
11 LISTOPADA w Nasielsku
Tegoroczne Święto Niepodległości w Nasielsku uczczono złożeniem kwiatów na grobach 
poległych bohaterów walczących o wolność Ojczyzny. Z tej okazji w kinie NIWA odbyła się 
również uroczysta akademia. W 618 rocznicę nadania praw miejskich naszemu miastu otwarto 
wystawę zatytułowaną „Nasielsk wczoraj, dziś i jutro.”

e-mail:zycie@nasielsk.pl
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RECYTOWALI WIERSZE

- Czy to prawda, że targowisko ma zostać przeniesione na plac GS-u? Czy tylko ktoś roz-
powszechnia takie powszechnia takie 
pogłoski, żeby na-pogłoski, żeby na-
robić zamieszania?robić zamieszania?
–– pytają mieszkańcy 
gminy na wieść gminy na wieść 
o konce pcji przenie-o konce pcji przenie-
sienia targowiska sienia targowiska 
w inne miejsce.w inne miejsce.
Pomysł zmiany lo-Pomysł zmiany lo-
kalizacji targowiska kalizacji targowiska 
nie jest zły, ale na nie jest zły, ale na 
pewno nie zostanie pewno nie zostanie 
zrealizowany w naj-zrealizowany w naj-
bliższej przyszłości.bliższej przyszłości.
Dlaczego?Dlaczego?

czytaj na str. 2

Gmina dla przedsiębiorczych

Gmina Nasielsk jest w powiecie nowodworskim niekwestionowanym liderem pod względem liczby 
podmiotów gospodarczych. Ponad 2800 działających tu (malutkich i dużych) firm sprawia, że wy-
Gmina Nasielsk jest w powiecie nowodworskim niekwestionowanym liderem pod względem liczby 
podmiotów gospodarczych. Ponad 2800 działających tu (malutkich i dużych) firm sprawia, że wy-
Gmina Nasielsk jest w powiecie nowodworskim niekwestionowanym liderem pod względem liczby 

przedzamy pod tym względem pozostałe gminy powiatu. szerzej na str. 3
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fot. M. Stamirowski

Ciepło - zimno?

- Czy to prawda, że targowisko 
ma zostać przeniesione na plac GS-
u? Czy tylko ktoś rozpowszechnia 
takie pogłoski, żeby narobić zamie-
szania? – pytają mieszkańcy gminy szania? – pytają mieszkańcy gminy szania?
na wieść o koncepcji przeniesienia 
targowiska w inne miejsce.

Nasielskie targowisko miejskie nie 
ma sobie równych w okolicy. Han-
del odbywa się na fundamentach 
zburzonego po spaleniu pawilonu, 
plac zatem jest jedynie częściowo 
utwardzony i co najważniejsze nie 
jest ogrodzony. Dlatego nie bardzo 
wiadomo, gdzie targowisko ma swój 
początek, a gdzie koniec. Handlow-
cy oblegają nie tylko plac, na którym 
nie dla wszystkich starcza miejsca, 
ale także chodniki i pobocza ulicy 
Młynarskiej i Kościelnej. A kupujący 
swobodnie spacerują po tych ulicach 

od jednego do drugiego stoiska 
utrudniając skutecznie ruch samo-

chodowy odbywający się, bądź co 
bądź, drogą powiatową prowadząca 
z Nasielska do Strzegocina. Dodać 
trzeba, że ruch utrudniają również 
parkowane po obu stronach tej dro-
gi auta. Mało kto bowiem pamięta 
o parkingu znajdującym się na 
placu przy ul. Rynek. Obecny plac 
targowy jest własnością prywatną, 
ale chodniki i droga już nie. Mimo to 
jakoś od wielu lat nikomu nie udaje 
się nad tym bałaganem zapanować. 
A policjanci jeśli już pojawiają się, by  
pilnować porządku, to zazwyczaj 
wlepiają mandaty kierowcom za złe 
parkowanie. Zresztą słusznie. 

Kilka lat temu podjęto próbę przenie-
sienia targowiska na plac przy bazie 
SKR-u. Przygotowano wiaty, zapew-
niono nawet mieszkańcom dojazd 
autokarami do targowiska. Niestety, 

ani handlowcy, ani mieszkańcy nie 
chcieli się wynieść z centrum miasta. 

A innej lokalizacji dla takiego handlu 
nie było. Prawdopodobnie dlatego 
pomysł z wykorzystaniem na ten 
cel placu przy ul. POW-u spotkał się 
z dużym zainteresowaniem wśród 
radnych i wielu mieszkańców, 
którym estetyczny wygląd miasta 
leży na sercu. B. Mucha, Burmistrz 
Nasielska o tej koncepcji wypo-
wiada się pozytywnie – To przede 
wszystkim ogrodzony plac i znajduje 
się w centrum miasta.

Jednak do wykonania tego pomysłu 
daleka droga. Nawet jeśli władze GS-u 
oficjalnie wystąpią kiedyś do radnych 

o rozważenie tego projektu, to musi 
on być najpierw rozpatrzony przez 
komisję infrastruktury i porządku pu-
blicznego, a następnie przez całą radę. 
Tyle sprawy administracyjne.

Poważną przeszkodą w realizacji tego 
przedsięwzięcia może okazać wyjąt-
kowo mało korzystnie usytuowany 
wjazd na plac Spółdzielni z ulicy Polskiej 
Organizacji Wojskowej oraz znajdujące 
się zaledwie o kilka kroków od niego 
bardzo „wypadkowe” i niebezpieczne 
skrzyżowanie. Już teraz trudno przez 
nie przejechać ze względu na duże 
natężenie ruchu. Wjazd na plac dużej 

liczby samochodów skutecznie zblo-
kowałby możliwość przejazdu. Właśnie z 
tego powodu na razie wszystko zostanie 
po staremu. Ale w przyszłości kto wie... 
A swoją drogą całotygodniowe targo-
wisko, gdzie można byłoby wszystko 
kupić wprost od producenta lub po-
średnika, po niższych niż w sklepach 
cenach - w Nowym Dworze Maz. na 
tej zasadzie funkcjonuje tzw. „Manha-
tan” – to bardzo dobry pomysł. Pod 
warunkiem jednak, że i sprzedającym, i 
kupującym zapewnione zostaną godzi-
we warunki handlu. 

MK

Co czeka tej zimy Co czeka tej zimy Cmieszkańców do-Cmieszkańców do-C
mów ogrzewanych przez 
prywatną kotłownię? Czy 
to prawda, że mogą być 
problemy z ogrzaniem 
naszych mieszkań? – py-naszych mieszkań? – py-naszych mieszkań?
tają zaniepokojeni pogło-
skami na temat kłopotów 
finansowych nasielskiego 
dostawcy ciepła, miesz-
kańcy bloków przy ul. 
Warszawskiej. 
Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkanio-
wej, budynków komunalnych i zaso-
bów mieszkaniowych należących do 
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w 
tym roku nie mieli jeszcze powodów, 
by narzekać na przestoje w dostarcza-
niu ciepła do ich mieszkań. Ale tak na-
prawdę zima dopiero przed nami. 
Czy jest się o co martwić? Kto i 
dlaczego zobowiązany jest zadbać 
o ogrzewanie – gmina, spółdzielnia, 
czy prywatny właściciel kotłowi? 
Szerzej na ten temat w następnym 
numerze.

Red

MAMY CIĘ!
Z budynku kina NIWA w nocy, z 12 na 13 listopada około godz. 1.30 dwóch 
sprawców zerwało i skradło flagę miasta Nasielska. Złodzieje uszkodzili ryn-
nę. Całe zajście zostało zarejestrowane przez system monitorujący cały 
budynek.

To nie pierwsze tego typu zdarzenie. Kilka miesięcy temu z tego samego 
miejsca zniknęła ta sama flaga. Jednak po kilku dniach została odnaleziona 
i zwrócona przez jednego z mieszkańców miasta.

Mamy nazdzieję, że tym razem ten niemiły incydent zakończy się podobnie 
i flaga powróci do NOK-u.

RED

Na plac Gminnej Spółdzielni można wjechać z ulicy P.O.W.

Nasielsk, dnia 2004-11-15

G.72241/2/04

Burmistrz Nasielska
podaje 

do publicznej wiadomości
że na tablicach informacyjnych w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku ul. Kilińskiego 10 na okres 21 dni tj. od dnia 9 listopada 
2004 roku do dnia 30 listopada 2004 roku umieszczony został 
wykaz nieruchomości, położonej we wsi Stare Pieścirogi prze-
znaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Pani 
Józefy Danuty Pietrzak zam. Stare Pieścirogi ul. Storczykowa 4.
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Na obszarze powiatu działa ok. 10246 
podmiotów gospodarczych z czego 
97,3 % stanowią firmy prywatne.  
Zakłady osób fizycznych to 86,1 %  
ogólnej liczebności podmiotów go-
spodarczych funkcjonujących w po-
wiecie. Firmy handlowe, transportowe 
i produkcyjne obejmują 66,7 % wszyst-
kich podmiotów gospodarczych. 
W powiecie funkcjonują 22 firmy z 
udziałem kapitału zagranicznego. 

W powiecie działają głównie małe i 
średnie przedsiębiorstwa. Do dużych 

można zaliczyć firmę „BENCKISER” 
z Nowego Dworu Mazowieckiego, 
PPH „Wkra” sp. z o. o. z Pomiechówka, 
Piekarnie Nowakowski oraz zakłady 
mięsne „STRAWA” z Sadów i Lukullus 
z Michałowa. Potrzeba jednak firm stra-
tegicznych, które dałyby zatrudnienie 
większej liczbie osób mając na uwadze 
to, że wskaźnik bezrobocia na terenie 
powiatu jest równy 23.8 %. 

Powiat posiada atrakcyjne warunki 
do podejmowania działalności go-
spodarczej. Warunki takie tworzą 
przede wszystkim walory wynikające 
z położenia w granicach powiatu tras 
szybkiego ruchu Warszawa – Gdańsk, 
linii kolejowej, terenów i obiektów 
powojskowych  Twierdzy Modlin oraz 
bliskości największego ośrodka gospo-
darczego, jakim jest stolica kraju. 

