 2
Dramat psychologiczno-obyczajowy,
93 min, USA 1999. Scenariusz na podstawie powieści Jeffreya Eugenidesa i
reżyseria: Sofia Coppola Występują:
James Woods, Kathleen Turner, Kirsten
Dunst, Josh Hartnett, A.J. Cook, Hanna
Hall, Leslie Hayman i inni

Połowa lat 70.Typowe,dość zamożne
osiedle domów jednorodzinnych na
przedmieściach jednego z miast
w stanie Michigan. Państwo Lisbon
mają pięć nastoletnich córek. Ojciec
jest nauczycielem matematyki
w miejscowej szkole, matka - bardzo
pobożna i zasadnicza - zajmuje się
domem. Po nieudanej próbie samobójczej najmłodszej córki,Cecilii,która
podcięła sobie żyły, państwo Lisbon
idą za radą psychiatry, zalecającego dziewczętom więcej swobody
i kontaktów z chłopcami, i urządzają w domu wieczorek taneczny dla
młodzieży. Niestety, Cecilia ponawia
próbę,tym razem skutecznie,skacząc
z okna. Szok wywołany jej śmiercią
sprawia,że rodzina odizolowuje się od
otoczenia, a pilnie strzeżone, niedostępne pozostałe panny Lisbon stają
się obiektem fascynacji ich szkolnych
kolegów. Kiedy największy przystojniak w szkole,Trip Fontaine, zaczyna
zabiegać o względy najładniejszej
z nich, Lux, siostry z zapałem kibicują
tej znajomości. Chcąc zabrać Lux na
tańce, Trip musi skaptować partnerów także dla trzech pozostałych
dziewczyn...

5 - 18 listopada

(Anieli, Karoliny, Romana, Tomasza)

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

06:00 Kawa czy herbata
08:00 Wiadomości
08:12 Pogoda
08:15 Cafe serio
08:25 Kawa czy herbata
09:05 Misiowanki; serial anim.
09:30 Budzik; program dla dzieci
09:55 Niesamowite przypadki Harrisa
Pembletona; serial kom. prod. kanadyjsko-angielskiej
10:25 Moda na sukces; serial USA
10:50 Polskie lektury obowiązkowe;
Chłopi; odc.10/13; serial TVP
11:40 Telezakupy
11:55 Książki na jesień
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes; rolniczy program
informacyjny
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
13:10 Sąsiedzi; serial komediowy TVP
13:40 Książki na jesień
13:47 Kwadrans na kawę
14:00 W rajskim ogrodzie; Na Złotych
Piaskach Bułgarii
14:25 W labiryncie; serial TVP
14:56 Książki na jesień
15:00 Wiadomości
15:10 Rycerze i rabusie; odc.1; serial TVP;
reż: Tadeusz Junak
16:00 pr.dla młodych widzów
16:25 Moda na sukces; serial USA
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Plebania; odc.470; telenowela TVP
17:50 Jaka to melodia?; quiz muzyczny
18:15 Forum; program publicystyczny
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości; Sport; Pogoda
20:05 Prosto w oczy
20:22 Pogoda
20:30 Glina; odc.10; serial kryminalny TVP
21:35 Zawsze po 21-szej
22:05 Debata; program publicystyczny
22:55 Wiadomości
23:10 Kroll; 1991 dramat sensacyjny prod.
polskiej; reż:Władysław Pasikowski; wyk:
Bogusław Linda, Cezary Pazura, Olaf
Lubaszenko
01:40 Zakończenie programu

06:55 10 minut tylko dla siebie; magazyn
07:05 Na dobry początek; Kukiz &
Borysewicz
07:15 DwójkaDzieciom;PanSamochodzik
i Templariusze; odc.2/5; serial TVP
07:45 Dwójka Dzieciom; Fortele Jonatana
Koota; serial animowany prod.polskiej
07:55 Dwójka Dzieciom; Przygód kilka
wróbla Ćwirka
08:05 Na dobre i na złe; serial prod. TVP
09:00 Pytanie na śniadanie; magazyn
10:25 Maggie; 1998 serial komediowy
prod. USA
10:50 Imiennik Dwójki; cz.1; program
rozrywkowy /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 10 ton! - lista, lista - lista przebojów;
magazyn muzyczny [stereo]
13:50 Podróż do ziemi obiecanej; serial
prod. USA
14:35 Gra z cieniem; teleturniej
15:00 Spotkanie z Balladą; Horror w
Kopydłowie-Kochane pieniądze/2/;
program rozrywkowy
16:00 Panorama
16:15 Imiennik Dwójki; cz.2; program
rozrywkowy /stereo/
17:10 Tygodnik Moralnego Niepokoju
17:35 Lubię czytać; magazyn o książkach
17:50 PROGRAM LOKALNY
18:30 Panorama
18:54 Pogoda
19:00 Jeden z dziesięciu; teleturniej
19:30 Złoty interes
19:55 Panorama; Flesz
20:00 Domek z kart; dramat psych.prod.
USA; reż: Michael Lessac; wyk: Kathleen
Turner, Tommy Lee Jones
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport-telegram
22:32 Pogoda
22:45 Trójkąt damsko-męski
23:15 Zakręty losu; Przekleństwa niewinności; dramat prod. USA (93’); reż: Sofia
Coppola; wyk: James Woods, Kathleen
Turner, Michael Pare, Danny De Vito
00:50 W obronie prawa; serial prod. USA
/tylko dla dorosłych/
01:30 Zakończenie programu