W gminie Nasielsk zarejestrowanych 
jest 2807 podmiotów gospodarczych, 
wśród których najliczniejszą grupę sta-
nowi handel  produktami spożywczy-
mi i przemysłowymi oraz wszelkiego 
rodzaju usługi. Są one jednocześnie 
najbardziej tradycyjnymi branżami 
na tych terenach. Do największych 
należą Chłodnia „Binder International” 
oraz „Elektroplast”.  Mniejszą część 
zajmują branże produkcyjne i gastro-
nomiczne.  

Nasielsk – gmina dla przedsiębiorczych
Gmina Nasielsk jest w powiecie nowodworskim niekwestionowanym liderem 
pod względem liczby podmiotów gospodarczych. Ponad 2800 działających tu 
(malutkich i dużych) firm sprawia, że wyprzedzamy pod tym względem pozosta-
pod względem liczby podmiotów gospodarczych. Ponad 2800 działających tu 
(malutkich i dużych) firm sprawia, że wyprzedzamy pod tym względem pozosta-
pod względem liczby podmiotów gospodarczych. Ponad 2800 działających tu 

łe gminy powiatu, czyli: Czosnów, Pomiechówek, Leoncin, Zakroczym, a nawet 
Nowy Dwór Mazowiecki. W Nasielsku dominuje handel i usługi. Takie wnioski 
wynikają z informacji zawartych w, opracowanym przez Starostwo Powiatowe, 
Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Nowodworskiego na lata 2004-2013. 

Dariusz Panasiuk   

W gminie Leoncin działa ok. 1112 
podmiotów gospodarczych gdzie 
obok branż handlowych dużą część 
stanowią usługi,  głównie transportowe 
i ogólnobudowlane. Natomiast nowo 
powstającymi branżami na tym terenie 
są usługi poligraficzne i turystyczne. 

W gminie Pomiechówek  zarejestro-
wanych jest ok. 1117 podmiotów 
prowadzących  działalność usługową 
i handlową, z których do branż trady-
cyjnych zalicza się usługi budowlane.  
Jako nowe branże w roku bieżącym 

powstały: usługi medyczne i usługi 
pośrednictwa ubezpieczeniowego.  

W gminie Czosnów funkcjonuje 1447 
podmiotów gospodarczych z czego 
najliczniejszą są usługi i handel. Do tra-
dycyjnych branż na tym terenie zalicza 
się : handel towarami spożywczymi 
i przemysłowymi, budowlanymi, 
transport drogowy, usługi budowlane, 
stolarstwo, naprawa samochodów, 
przetwórstwo mięsne, piekarnictwo, 
fryzjerstwo, produkcja artykułów che-
micznych i dziewiarstwo. Do nowych 
branż należy zaliczyć handel meblami, 
stacje paliw, wytwarzanie opakowań 
z tektury, naprawa elektronarzędzi, 
poligrafia, świadczenie usług me-
dycznych (firma naukowo-badawcza 
poligrafia, świadczenie usług me-
dycznych (firma naukowo-badawcza 
poligrafia, świadczenie usług me-

„ADAMED”), domy opieki, hodowla 
dycznych (firma naukowo-badawcza 
„ADAMED”), domy opieki, hodowla 
dycznych (firma naukowo-badawcza 

koni, usługi wywozu nieczystości, 
usługi informatyczne, pomoc drogo-
wa, wykopy ziemne, organizowanie 
i prowadzenie imprez artystycznych, 
wystaw, targów i kongresów, pośred-
nictwo w handlu nieruchomościami, 
pośrednictwo ubezpieczeniowe, 
produkcja zabawek. Nowo powstałe 
duże zakłady przy trasie E7 zajmują się 
magazynowaniem i sprzedażą części 
zamiennych, dystrybucją pianek do 
budownictwa, magazynowaniem i 
sprzedażą opakowań do produktów 
mleczarskich, składowaniem celnym, 

itp. W ostatnich trzech latach Urząd 
Gminy wydał pięć pozwoleń na 
budowę i działalność inwestorom 
zagranicznym. 

Na terenie Nowego Dworu Mazo-
wieckiego działalność prowadzi ok. 
2737 podmiotów gospodarczych, 
na które składa się 167 zakładów 
produkcyjnych,  1.453 punktów 
handlowych, 45 zakładów gastrono-
micznych, 558 usługowych, 244 firm 
transportowych  i 387 pozostałych. 

Osoby prowadzące działalność  na 
własny rachunek najczęściej decydują 
się na inwestycje  w handlu i usługach. 
Natomiast w trzech ostatnich latach 
inwestorom zagranicznym wydano 
kilka pozwoleń na budowę lub roz-

budowę zakładów. Najczęściej są to 
magazyny, budynki administracyjne, 
budynki produkcyjne, stacje paliw i 
kontroli pojazdów.  

Najbardziej rozpowszechnioną formą 
działalności na terenie powiatu nowo-
dworskiego są mikroprzedsiębiorstwa 
o profilu handlowym i usługowym 
(głównie w miastach: Nowy Dwór 
o profilu handlowym i usługowym 
(głównie w miastach: Nowy Dwór 
o profilu handlowym i usługowym 

Mazowiecki, Nasielsk i Zakroczym). 
(głównie w miastach: Nowy Dwór 
Mazowiecki, Nasielsk i Zakroczym). 
(głównie w miastach: Nowy Dwór 

Do zalet tych przedsiębiorstw należy 
ich elastyczność działania w zakresie 
przedmiotu działalności, finanso-
wania i podziału zysku. Ich wada 
natomiast wynika bezpośrednio z 
ograniczonych możliwości groma-
dzenia środków finansowych przez 
pojedynczego właściciela. Ograni-
czone możliwości finansowe są też 

głównym czynnikiem hamującym 
rozwój tych przedsiębiorstw. Niemniej 
jednak względna łatwość rozpoczę-
cia działalności powoduje, że jest to 
najbardziej rozpowszechniona forma 
prowadzenia działalności gospodar-
czej. Cechą charakterystyczną tych 
przedsiębiorstw jest to, że znajduje 
tam zatrudnienie coraz więcej osób 
oraz fakt, że często mają one rodzinny 
charakter. Do rozwijających się branż 
w powiecie nowodworskim należą:
-usługi rekreacyjno-wypoczynkowe,
-usługi informatyczno-telekomuni-
kacyjne,
-przetwórstwo rolno-spożywcze.
źródło: Starostwo Powiatowe, „Plan 
Rozwoju Lokalnego Powiatu Nowo-
dworskiego na lata 2004-2013”

Gmina Liczba podmiotówLiczba podmiotów
Nowy Dwór MazowieckiNowy Dwór Mazowiecki 2737
Czosnów 1447
Leoncin 1112
Nasielsk – miasto 863
Nasielsk – obszar wiejskiNasielsk – obszar wiejski 1944
Pomiechówek 1117
Zakroczym - miastoZakroczym - miasto 466
Zakroczym – obszar wiejskiZakroczym – obszar wiejski 560
Dane: GUS, stan na 20.06.2004 r.     Razem: 10246

Formy działalności 
gospodarczej w powiecie 
nowodworskim 

Powyższe dane wynikają z rejestru REGON, który jest zgłaszany i aktualizowany przez podmioty gospodarcze. Na podmioty 
nałożony jest obowiązek rejestracji oraz informowania o zachodzących zmianach w zakresie danych określonych w rat. 
42 ust. 1 pkt. 1-6 Ustawy z dnia 29.06.1995 r. o statystyce publicznej. W związku z tym istnieje niebezpieczeństwo, że jeśli 
podmiot nie dopełnił obowiązku aktualizacji i na przykład zaprzestał działalności informacje w rejestrze REGON pozostają 
zgodne z pierwotnym zgłoszeniem.

Wyszczególnienie

Gmina 

Nowy 
Dwór 
Maz.

Czosnów Leoncin Nasielsk 
- miasto

Nasielsk 
– obszar 
wiejski

Pomie-
chó-
wek

Zakro-
czym-
miasto

Zakroczym 
– obszar 
wiejski

Razem

Spółki partnerskie 1 - - - - - - - 1
Spółki akcyjne 4 1 - - 1 - - - 6
Spółki z o. o. 77 55 7 10 3 19 9 2 182
Spółki jawne 8 8 1 3 1 1 2 1 25
Spółki cywilne 203 65 19 50 10 68 21 11 447
Spółki komandytowe - 1 - - - - - - 1
Spółki przewidziane prze-
pisami innych ustaw

1 - - - - - - - -

Spółdzielnie 12 7 3 7 2 5 3 1 40
Fundacje 5 3 - 1 1 2 1 - 13
Kościół Katolicki 4 4 3 2 1 1 3 1 19
Inne kościoły i związki 
wyznaniowe

1 1 - - - 2 - - 4

Stowarzyszenia 19 15 7 7 5 5 6 2 66
Organizacje społeczne 3 1 - 1 - 1 - - 6
Związki zawodowe 8 1 - - - - - - 9
Samorząd gospodarczy i 
zawodowy

1 - 1 1 4 - 1 - 8

Przedstawicielstwa zagra-
niczne

- - 1 - - - - - 1

Wspólnoty mieszka-
niowe

20 - - - - 4 2 - 26

pozostałe - 3 - - - - - - 3

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na terenie powiatu 
nowodworskiego:

Podmioty gospodarki narodowej mające siedzibę na terenie powiatu nowodworskiego - sektor prywatny
dworskiego na lata 2004-2013”

Podmioty gospodarki narodowej mające siedzibę na terenie powiatu nowodworskiego - sektor prywatny
dworskiego na lata 2004-2013”

Dane: GUS, stan na 20.06.2004 r. 
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fot. D. Panasiuk

KRONIKA 
POLICYJNA

03.11 na ulicy Warszawskiej nieznani 
sprawcy skradli samochód marki Skoda 
Fabia o wartości 25.000 zł na szkodę 
Arkadiusza P. mieszkańca Nasielska.
04.11. w miejscowości Mokrzyce 
Włościańskie patrol policji zatrzymał 
na „gorącym uczynku” - kradzieży 
Tomasza W. i Waldemara Z.
04.11. w miejscowości Siennica nie-
znani sprawcy z niezabezpieczonej 
wiaty skradli m.in. przepływomierze 
i pompy o łącznej wartości 30.000 zł 
na szkodę GS Nasielsk.
01 – 05.11. w miejscowości Lelewo 
nieznani sprawcy włamali się do bu-
dynku gospodarczego i skradli siekie-
rę, odzież i 20 płyt gipsowych. Straty 
oszacowano na 10.000 zł, na szkodę 
Marianny B. z Warszawy.
05 – 06.11. na ulicy Piłsudskiego nie-
znani sprawcy z samochodu Polonez 
skradli radioodtwarzacz samochodo-
wy wraz z głośnikami o łącznej wartości 
430 zł na szkodę Rafała D. z Nasielska.
06 – 07.11. w miejscowości Krzyczki 
Szumne nieznani sprawcy skradli 
z obory czarno-białego cielaka 
o wadze100kg. Stratę oszacowano 
na 1500zł na szkodę Jacka O. z Na-
sielska.
06.11. w miejscowości Cieksyn Zbi-
gniew O. mieszkaniec Wiktorowa kie-
rował samochodem Fiat 126p. w stanie 
nietrzeźwym (0,54; 0,48 i 0,47).
rował samochodem Fiat 126p. w stanie 
nietrzeźwym (0,54; 0,48 i 0,47).
rował samochodem Fiat 126p. w stanie 

05.11. na ulicy Młynarskiej nieznany 
sprawca ukradł telefon komórkowy 
Maciejowi K. W wyniku działań policji 
sprawca został ustalony (Jacek H.)
Maciejowi K. W wyniku działań policji 
sprawca został ustalony (Jacek H.)
Maciejowi K. W wyniku działań policji 

09.11. w miejscowości Cegielnia Psuc-
ka Mirosław M. kierował samochodem 
Fiat 126p. w stanie nietrzeźwym (041; 
0,37 i 0,35).
Fiat 126p. w stanie nietrzeźwym (041; 
0,37 i 0,35).
Fiat 126p. w stanie nietrzeźwym (041; 

04 – 11.11. w miejscowości Lelewo 
nieznani sprawcy włamali się do 
domku letniskowego i skradli: pompę 
wodną, elektronarzędzia oraz kraty 
zabezpieczające drzwi. Straty wynoszą: 
1500zł na szkodę Teresy P. Następnie 
z domku obok skradli dwie furtki me-
talowe i kratę zabezpieczającą drzwi. 
Wartość strat oszacowano na 2000zł 
na szkodę Małgorzaty W. z Warszawy.
11 – 12.11. w miejscowości Lelewo nie-
znani sprawcy włamali się do budynku 
COBR i skradli kołdry, koce i płytę alumi-
niową. Ogólna wartość strat 500 zł.
11.11. w miejscowości Pieścirogi Stare 
nieznani sprawcy skradli z baru pie-
niądze w kwocie 1.300 zł, słodycze 
i kupony TOTO na szkodę Renaty S.
12 – 13.11. w miejscowości Borkowo 
nieznani sprawcy włamali się do przy-
czepy kempingowej i skradli kosiarkę, 
pompę do wody i butlę gazową 
11 kg. Straty oszacowano na 2000 zł. na 
szkodę Waldemara Sz. Z Warszawy.
11.11. na ulicy Warszawskiej kierująca 
Fordem Tranzit – Marta B. w trakcie 
skręcania w lewo została uderzona 
przez jadący w tym samym kierunku 
samochód osobowy Volvo. W wyniku 
czego została z obrażeniami ciała prze-
wieziona do szpitala.

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

Lp. Nazwa miasta i gminy Ogółem Kobiety Mężczyźni Miasta Gmina

Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni
1 ZakroczymZakroczym 6368 3241 3128 3396 1734 1662 2972 1506 1466
2 Pomiechówek 8482 4380 4102 - - - 8482 4380 4102
3 Czosnów 8153 4126 4024 - - - 8153 4126 4024
4 Leoncin 4942 2488 2454 - - - 4942 2488 2454
5 Nasielsk 19404 9779 9625 7373 3806 3567 12031 5973 6058
6 Nowy Dwór MazowieckiNowy Dwór Mazowiecki 27560 14279 13281 27560 14279 13281 - - -

Razem 74909 38292 36614 38329 19819 18510 36580 18473 18104

Ludność Powiatu Nowodworskiego:
Ludność ogółem 74909

Mężczyźni 36614

Kobiety 38292

Na 1 km 2 109

Kobiety na 100 mężczyzn 105

Miasta: ogółem 38329

Miasta: mężczyźni 18510

Miasta: kobiety 19819

Wieś: ogółem 36580

Wieś: mężczyźni 18104

Wieś: kobiety 18473
Dane: Starostwo Powiatowe i GUSDane: Starostwo Powiatowe i GUS

Kobiety górą
Statystyki nie kłamią. Wynika z nich, 
że chłop w Nasielsku – i w ogóle – w 
całym powiecie nowodworskim jest 
na wagę złota. Okazuje się bowiem, 
że kobiet jest więcej niż mężczyzn. 
W gminie Nasielsk, na ponad 19400 
mieszkańców, blisko 9800 osób sta-
nowią Panie, czyli są w większości.  

Według danych Urzędu Statystycz-
nego w Warszawie z 30 czerwca 
tego roku, powiat nowodworski za-
mieszkuje prawie 80 tysięcy osób. 

Stanowi to około półtora procent Stanowi to około półtora procent 
ogólnej liczby mieszkańców woje-ogólnej liczby mieszkańców woje-
wództwa mazowieckiego. Wśród wództwa mazowieckiego. Wśród 
obywateli naszego powiatu obywateli naszego powiatu 
przeważają kobiety – jest ich 51 przeważają kobiety – jest ich 51 
procent ogółu ludności. procent ogółu ludności. 

Na podstawie Planu Rozwoju Na podstawie Planu Rozwoju 
Lokalnego Powiatu Nowo-Lokalnego Powiatu Nowo-
dworskiego na lata 2004-dworskiego na lata 2004-
2013

Opracował Dariusz 
Panasiuk Panasiuk 

Dane: Starostwo Powiatowe i GUS

RELIKT PRZESZŁOŚCI
Tym razem komentarz jest zbyteczny. Zdjęcia mówią same za siebie. Dodaj-
my jedynie, że nie chodzi tu o fotografie z czasów wojny. Obiekt po byłym 
WZGS-ie, a właściwie to, co z niego zostało można podziwiać w Siennicy.

... tu kiedyś pracowali ludzie
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Córka D’Artagnana
Film kostiumowy, 125 min, Francja 1994,  
Reżyseria: Bertrand Tavernier. Scenariusz: 
Michel Leviant, Riccardo Freda, Eric Poindron. 
Występują: Sophie Marceau, Philippe Noiret, 
Claude Rich, Jean-Luc Bideau, Raoul Billerey, 
Sami Frey, i inni

Gdy w 1950 r. włoski reżyser i sce-
narzysta Riccardo Freda zrealizował 
film „Syn d’Artagnana”, wydawało 
się, że jest tylko kwestią miesięcy, by 
na ekranie pojawiła się także opowieść 
o losach córki słynnego muszkietera, 
zwłaszcza, że Freda przygotował 
już szkic scenariusza. Możliwość 
uczynienia kobiety spadkobierczynią 
idei dzielnych gwardzistów królewskich wydawała się bardzo frapująca.  A jednak minęło ponad 40 
lat, zanim d’Artagnan doczekał się kolejnego, ekranowego potomka. Piękna panna okazała się godna 
swego ojca, dorównując mu odwagą, determinacją i prawością. Eloise w interpretacji Sophie Marceau, 
jednej z najciekawszych aktorek młodego pokolenia we Francji („Prywatka”, „Narwana miłość”, „Policja”, 
„Szuani”, „Waleczne serce”), w niczym nie przypomina XVII-wiecznej łagodnej mniszki: jest energiczna, 
pewna siebie, znakomicie jeździ konno i po mistrzowsku włada szpadą. Co istotne, reżyserowi „Córki 
d’Artagnana”, Bertrandowi Tavernerowi, udało się nawiązać do realiów powieści Dumasa, zachować 
ich klimat, a jednocześnie nadać filmowi współczesny rys. (sobota TVP1 20.10)

TVP 2
00:00 Wiadomości - skrót
06:00 Kawa czy herbata
08:00 Wiadomości
08:12 Pogoda
08:15 Cafe Serio
08:25 Kawa czy herbata
09:05 Doktor Melchior Wyderko; odc.12  

serial anim.prod. angielskiej
09:15 Listy od Feliksa; serial anim.
09:25 Jedyneczka; program dla dzieci
09:55 Fantaghiro
10:25 pr.edukacyjny
10:50 Pan Złota Rączka; odc.26; serial 

komediowy prod. USA
11:15 Zwierzęta świata; odc.2-ost.; film 

dok.prod.angielskiej (stereo)
11:40 Telezakupy
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes; rolniczy program inf.
12:20 Wielkie sprzątanie
12:45 Leksykon kinomana; Anna tysiąca 

dni cz.2; film fab.prod.USA
14:00 Sopot 2004 na bis - Kate Ryan
14:30 W labiryncie; odc.55; serial TVP
15:00 Wiadomości
15:10 J.A.G Wojskowe Biuro Śledcze; 

odc.14; serial prod.USA [stereo]
16:00 Raj; magazyn
16:25 Plebania; odc.474; telenowela TVP
16:50 Teleexpress
17:10 Studio sport; Puchar Świata w 

skokach narciarskich; Kuusamo
19:15 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:53 Sport
19:59 Pogoda
20:10 Bulionerzy; odc.11/13 Galernica; 

serial komediowy prod. TVP
20:40 James Bond w Jedynce; 

Ośmiorniczka; 1983 film fab.prod.an-
gielskiej; reż: John Glen; wyk: Roger 
Moore,Maud Adams,Louis Jourdan