06:00 Piosenka na życzenie
06:45 TV MARKET
07:00 Sabrina, nastoletnia czarownica,
odc.117; USA; serial komediowy
07:30 MacGyver 70, odc.50; USA; serial
sensacyjny
08:30 Interwencja, odc.324; r. J. Kamiński
08:50 Bar VIP, odc.94
09:20 Jezioro marzeń, odc.7; serial dla
młodzieży
10:15 Bar VIP, odc.95
10:55 Najzabawniejsze zwierzęta świata,
odc.72
11:25 Samo życie, odc.439; serial obyczajowy
12:05 Diagnoza morderstwo, odc.44;
USA, serial detektywistyczny
13:00 TV MARKET
13:15 Domowa kawiarenka 1, odc.1
13:45 Egzamin z życia, odc.27; USA, serial
komediowy
14:15 Zwariowany świat Malcolma,
odc.36; USA; serial komediowy
14:45 Pensjonat pod Różą 2, odc.30; serial
obyczajowy
15:45 Wydarzenia
16:00 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.325r. J. Kamiński
16:30 Duża przerwa, odc.11; serial komediowy
17:00 Szkoła przetrwania, odc.4; Kanada
17:55 Bar VIP, odc.96
18:30 Wydarzenia
18:55 Sport
19:05 Pogoda
19:10 Pierwsza miłość, odc.5; serial obycz.
20:00 Bar VIP, odc.97
21:00 Daleko od noszy 2, odc.38; serial
komediowy
21:30 Studio Lotto
21:35 Co z tą Polską?, odc.8; program
Tomasza Lisa
22:40 Biznes Wydarzenia
23:00 Pogoda
23:10 Raport specjalny pt; „Nazizm w
Niemczech:agoniaczyodrodzenie?,odc.46
Polska, 2004; r. Jerzy Tepli
23:40 Nieustraszeni poza cenzurą, odc.6
„Fear Factor „; Polska, 2004 Za zgodą
rodziców
00:30 House Night - program muzyczny
05:00 Pożegnanie

06:00 Nauka jazdy - serial fabularnodokumentalny
06:25 Telesklep
07:05 Uwaga! - magazyn
07:25 Prześwietlenie - magazyn
07:55 Najsłabsze ogniwo - teleturniej
08:40 Tele Gra - teleturniej na żywo
09:45 Szybka forsa - teleturniej na żywo
10:50 W-11 Wydział Śledczy - serial
fabularno-dokumentalny, Polska
11:25 Rozmowy w toku - talk show
12:35 Na Wspólnej (368) - serial obyczajowy, Polska
13:05 Najemnicy II (7/17) - serial sensacyjny, USA
14:05 Serce z kamienia (54/125) - telenowela, Meksyk
14:55 Ostry dyżur V (3/22) - serial
obyczajowy, USA
15:55 Grzesznica (1/95) - 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
20:00 Moja krew - program rozrywkowy