22:55 Wiadomości
23:05 Oparte na faktach; To nie jest wasz 

syn; 1984 film fab.prod.USA; reż: Don 
Taylor; wyk: Donna Mills,Ken Howard

00:40 Akt woli; odc.1,2/4; (Act of Will); 
1989  melodramat prod. angielskiej; 
reż: Don Sharp; wyk: Victoria Tennant, 
Peter Coyote, Elizabeth Hurley, Kavin 
McNally

02:25 Czas na...kontrowersyjny doku-
ment; JFK  - anatomia spisku

03:20 Zakończenie programu

06:55 10 minut tylko dla siebie; magazyn
07:05 Na dobry początek; Stachursky
07:20 Dwójka Dzieciom; Żegnaj 

Rockefeller; odc.3; 1992 serial TVP
07:45 Dwójka Dzieciom; Marceli Szpak 

dziwi się światu
07:55 Dwójka Dzieciom; Przygód kilka 

wróbla Ćwirka; film anim. dla dzieci
Dwójka Dzieciom; Przygód kilka 

wróbla Ćwirka; film anim. dla dzieci
Dwójka Dzieciom; Przygód kilka 

08:05 Na dobre i na złe; serial prod. TVP
09:00 Pytanie na śniadanie; magazyn 
10:15 Przygody pana Michała; odc.9/13 

Porwanie; serial TVP
10:45 Maggie; serial kom. prod. USA
11:10 Marian i Hela-powtórka z wesela; 

X Festiwal Kabaretu Koszalin 2004
12:00 Jest jak jest; odc.4/19 Czerwono-

zielona papuga; serial TVP
12:30 Wydarzenia, wydarzenia...
12:40 Telezakupy
13:00 Panorama
13:17 Pogoda
13:20 Kabaretowe kawałki
13:50 Podróż do ziemi obiecanej; odc.46/

65; serial prod. USA
14:35 Gra z cieniem; teleturniej
15:00 Śpiewajcie Panu pieśń nową

Gra z cieniem; teleturniej
Śpiewajcie Panu pieśń nową
Gra z cieniem; teleturniej

15:15 Wydarzenia, wydarzenia...
15:25 Złotopolscy; odc.625 Tajemniczy 

wędrowiec; telenowela TVP
16:00 Panorama
16:15 Złotopolscy; odc.626 Andrzej 

Złotopolski; telenowela TVP
16:45 Arabia Saudyjska:monarchia w 

kryzysie; film dok.prod.angielskiej
17:50 PROGRAM LOKALNY
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:05 Śpiewające Fortepiany; teleturniej 

Pogoda
Śpiewające Fortepiany; teleturniej 
Pogoda

20:00 Panorama; Flesz
20:05 Europa da się lubić...; talk show
21:05 L jak Laskowik, T jak TEY; Z tyłu 

sklepu
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport-telegram
22:34 Pogoda
22:45 Wideoteka Dorosłego Człowieka
23:20 Miłość, honor i posłuszeństwo; 

cz.1/2;  film fab. prod. USA; reż: John 
Patterson; wyk: Eric Roberts, Nancy 
McKeon, Ben Gazzara

00:55 Phil oszust Collins; Frauds; 1992  film 
fab.prod.australijskiej; reż: Stephen Elliot; 
wyk: Phill Collins,Hugo Veaving

02:25 Zakończenie programu

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

odc.36; USA; serial komediowy   
07:30 MacGyver 70, odc.51; USA; serial 

sensacyjny   
08:30 Interwencja, odc.325 r. J. Kamiński
08:50 Bar VIP, odc.96
09:20 Szkoła przetrwania, odc.4; Kanada
10:15 Bar VIP, odc.97
11:10 Benny Hill
11:25 Kocham Klarę, odc.2; Polska
12:05 Zbuntowany Anioł , odc.1; teleno-

wela argentyńska   
13:00 TV MARKET
13:15 Alfabet kulinarny Kurta Schollera, 

odc.7
13:45 Egzamin z życia, odc.28; USA, serial 

komediowy   
14:15 Sabrina, nastoletnia czarownica, 

odc.118; USA; serial komediowy   
14:45 Rosyjska ruletka, odc.22
15:45 Wydarzenia
16:00 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.326r. J. Kamiński
16:30 Exclusive, odc.73; Polska, 2004 

Najciekawsze historie świata   
17:00 Jezioro marzeń, odc.8; serial dla 

młodzieży   
17:55 Bar VIP, odc.98
18:30 Wydarzenia
18:55 Sport
19:05 Pogoda
19:10 Pierwsza miłość, odc.6; Polska; 

serial obyczajowy   
20:00 Bar VIP, odc.99
21:00 Świat według Kiepskich, odc.182

Polska; serial komediowy   
21:30 Studio Lotto
21:40 Nieustraszeni , odc.7; Polska
22:40 Biznes Wydarzenia
23:00 Pogoda
23:10 Puls Biznes i Giełda, odc.12
23:30 Pierwsza fala, odc.4
00:30 Forteca; USA, 1993; r. Gordon 

Stuart; w. Kilpatrick Lincoln, Lambert 
Christopher, Locklin Loryn, Smith 
Kurtwood Sensacyjny, thriller sci-fi

02:15 Aquaz Music Zone
Internetowy program muzyczny   

05:00 Pożegnanie

06:00 Nauka jazdy - serial fabularno-
dokumentalny 

06:25 Telesklep 
07:05 Uwaga! - magazyn 
07:25 Prześwietlenie - magazyn 
07:55 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 
11:25 Rozmowy w toku - talk show 
12:35 Na Wspólnej (373) - serial obycza-

jowy, Polska 
13:05 Najemnicy II (11/17) - serial sens.
14:05 Serce z kamienia (60/125) - tele-

nowela, Meksyk 
14:55 Ostry dyżur V (9/22) - serial obycz.
15:55 Grzesznica (7/95) - 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 
20:10 Matrix (The Matrix) - film S-F, 

USA 1999, reżyseria: Larry Wachowski, 
Andy Wachowski, obsada: Keanu Reeves, 
Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, 
Hugo Weaving, Joe Pantoliano, Marcus 
Chong, Gloria Foster

22:55 Dobermann (Dobermann) - film 
sensacyjny, Francja 1997, reżyseria: Jan 
Kounen, obsada: Vincent Cassel, Monica 
Bellucci, Tcheky Karyo, Antoine Basler, 
Dominique Bettenfeld, Romain Duris.

Dobermann (Vincent Cassel), szef 
gangu specjalizującego się w napa-
dach na banki, przekroczył wszelkie 
granice zuchwałości. On i jego ludzie 
obrobili jednocześnie trzy banki na 
tej samej ulicy. Policja jest bezsilna. 
Władze miasta straciły cierpliwość. Do 
akcji wkracza bezwzględny pogromca 
przestępców, inspektor Christini (Tcheky 
Karyo). Rozpoczyna się walka na śmierć 
i życie, w której Dobermann może liczyć 
tylko na siebie. 

00:55 Siłacze - program rozrywkowy 
01:55 Uwaga! - magazyn 
02:15 Nic straconego

TVP 1 POLSAT TVN TV 4
05.35  „VIP” - Wydarzenia i plotki 
06.00 „Kinomaniak” - odjazdowy maga-

zyn filmowy
06.25 „Sztukateria” - magazyn kultural-

ny
07.00 Muzyczne listy – magazyn
08.00 TV Market
08.15 „Przygody Jackie Chana” (14) 

– animowany serial przygodowy, USA
08.45 „Jak dwie krople czekolady” (89) 

– serial komediowy, USA 
09.15 „Ja tylko pytam” - talk-show
10.15 „Młodzieńcza miłość” (62) – tele-

nowela, Argentyna
11.15 „KOT czyli Ktoś Ogromnie 

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

gazyn filmowy
13.00 „VIP” - Wydarzenia i plotki 
13.30 „Daję słowo” – teleturniej
14.15 „Muzyczne listy” – magazyn 
15.15 „Echo lasu” (28) -  program o 

tematyce ekologicznej
15.45 „W imieniu prawa” (4) - show 

sądowy, reż. Witold Rumel
16.45 „Dirty Dancing” (12) – serial USA 

1988-1989, reż. Gabrielle Beaumont
17.15 „Młodzieńcza miłość” (63) – tele-

nowela, Argentyna
18.15 „Daję słowo” – teleturniej
19.00  „Ja tylko pytam” - talk-show
20.00 „Boesman i Lena” - RPA-Francja 

2000, reż. John Berry; wyk. Danny 
Glover, Angela Bassett, Anton Stoltz 
Dramat psychologiczny. Adaptacja 
słynnego dramatu Athola Fugarda, 
poruszającego problemy rasistowskiej 
dyskryminacji ludności niebiałej RPA. 
Boesman (Glover) i Lena (Bassett), para 
ciemnoskórych nędzarzy bez szans na 
godne życie, przemieszkuje na wysy-
piskach śmieci Kapsztadu. Kobieta ze 
wzruszeniem wspomina radosne chwile, 
mąż nie chce jej słuchać, jest opryskliwy 
i zły. Pewnego dnia w pobliżu ich obo-
zowiska pojawia się stary włóczęga...

22.05 „Ally McBeal” („Ally McBeal”) (97) 
- serial komediowy, USA

23.05 „Nina albo Nina” - USA 1999, reż. 
Neil Turitz;  wyk. Cara Buono, Amanda 
Peet, Bray Poor, Ron Livingston 
Komedia romantyczna. Dave Trout 
(Poor), prawdopodobnie największy 
pechowiec świata, staje się obiektem 
gorących uczuć ze strony dwu dziew-
czyn o imieniu Nina.

01.20 „Pałac wagabundów” (46) 
– Australia 2001, reż. Pino Amenta, 
Geoffrey Cawthorn, wyk. Rachel Aveling, 
Lisa Bailey, Jenni Baird, Amelia Barrett, 
Daniel Billett, Dieter Brummer

01.45 Muzyczne listy – magazyn
02.35 „Sztukateria” - magazyn kultural-

ny
03.10 „Joker” - talk-show 
04.00 Zakończenie programu

MATRIX
Film science-fiction, USA 1999 

REŻYSERIA: Andy Wachowski, Larry 
Wachowski; OBSADA:Keanu Reeves, 
Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss

Na co dzień Thomas Anderson jest 
pracownikiem firmy komputerowej 
Meta Cortechs, nocami udziela się 
jako genialny haker pod pseudo-
nimem Neo. Jednak od dłuższego 
czasu instynkt podpowiada mu, że 
coś dzieje się z otaczającym świa-
tem, a pytanie, czym jest “Matrix”, 
spędza sen z powiek. Pewnego dnia 
Thomas „spotyka w sieci” tajemniczego Morfeusza, który obiecuje, że odkryje mu prawdę o rzeczywistości. 
Prawdę o Macierzy, o dwóch światach: realnym i wygenerowanym, udającym autentyczność. Neo przystaje do 
grupy kierowanej przez Morfeusza i powoli przekonuje się o wiarygodności jego słów. Neo stopniowo odkrywa 
przerażającą prawdę. Kontrolę nad światem przejęły roboty, umieszczając ludzi w wirtualnej rzeczywistości 
z poprzedniego stulecia. Ludzkimi myślami i doznaniami steruje program komputerowy, natomiast przedstawi-
ciele gatunku homo sapiens zredukowani są do roli zasilacza energii dla sztucznej inteligencji. Tylko nielicznym 
udaje się odłączyć od systemu i wyrwać spod kontroli maszyn. Ścigają ich niezniszczalni agenci, zaprogramo-
wani do wyeliminowania ostatnich wolnych ludzi. Morfeusz wraz z garstką rebeliantów oczekują na wybrańca, 
który zgodnie z przepowiednią, ocali ludzkość. Morfeusz jest święcie przekonany, że to właśnie Neo ma do 
spełnienia tę misję. (sobota 20.10 TVN)
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Phil oszust Collins
TVP 2    0.55

(Komedia kryminalna, 90 min, 
Australia 1993. Scenariusz i reżyseria: 
Stephen Elliott. Występują: Phil Collins, 
Hugo Weaving, Josephine Byrnes, 
Peter Mochrie, Colleen Clifford, Helen 
O’Connor, Rebel Russell, Mitchell 
McMehon i inni 

Mieszkanie dobrze sytuowanych 
małżonków, Jonathana (Hugo 
Weaving) i Beth (Josephine Byrnes), 
plądruje zamaskowany włamywacz. 
Kiedy niespodziewanie wraca pani 
domu, zaskoczona wizytą niepro-
szonego gościa, wpada w panikę. 
Chcąc jedynie obezwładnić intruza, 
mierzy do niego z kuszy i, niestety, 
śmiertelnie rani. 

Okazuje się, że pechowym rabusiem 
był Michael Allen (Peter Mochrie), 
przyjaciel rodziny, który na prośbę 
Jonathana miał upozorować wła-
manie. Mimo tragicznego wypad-
ku, w którym zginął jego najlepszy 
kolega, właściciel ubezpieczonego od 
kradzieży mieszkania nadal zamierza 
ubiegać się o odszkodowanie. Po kilku 
tygodniach u Jonathana i Beth zja-
wia się Roland Copping (Phil Collins), 
agent ubezpieczeniowy, który - jak 
się wydaje - od razu przejrzał ma-
chlojki pana domu. Zaczyna nękać 
małżonków nieustannymi wizytami, 
konfundując ich coraz bardziej docie-
kliwymi pytaniami. 

Początkowo Jonathan i Beth są roz-
bawieni ekscentrycznym agentem, 
z czasem znudzeni, a w końcu mocno 
przerażeni, kiedy uświadamiają sobie, 
że gra toczy się o wysoką stawkę.  
Tymczasem Roland, zastraszając ich 
i szantażując, wyłudza  duże pie-
niądze i samochody. Ale jego apetyt 
na łatwy zarobek wciąż rośnie 
i nieustannie żąda więcej. 
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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 dla 

młodzieży
09:05 Ziarno; program redakcji katolickiej 

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

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

odc.12 Wieczność; 2002 serial s-f USA
10:45 Podaj łapę; magazyn
11:00 Złotówka dla Chrząstówka
11:05 Tequila i Bonetti w Rzymie;  serial kry-

minalny prod. włosko-amerykańskiej
11:55 Złotówka dla Chrząstówka
12:05 Zabawy językiem polskim; teletur-

niej językowy
12:35 Mieszkać z wyobraźnią; magazyn
13:00 Wiadomości
13:10 Zwierzęta świata; Bobry
13:45 Dr Quinn; odc.12; serial prod. USA; 

wyk: Jane Seymour, Joe Lando
14:30 Między nami; talk show Agnieszki 

Rosłoniak
15:10 Moda na sukces; serial prod.USA 
15:40 Teleexpress
16:00 Studio sport; Puchar Świata w 

skokach narciarskich; Kuusamo
18:15 Plebania; odc.475; telenowela TVP 
18:40 Sąsiedzi; serial komediowy TVP 
19:05 Wieczorynka; Bob Budowniczy
19:30 Wiadomości
19:53 Sport
19:59 Pogoda
20:10 Hit na sobotę; Córka D’Artagnana;  

dramat kostiumowy prod. francuskiej; 
reż: Bertrand Tavernier; wyk: Sophie 
Marceau, Philippe Noiret, Sami Frey

22:25 Program publicystyczny
23:15 Męska rzecz...; Incognito; 

(Incognito);  film sens. prod. USA 
(103’); reż: John Badham; wyk: Jason 
Patrick, Irene Jacob

01:05 Po tamtej stronie; serial prod. USA
01:50 Kino nocnych marków; Rodzice i 

dzieci; Parenthood; 1989  komedia oby-
czajowa prod. USA; reż: Ron Howard; 
wyk: Steven Martin, Mary Steenburgen, 
Dianne Wiest

03:50 Zakończenie programu

5:50 serial
06:50 Echa tygodnia; /dla niesłyszących/
07:20 Spróbujmy razem; magazyn dla 

niepełnosprawnych
07:50 M jak miłość; serial TVP (stereo)
08:35 film
09:25 Zaklinaczka dzieci; odc.11.15; serial 

dok.prod. angielskiej
09:55 Co ci dolega ?; Piekło depresji; film 

dokumentalny prod. angielskiej
10:50 Kręcioła; magazyn dla młodzieży
11:10 Globert przedstawia niezwykły 

świat natury; cykl dokumentalny prod. 
niemiecko - angielskiej

11:40 Na dobre i na złe; (194) serial  TVP
12:35 Samotni strzelcy; odc.8/13; 2001  

serial sensacyjny prod. USA
13:30 30 ton! - lista, lista - lista przebojów; 

magazyn muzyczny [stereo]
14:00 Familiada; teleturniej
14:30 Złotopolscy; odc.627 Brak chemii; 

telenowela TVP
15:00 Golec uOrkiestra
16:00 Święta wojna; serial TVP
16:30 Szpital na peryferiach po dwu-

dziestu latach; odc.12/13 Diagnoza; 
serial obyczajowy prod. czeskiej

17:30 Tygodnik Moralnego Niepokoju; 
program kabaretowy

18:00 PROGRAM LOKALNY
18:31 Linia specjalna; program publicy-

styczny Barbary Czajkowskiej
19:00 Benefis Roberta Korzeniowskiego
19:55 Panorama; Flesz
20:00 Kraj się śmieje; Mowa ciała
21:00 Prokop i panny; talk show
21:50 Słowo na niedzielę
22:00 Panorama
22:20 Sport-telegram
22:31 Pogoda
22:40 Białe piaski; White Sands; 1992  film 

fab.prod.USA; reż: Roger Donaldson; 
wyk: Willem Dafoe,Mickey Rourke

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

01:45 Zakończenie programu

06:00 Poplista, odc.65
07:00 Twój lekarz, odc.38
07:20 Wystarczy chcieć, odc.271
07:30 CARTOON, odc.105
08:00 Hugo Familijny, odc.98
08:30 Auto Świat, odc.24; magazyn

Hugo Familijny, odc.98
Auto Świat, odc.24; magazyn
Hugo Familijny, odc.98

09:00 DURACELL: Eksploracje, odc.13  
09:30 Wywiad Skowrońskiego, odc.7
10:30 Samo życie, odc.440, 441, 442; 

serial obyczajowy
12:45 Alfabet kulinarny Kurta Schollera, 

odc.9
13:15 Pensjonat pod Różą 2, odc.31; serial 

obyczajowy   
14:10 Kocham Klarę, odc.4; Polska, 2001; 

serial komediowy   
15:00 Mopman, odc.72; program Roberta 

Leszczyńskiego   
15:45 Wydarzenia
16:00 Pogoda
16:10 Nie ma jak u mamy; Kanada/

USA, 1996; r. Brooks Albert; w. Brooks 
Albert, Kudrow Lisa, McGinley John, 
Murrow Rob, Reynolda Debbie 
Komedia rodzinna. John Henderson 
(Brooks) cierpi na neurastenię, niezdolny 
do nawiązania związków z kobietami. 
Przekonany, ze pra-przyczyną były kon-
flikty z matką, zjeżdża do domu swej 
matki Beatrice (Reynolds). Pojedynek 
dwu indywidualności trwa.   Za zgodą 
rodziców

18:30 Wydarzenia
18:50 Sport
18:55 Pogoda
19:00 Muzyczna Winda, odc.8
20:00 Całkiem nowe lata miodowe, 

odc.13; Polska; serial komediowy   
20:30 Bar VIP - Gorące krzesła, odc.11

Za zgodą rodziców
21:30 Studio Lotto
22:10 Sublokatorzy, odc.1

Polska; Serial komediowy   
22:40 Bar VIP - Gorące krzesła / Wyniki, 

odc.11
23:00 Nieustraszeni poza cenzurą, 

odc.8
23:45 Okup za nowożeńców;  USA, 

1995; r. Harry Longstreet; w. Gordon 
Pinsent Sam Flowers, Julianne Phillips, 
Nicole Oliver, Richard Grieco, Thomas 
Cavanagh; sensacyjny, thriller