05.45 „VIP” - wydarzenia i plotki
06.10 „Kinomaniak” - odjazdowy magazyn filmowy
06.35 Strefa P – magazyn muzyczny
07.00 Muzyczne listy – magazyn
08.00 TV Market
08.15 „Jackie Chan Adventures” (9)
– animowany serial przygodowy, USA
08.45 „Z życia wzięte” („Real TV”) - serial
dokumentalny, USA
09.15 „Ja tylko pytam” - talk-show
10.15 „Młodzieńcza miłość” (56) – telenowela, Argentyna
11.15 „Psie serce – Tamino” (10) – 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” (10)
– animowany serial przygodowy
15.45 „Policjanci z Miami” (44) – serial
kryminalny, USA
16.45 „Jak dwie krople czekolady” (88)
– serial komediowy, USA
17.15 „Młodzieńcza miłość” (57) – telenowela, Argentyna
18.15 „Daję słowo” – teleturniej
19.00 „Ja tylko pytam” - talk-show
20.00 „Dwanaście małp” - USA 1995, reż.
Terry Gilliam; wyk. Bruce Willis, Madeleine
Stowe, Brad Pitt, Christopher Plummer, Jon
Seda, Joseph Melito; sensacyjny, sci-fi. Jest
rok 2035, nieliczni ocaleli ludzie żyją pod
ziemią, gdzie schronili się przed zarazą,
od lat trapiącą ludzkość. Więzień James
Cole (Willis), „na ochotnika” wysłany
w przeszłość, aby zebrać informacje o
pochodzeniu wirusa, wskutek pomyłki
trafia do roku 1990...
22.50 „Komenda” - serial dokumentalny
23.20 „Transakcja” - USA 1999, reż.
John Swanbeck; wyk. Kevin Spacey,
Danny DeVito, Peter Facinelli
01.10 „Szeryf z miasteczka Manhattan“
(3) – serial USA, reż. Boris Damast
01.40 „Co mówią gwiazdy” (19) – program
rozrywkowy
02.25 Muzyczne listy – magazyn
03.15 Strefa P – magazyn muzyczny
03.40 „Joker” - talk-show
04.30 Zakończenie programu

21:00 Na Wspólnej (369) - serial obycz.
21:35 Złamana przysięga (A Breach of
Trust) - film obyczajowy, USA 2000,
reżyseria: Larry Peerce, obsada: Roma
Downey, William Russ, Penny Johnson,
Kristina Malota
23:35 Misja Martyna - program rozrywkowy
00:10 Camera Cafe (10) - serial kom.
00:20 Red light - program erotyczny
01:20 Uwaga! - magazyn
01:40 Nic straconego

5 - 18 listopada

Życie Nasielska

OGŁOSZENIA
DROBNE
Sprzedam gospodarstwo rolne w Gawłowie o powierzchni
ponad 8 hektarów (sad wiśniowy) z budynkiem mieszkalnym, tel.0600153116.
Sprzedam ladę chłodniczą dwukomorową, szafę chłodniczą
dwudrzwiową oszkloną. Cena do
uzgodnienia, tel. 0889 184 088
Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 3 - pokojowe na osiedlu Warszawska, tel. 0602 352 144
Sprzedam bloczek budowlany, 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
Sprzedam mieszkanie 46 m2
na osiedlu Starzyńskiego
tel. 0607 681 564
Kupię każdą ilość drzewa do
wyrębu: olcha, topola, dąb, osika,
tel. 0503 509 079
PPKS w Nowym Dworze Maz.
ul. Morawicza 3 zatrudni
dwóch kierowców z kat. D
z Nasielska lub z bliskich okolic,
tel. 022 775 34 16
Zatrudnię kierowcę samochodu ciężarowego do rozwożenia towarów od sklepów,
tel. 0602 303 143
Sprzedam tanio białą suknię ślubną z dodatkami, rozm. 36-38,
tel. po 1600 69 16 071 lub
0504 337 014
Sprzedam BMW 320i, stan
bdb. Nowa instalacja gazowa,
tel. 0691 378 074
Sprzedam części do Tawrija,
tel. 0506 120 686
Do wynajęcia mieszkanie w Nasielsku 42m2, tel. 691 24 74

REKLAMA W ŻYCIU NASIELSKA tel. 023 691 23 43
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Życie w OBIEKTYWIE

Kino NIWA
ZAPRASZA
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 podstawie 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 wszechświata. 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.

12 - 14 LISTOPADA godz. 17.00

„Mój Nikifor”

Magia piłki
Fot. Robert Mateusiak, FOTO-MAT, Nasielsk, ul. Poniatowskiego 25

(Polska, 2004); Dramat; czas 97 min. Reżyseria: Krzysztof Krauze; Scenariusz: Krzysztof Krauze, Joanna KosKrauze; Nikifor: Krystyna Feldman, Marian Włosiński:
Roman Gancarczyk, Hanna Włosińska: Lucyna Malec,
Stefan Nowak: Jerzy Gudejko, Kowalska: .... Jowita
Miondlikowska
Oparta na autentycznych wydarzeniach historia ośmiu
ostatnich lat życia Nikifora, zaliczanego do piątki najwybitniejszych prymitywistów świata. Nikifor przez większość
życia był pogardzany, nie rozumiany i wyśmiewany. W
Krynicy uchodził za pomylonego, budził strach albo
śmiech. W 1960 roku jego losy krzyżują się z Marianem
Włosińskim, młodym malarzem. Włosiński początkowo
chce pozbyć się natręta, lecz gdy go lepiej poznaje, odkrywa tkwiący w nim geniusz. Porzuca malarskie ambicje,
a sensem jego życia staje się opieka nad Nikiforem.