01:40 REEBOK HIP HOP; program mu-
zyczny   

05:00 Pożegnanie

05:40 Uwaga! - magazyn 
06:00 Telesklep 
07:40 Szczeniak zwany Scooby Doo 

(7/27) - serial animowany, USA 
08:10 Automaniak - program motory-

zacyjny 
08:40 Tele Gra - teleturniej na żywo 
09:45 Pascal: poprostu gotuj - program 

rozrywkowy 
10:20 Viva Polska
11:20 Na Wspólnej (powt.) - serial 

obyczajowy, Polska 
13:05 Wyprawa Robinson - program 

rozrywkowy 
15:00 Najsztub Pyta - talk show 
15:30 Mamy Cię - 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 (11/13) - serial krymi-

nalny, Polska 

21:05 Ciao Darwin - program rozrywko-
wy 

22:05 Vanilla Sky (Vanilla Sky) - film 
obyczajowy, USA/Hiszpania 2001, 
reżyseria: Cameron Crowe, obsada: 
Tom Cruise, Penelope Cruz, Cameron 
Diaz, Kurt Russell, Jason Lee

00:50 Moja krew - program rozrywkowy 
01:50 Nic straconego 
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TVP 1 POLSAT TVN TV 4
05.50 Strefa P – magazyn muzyczny
06.25 „Sztukateria” - magazyn kulturalny
07.00 KINOmaniaK – odjazdowy maga-

zyn filmowy
07.30 „VIP” wydarzenia i plotki 
08.10 „Modna Moda” - magazyn
08.30 V Max – magazyn motoryzacyjny
09.00 „Dirty Dancing” (12) – serial USA, 

reż. Gabrielle Beaumont, Tony Bill
09.30 „Psie serce - TUNGO” (13) – serial 

prod. polskiej
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; Mostostal 

Kędzierzyn – AZS Olsztyn 
16.00 „Anioł ciemności” („Angel”) (57) 

– serial dramatyczno-sensacyjny, USA 
17.00 „Cień anioła” (21) – serial sensa-

cyjno-fantastyczny, USA
18.00 „Joker” - talk-show
19.00 „Nina albo Nina” 

(„Two Nina”)  - USA 1999, reż. Neil Turitz;  
wyk. Cara Buono, Amanda Peet, Bray 
Poor, Ron Livingston; komedia roman-
tyczna

21.00 WYDARZENIA
21.10 „Komenda” - serial dokumentalny 
21.40 „Bestia z mokradeł” 

(“Crocodile 2: Death Swamp aka 
Crocodile 2: Death Roll”) - USA 2002, reż. 
Gary Jones; wyk. Heidi Nicole Lenhardt, 
Chuck Walczak, Jon Sklaroff, Darryl 
Theirse, David Valcin, Martin Kove

23.40 „Nagi patrol” („Son of the Beach”) 
(42) – serial komediowy, USA 

00.05 PLAYBOY; „Wydanie specjalne 
– Shannon”

01.10 „Drogówka” - magazyn policyjny 
01.35 „Komenda” - serial dokumentalny 
02.00 V Max – magazyn motoryzacyjny 
02.25 „VIP” - wydarzenia i plotki 
02.50 Strefa P – Magazyn muzyczny
03.25 Zakończenie programu

TVP 2
06:20 Historia naturalna Polski; Ku przy-

szłości; 2004  cykl dok. prod. polskiej
07:00 Transmisja Mszy św. z Sanktuarium 

Bożego Miłosierdzia w Krakowie-
Łagiewnikach

08:00 Domisie; program dla dzieci
08:20 Archiwum Zack’a; odc.35 Zena; 

(Zack Files); serial prod. kanadyjskiej 
08:50 Co i jak (TV); Gady i płazy; serial po-

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

widzów
09:40 Piosenkarnia; program dla dzieci
09:50 Songowanie na ekranie; program 

dla młodych widzów
10:20 Gamebox
10:45 Kuchnia z Okrasą; magazyn kuli-

narny
11:10 Siódme niebo; odc.99;  serial USA
11:55 Między ziemią a niebem; magazyn 
12:40 Zwierzowiec; Stadnina; magazyn
13:00 Wiadomości
13:10 Tydzień; magazyn
13:40 Od przedszkola do Opola
14:15 Zaginiony świat; odc.12 Ostatnia 

runda; serial fantastyczno-przygodowy
15:00 Summa zdarzeń według Jacka 

Żakowskiego; program publicystyczny
Summa zdarzeń według Jacka 

Żakowskiego; program publicystyczny
Summa zdarzeń według Jacka 

15:30 BBC w Jedynce; Rekin; film 
dok.prod.angielskiej

16:25 Rozstanie z kopułą; reportaż
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 DTV J. Fedorowicza
17:30 Lokatorzy; serial komediowy TVP 
18:00 Kochamy polskie komedie; tele-

turniej (stereo)
18:30 Magia Davida Copperfielda
19:00 Wieczorynka; Gumisie
19:30 Wiadomości
19:53 Sport
19:59 Pogoda
20:10 Zakochana Jedynka; Żona 

pastora; 1997  film fab.prod.USA; 
reż: Penny Marshall; wyk: Denzel 
Washington,Whitney Houston

22:20 RetroTEYada; program rozrywkowy
23:05 Uczta kinomana; Misery; film 

fab.prod. USA; reż: Rob Reiner; wyk: 
James Caan,Kathy Bates

00:55 Uczta kinomana; Szczeniaki; Pups; 
1999  dramat prod.USA; reż: G.Ash; 
wyk: Cameron Van Hoy, Misha 
Barton,Burt Reynolds

02:35 Zakończenie programu

06:00 serial fabularny
06:55 Słowo na niedzielę; [dla niesłyszą-

cych]
07:00 Film dla niesłyszących; Tygrysy 

Europy; odc.8/11; serial TVP
07:55 M jak miłość; serial TVP [stereo]
08:45 Ślub,wesele i wideo; odc.1; serial 

prod.USA
09:10 Poranek muzyczny; Jan Sebasian 

Bach -VI Koncert brandenburski B-dur
09:45 Ostoja; magazyn przyrodniczy
10:10 Rodzinne oglądanie; Mała panda 

wielka; film dok.prod.USA
11:20 Podróże kulinarne Roberta 

Makłowicza; magazyn
11:50 Gwiazdy w południe; Jeżdziec zni-

kąd; Shane; 1953  western prod. USA; 
reż: John Stevens; wyk: Alan Ladd,Jean 
Arthur,Jack Palance

14:00 Familiada; teleturniej
14:30 Złotopolscy; odc.628 Diabeł 

ogonem machał; telenowela TVP
15:00 Bezludna wyspa
16:00 Na dobre i na złe; odc.195

Trudna diagnoza; serial prod. TVP
17:00 Zdobywcy; program przygodowo 

- rozrywkowy
17:30 Rodzinne oglądanie; Dzika przy-

szłość; odc.12/13; 2002  serial dokumen-
talny prod. angielskiej (stereo)
szłość; odc.12/13; 2002  serial dokumen-
talny prod. angielskiej (stereo)
szłość; odc.12/13; 2002  serial dokumen-

18:00 PROGRAM LOKALNY
18:30 7 dni świat; program publicystycz-

ny
19:00 Święta wojna; serial TVP
19:30 Tydzień w sporcie - magazyn 

olimpijski
20:00 Panorama; Flesz
20:05 Europa da się lubić...; Męskie 

sprawy; talk show [stereo]
21:10 Tajne akcje C.I.A.; odc.12/22; serial 

sensacyjny prod. USA
22:00 Panorama
22:20 Sport-telegram
22:31 Pogoda
22:40 Złota Dwunastka Baletów; Coppelia; 

balet; wyk: balet Royal Ballet,orkiestra 
Royal Opera House Covent Garden p/d 
Nicolae Moldoveanu

00:40 Błękitne tornado; Blue Tornado; 
1990  dramat s-f  prod.USA; reż: 
Tony B.Dobb; wyk: Ted McGinley,Dirk 
Benedict

02:05 Zakończenie programu

06:00 Mopman, odc.72
06:40 Benny Hill
07:00 Auto Świat, odc.24; magazyn 

motoryzacyjny   
07:30 Ręce które leczą, odc.136; program 

Zbigniewa Nowaka   
08:00 BeyBlade, odc.29; USA; serial 

animowany   
08:30 Pokemon, odc.15; serial anim.
09:00 Hugo, odc.188
09:30 Poplista, odc.66
10:30 Rodzina zastępcza, odc.181; serial 

obyczajowy   
11:30 Tam, gdzie żyją smoki; USA; r. Ted 

Nicolaou; w. Andrew Keir, Brittney Powell, 
Courtland Mead, John Calvin

13:20 Stój, bo mamuśka strzela; USA, 
1992; r. Roger Spottiswoode; w. Getty 
Estelle, Rees Roger, Stallone Sylvester, 
Williams Jobeth; komedia sensacyjna. 
Twardy detektyw-brutal (Stallone) 
ma jedną słabość: niczego nie może 
odmówić swej ukochanej mamusi. 
Przedsiębiorcza i apodyktyczna starsza 
pani zaczyna faktycznie kierować swym 
synem, nieświadomie doprowadzając do 
zagłady przestępcze podziemie miasta. 

15:30 Podaruj dzieciom słońce; „Fundacja 
Polsat”   

15:45 Wydarzenia
16:00 Pogoda
16:05 Muzyczna Winda, odc.8
17:00 Całkiem nowe lata miodowe, odc.13

Polska; Serial komediowy   
17:30 Sublokatorzy, odc.1; serial kom.
18:00 Daleko od noszy 2, odc.39; serial 

komediowy
18:30 Wydarzenia
18:50 Sport
18:55 Pogoda
19:00 Rodzina zastępcza, odc.182;  serial 

obyczajowy   
20:00 Pensjonat pod Różą 2, odc.32; serial 

obyczajowy   
21:00 Fala zbrodni, odc.27; serial sens.
21:30 Studio Lotto
22:00 Kuba Wojewódzki 5, odc.96

Polska; talk show
23:00 Nasze dzieci 2, odc.15. Program 

pod patronatem Fundacji Polsat   Tylko 
dla dorosłych

00:00 Magazyn sportowy
02:00 Aquaz Music Zone; program 

muzyczny

06:00 Uwaga! - magazyn 
06:20 Telesklep 
08:00 Paszport do Paryża (Passport to 

Paris) - film rodzinny, USA 1999, reży-
seria: Alan Metter, obsada: Mary-Kate 
Olsen, Ashley Olsen, Peter White, Matt 
Winston, Yvonne Scio, Brocker Way 

09:45 Zew natury (Born to be Wild) 
- film przygodowy, USA/Japonia 1995, 
reżyseria: John Grey, obsada: Wil Horneff, 
Jean Marie Barnwell, Helen Shaver, John 
C. McGinley, Marvin J. McIntyre 

11:50 Miss World 2004 - Ty wybierasz
13:35 Co za tydzień - magazyn 
14:00 Blues Brothers 2000 (Blues 

Brothers 2000) - komedia, USA 1998, 
reżyseria: John Landis, obsada: Dan 
Aykroyd, John Goodman, Joe Morton, 
Nia Peeples, Kathleen Freeman, Aretha 
Franklin, Eric Clapton 

16:25 Zielone drzwi - program Fundacji 
TVN 

16:55 Ciao Darwin - program rozrywko-
wy 

17:55 Kryminalni (11/13) - serial krymi-
nalny, Polska 

19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:40 Uwaga! - magazyn 
20:00 Mamy Cię - program rozrywko-

wy 
21:20 Najsztub Pyta - talk show 
21:55 Pod napięciem - talk show 
22:25 Superwizjer - magazyn 
22:55 Nie do wiary - magazyn 
23:25 Vanilla Sky (Vanilla Sky) - film oby-

czajowy, USA/Hiszpania 2001, reżyseria: 
Cameron Crowe, scenariusz: Cameron 
Crowe , muzyka: Nancy Wilson , obsa-
da: Tom Cruise, Penelope Cruz, Cameron 
Diaz, Kurt Russell, Jason Lee, Noah Taylor, 
Timothy Spall, Tilda

02:05 Nic straconego 

TVP 1 POLSAT TVN TV 4
06.15 „Joker” - talk-show
06.55 „Sztukateria” - magazyn kulturalny
07.30 „Kinomaniak” - odjazdowy maga-

zyn filmowy
08.00 Modna Moda - magazyn
08.30  „VIP” - wydarzenia i plotki 
09.00 V-max - magazyn motoryzacyjny 
09.30 „Psie serce - Rol” (14) – serial prod. 

polskiej, Reżyseria; TOMASZ DEMBIŃSKI, 
„Psie serce - Rol” (14) – serial prod. 

polskiej, Reżyseria; TOMASZ DEMBIŃSKI, 
„Psie serce - Rol” (14) – serial prod. 

obsada: Jerzy Zelnik, Małgorzata 
Niemirska, Aleksander Kalinowski, 
Nina Rogu, Swięcicki Andrzej, Jacek 
Kopczyński, Barbara Sołtysik, Krystyna 
Wolańśka, Sławomir Pacek użył głosu 
Rolowi

10.30 „Dirty Dancing” (13) – serial USA 
11.00 „Largo” („Largo Winch”) (13) 

– przygodowy serial akcji, Francja/
Niemcy/Kanada/Belgia/USA

12.00 KINOmaniaK – odjazdowy maga-
zyn filmowy

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

(45) – serial kryminalny, USA
15.00 Puchar Polski: Wisła Kraków 

– Szczakowianka Jaworzno 
17.00 „Chłopiec z dżungli”(„Jungle Boy”) 

- Indie-USA 1996, reż. Allan A. Goldstein; 
wyk. Jeremy Roberts, Lea Moreno, David 
Fox

19.00 „Pustynny piorun” („Desert 
Thunder”) - USA 1998, reż. Jim Wynorski; 
wyk. Tim Abell, Daniel Baldwin, Ari Barak, 
Melissa Brasselle

21.00 WYDARZENIA
21.10 „Nagi patrol” (43) – serial kome-

diowy, USA 2000, Wyk. Timothy Stack 
(Notch Johnson), Jaime Bergman (B.J. 
Cummings), Roland Kickinger (Chip 
Rommel), Kim Oja (Kimberlee Clark)

21.40 „Drogówka” - magazyn policyjny 
22.10   Posłaniec Sprawiedliwości  (Keeper 

of The City)  film USA
00.10 „Wojna w mieście” („City War aka 

Sing si jin Jagna”) - Chiny 1989, reż. Sun 
Chung; wyk. Robin Shou, Ti Lung, Danny 
Lee, Chow Yun-Fat

02.05 „Drogówka” - magazyn policyjny
02.30 „Komenda” - serial dok.
03.55 KINOmaniaK – odjazdowy maga-

zyn filmowy
04.20 Modna Moda - magazyn
04.45 Zakończenie programu
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Incognito
TVP 1 23.15

Thriller, 103 min, USA 1997. Reżyseria: 
John Badham. Scenariusz: Jordan Katz. 
Występują: Jason Patric, Irene Jacob, 
Thomas Lockyer, Ian Richardson, Simon 
Chandler, Pip Torrens, Michael Cochrane, 
Rod Steiger i innis

Harry Donovan (Jason Patric), młody 
i zdolny artysta z Nowego Jorku, nie 
zawsze legalnie wykorzystuje swoje 
umiejętności. Trudni się kopiowaniem 
dzieł sztuki, a jego sława genialnego 
fałszerza sięga daleko poza granice 
kraju. Pewnego razu zgłasza się do 
niego właściciel galerii sztuki w Anglii, 
Alistair Davies, w towarzystwie kil-
ku wspólników zainteresowanych 
zrobieniem dobrego interesu. 
Niespodziewani goście przedkła-
dają Harry’emu swoją propozycję: 
ma sfałszować obraz Rembrandta, 
a za usługę otrzyma fortunę. 
Początkowo Harry odmawia, jednak 
splot dalszych wydarzeń sprawia, że 
postanawia podjąć wyzwanie. Ma 
to być jego ostatnie fałszerstwo w 
życiu. Realizacja tak poważnego 
zadania wymaga jednak wielu 
żmudnych przygotowań. 
Harry wylatuje do Amsterdamu, 
by dokładnie przyjrzeć się dziełom 
Rembrandta. Następnie podróżuje 
do Francji, gdzie w Luwrze też 
podziwia obrazy wybitnego ho-
lenderskiego malarza. W Paryżu 
poznaje przypadkowo koneserkę 
sztuki, Marieke Van Den Broeck 
(Irene Jacob), z którą połączy go 
romans. 
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19:30
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20:10

22:20
23:05

00:55

02:35

Vanilla sky
20.10 TVP 1

Film obyczajowy, USA 2001; REŻYSERIA: 
Cameron Crowe; OBSADA:Tom Cruise, 
Penelope Cruz, Cameron Diaz, Kurt 
Russell, Timothy Spall, Tilda Swinton 

David nie ma powodów do zmar-
twień. Jest młody, przystojny i bo-
gaty. Ma wspaniałe mieszkanie, w 
którym nie brak bezcennych dzieł 
sztuki, takich np. jak słynny obraz 
Moneta. David żyje pełnią życia. 
Po rodzicach odziedziczył dosko-
nale prosperujące wydawnictwo, 
w którym posiada większość 
udziałów. Jednak w jego życiu 
zawodowym pojawiają się niepo-
kojące sygnały. Niebawem dowie 
się, że wspólnicy w wydawnictwie 
oddaliby wiele, aby pozbyć się go 
na zawsze. Tymczasem on żyje 
chwilą i dla przyjemności. Jest sam, 
lecz nie cierpi z powodu samotno-
ści. Gdy potrzebuje towarzystwa, 
umawia się z piękną Julią (Cameron 
Diaz). Przez długi czasu Julii udaje 
się utrzymać Davida w przekona-
niu, że ich związek to tylko przy-
goda. Jednak pewnego dnia nie 
chce już dłużej udawać. Na swym 
urodzinowym przyjęciu David po-
znał wyjątkową dziewczynę, Sofię 
i zakochał się w niej. Julia postana-
wia walczyć o to, czego i tak nigdy 
by nie dostała. Chce zmusić Davida 
do wyznania, że ich związek 
był dla niego ważny. Ich rozmo-
wa odbywa się w rozpędzonym 
samochodzie...

HIT NA DZIŚ
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Ślubuję:  strzec honoru szkoły, 
kształtować umysł i charakter, 
(...) rozwijać w sobie postawę 
kształtować umysł i charakter, 
(...) rozwijać w sobie postawę 
kształtować umysł i charakter, 

człowieka twórczo myślące-
go, (...)  pamiętać o tym, że 
człowieka twórczo myślące-
go, (...)  pamiętać o tym, że 
człowieka twórczo myślące-

na moje wychowanie i na-
ukę składa się trud Rodziców 
i nauczycieli,  nie zawieść po-
kładanego we mnie zaufania 
i starać się odpowiedzieć na 
ten trud wysiłkiem mojego 
umysłu i serca – takimi sło-umysłu i serca – takimi sło-umysłu i serca
wami wyrazili głęboką chęć nauki 
uczniowie klas pierwszych Zespołu 
Szkół nr 3 w Cieksynie. Ślubowanie 
pierwszoklasistów  odbyło się 21 
października 2004 roku podczas 
akademii, przygotowanej przez 
wychowawczynie składających ślu-

Ślubowanie w Cieksynie

bowanie klas p. Barbarę Brzezińską, 
p. Barbarę Lewandowską i p. Mał-
gorzatę Parzonka. Uroczyste „Ślu-
buję...” złożyło 24 „pierwszaków” 
Szkoły Podstawowej i 62 uczniów 
klas pierwszych Gimnazjum. 

M. Parzonka, B. Brzezińska

ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI
Każdy naród, społeczeństwo czy 
środowisko poszukując swoich ko-
rzeni, ma świadomość, iż jesteśmy 
ukształtowani przez magię, mity, kul-
turę i tradycję, w których wzrastamy. 
Żaden naród nie ma monopolu na 
wartości wielkie i nieprzemijające, ale 
są takie, które wcielają wielkie warto-
ści ludzkie w stopniu wyższym.

Polacy – w ciągu wieków – udo-
wodnili, że choć nie są narodem 
wielkim liczebnie, to są wielkim spo-
łeczeństwem, które wciela w życie 
wartości uniwersalne, humanitarne i 
demokratyczne. Jako naród gorzko 
i tragicznie doświadczony rozumie-
my istotę człowieczeństwa. Kulty-
wujemy wartości takie, jak: odwaga, 
bohaterstwo i honor – jako walor 
indywidualnego charakteru i honor 
jako walor wielkich spraw. Szanujemy 
swoje obyczaje, kulturę, tradycje 
narodowe, a nade wszystko miejsca 
pamięci. Te cechy tworzą etos polski, 
z którego jesteśmy dumni. Jest on dla 
nas siłą żywotną, która daje natchnie-
nie i wyzwala substancję twórczą, a ta 
staje się podstawą głębszych warto-
ści. Staje się aktem mądrości moral-
nej i trzeźwości politycznej. Mądrość 
narodu polega na tym, aby z trzonu 
przeszłości wyłuskać te wartości, 
z których będziemy dumni. Chcąc 
poznać historię narodu należy znać 
miejsca sercu najbliższe – własne 
miasto, region i najbliższe okolice. 

Różne mogą być sposoby patrzenia 
na historię naszego regionu i na jego 
tradycje. Można – rozważając dzieje 
wojen, powstań oraz ważniejszych 
bitew, dociekać przyczyn osiągnię-
tych zwycięstw bądź poniesionych 
porażek. Można też zajmować się 
historią naszego wojska, historią jego 
rozwoju, organizacji czy uzbrojenia. 
Można jednak na sprawy oręża 
spojrzeć odmiennie; od strony po-
szczególnych, konkretnych ludzi, 
zasłużonych żołnierzy, bohaterskich 
powstańców czy bezimiennych 
bojowników. Opowiadać o ich życiu 
i czynach. 

Można też postawić w centrum 
uwagi miejsca ich wiecznego spo-
czynku – miejsca pamięci narodo-
wej; mogiły, figurki, krzyże, wspólne 

groby. Poprzez te miejsca najpełniej 
odzwierciedla się tragizm narodu 
polskiego. Miejsc takich w naszej 
okolicy jest bardzo dużo. Większość 
z nich to zabytki narodowe wpisane 
w poczet dóbr kultury i będące spu-
ścizną dla przyszłych pokoleń. 

W ramach działań wychowawczych 
i w celu urozmaicenia wakacyjnego 
czasu wolnego młodzieży zorganizo-
wałyśmy w sierpniu bieżącego roku 
wycieczkę „Śladami przeszłości”. Na 
początek wycieczki nieprzypadkowo 
wybrałyśmy niewielkie wzniesienie, 
które jest historycznym zalążkiem 
grodu Nasielsk. Znajdują się tam 
fragmenty grodziska wczesno-

historycznego, którego początki 
datuje się na XII – XIII wiek, (choć 
historycznego, którego początki 
datuje się na XII – XIII wiek, (choć 
historycznego, którego początki 

niewykluczone, że pewne frag-
menty pochodzą z VIII – IX wieku). 
niewykluczone, że pewne frag-
menty pochodzą z VIII – IX wieku). 
niewykluczone, że pewne frag-

Kolejnymi etapami wyprawy były 
odwiedziny historycznych grobów 
na cmentarzu w Nasielsku i w Ciek-
synie. Chwile spędzone nad Grobami 
Nieznanego Żołnierza zawsze skła-
niają do zadumy i refleksji. Będąc 
w Cieksynie odwiedziliśmy także 
miejsce zwane kurhanem, w któ-
rym spoczywają prochy żołnierzy 
niemieckich z okresu I wojny świa-
towej. W Czajkach odnaleźliśmy po-
mnik poświęcony pamięci żołnierzy 
niemieckich i radzieckich poległych 
w czasie II wojny światowej. Oba te 
miejsca były bardzo zaniedbane, co 
najlepiej świadczy o tym jak trudno 
przełamywać uprzedzenia i niechęć 

ludzi do tych, którzy próbowali 
odebrać Polsce niepodległość. Na 
trasie wycieczki znalazły się także 
historyczne miejsca w Ruszkowie, 
Borkowie, Chrcynnie, Konarach 
i Nasielsku. 

Wędrówka śladami krzyży, kapliczek, 
pomników i kopców stała się dowo-
dem na to, iż nasi rodacy walczyli o 
wartości nadrzędne: wolność, nie-
zależność i honor. Swoją odwagą, 
poświęceniem wnieśli ogromny 
wkład do skarbca wartości ludzkich 
i europejskich. Jesteśmy dumni, 
że urodziliśmy się Polakami, że 
zostaliśmy wykarmieni wartościami 
i ideałami, które tak często wydają się 

niepraktyczne, a które jednak pozwa-
lają człowiekowi stać z podniesioną 
głową i patrzeć prosto w gwiazdy.

Podziękowania: Serdecznie dziękuje-
my państwu Annie i Zdzisławowi Su-
wińskim, którzy pomogli nam przy 
opracowaniu programu wycieczki, 
gromadzeniu materiałów i informacji 
dotyczących historycznych miejsc 
pamięci znajdujących się na terenie 
gminy Nasielsk. 

Dziękujemy też panu S. Stankiewi-
czowi za pomoc w odnalezieniu 
miejsc historycznych na terenie 
Cieksyna i jego okolic  oraz udzie-
lenie o nich informacji.  

E. Zdziebłowska, B.Chrzanowska, 
A.Chmielewska.

Co słychać w ,,Socratesie”
W ubiegłorocznym listopadowym 
numerze „Życia Nasielska” ukazał 
się artykuł Elżbiety Wróblewskiej 
zatytułowany „Socrates w nasielskich 
szkołach”, z którego mogliśmy się 
dowiedzieć, że dwie lokalne placówki 
przystąpiły do programu edukacyjne-
go działającego pod patronatem Unii 
Europejskiej. Jego celem jest promo-
wanie współpracy i wymiany między 
szkołami oraz wzmocnienie wymiaru 
europejskiego w dziedzinie edukacji. 
Program Socrates Comenius zmierza 
do podniesieni poziomu edukacji 
szkolnej, promuje naukę języków 
obcych oraz koncentruje się na wzbo-
gacaniu świadomości interkulturowej 
wśród uczestników programu. 

Społeczność Szkoły Podstawowej im. 
Stefana Starzyńskiego w Nasielsku w 
podjęciu decyzji o przystąpieniu do 
programu Socrates Comenius do-
strzegła szansę zaistnienia społeczno-
ści lokalnej w Europie. Naszym dzia-
łaniom przyświeca hasło „Mieszkam 
w Nasielsku- żyję w Europie”. Starania 
o nawiązanie współpracy partnerskiej 
rozpoczęliśmy w ubiegłym roku 
szkolnym. Jedna z naszych koleżanek, 
p. Iwona Podgrudna, uczestniczyła w 
dniach   24-27 października 2003 
roku w seminarium kontaktowym 
w Reichenau w Austrii, które miało 
na celu znalezienie partnerów do 
dalszej współpracy. Oferta współ-
działania okazała się atrakcyjna w 
tematyce propagującej zdrowy styl 
życia. Po powrocie naszej koleżanki 
przystąpiliśmy do wnikliwego opraco-
wywania strategii działań związanych 
z projektem realizowanym w ramach 
programu Socrates Comenius.

Z przyjemnością możemy zakomuni-
kować, że wniosek aplikacyjny naszej 
szkoły został pozytywnie zaopinio-
wany przez Agencję Narodową w 
Warszawie, a następnie zatwierdzony 
przez Komisję Europejską w Brukseli. 
Z dniem 6 września 2004 roku roz-
poczęliśmy realizację projektu EETT 
(Metody i Techniki w Edukacji Śro-
poczęliśmy realizację projektu EETT 
(Metody i Techniki w Edukacji Śro-
poczęliśmy realizację projektu EETT 

dowiskowej).W realizacji tego zadania 
(Metody i Techniki w Edukacji Śro-
dowiskowej).W realizacji tego zadania 
(Metody i Techniki w Edukacji Śro-

będziemy współpracować ze szkołami 
podstawowymi z Grecji, Włoch, Wę-
gier i Rumunii. Są to szkoły o podobnej 
liczebności i strukturze organizacyjnej 

jak nasza placówka, ale zlokalizowane 
w odmiennych warunkach geogra-
ficznych i środowiskowych, co czyni 
współpracę bogatszą, stwarza moż-
liwości wymiany wiedzy i doświad-
czeń. Pragniemy włączyć nasz projekt 
do programu nauczania, a poprzez 
kontakty, ze szkołami europejskimi 
(korespondencja, poczta elektroniczna) 
kontakty, ze szkołami europejskimi 
(korespondencja, poczta elektroniczna) 
kontakty, ze szkołami europejskimi 

przyczynić się do wzrostu zaintereso-
wania naszych wychowanków nauką 
języków obcych. Główne cele projek-
tu realizowanego przez naszą grupę 
partnerską to rozwinięcie wśród jego 
uczestników (nauczycieli, uczniów, 
partnerską to rozwinięcie wśród jego 
uczestników (nauczycieli, uczniów, 
partnerską to rozwinięcie wśród jego 

rodziców i społeczności lokalnej) 
uczestników (nauczycieli, uczniów, 
rodziców i społeczności lokalnej) 
uczestników (nauczycieli, uczniów, 

poczucia współodpowiedzialności za 
przyszłość otaczającego nas środowi-
ska i budzenie dbałości o jego ochronę. 
Naszym priorytetem jest promowanie 
zdrowego stylu życia, połączonego z 
aktywnym spędzaniem wolnego 
czasu. Pierwszym krokiem realizacji 
tego zadania będzie przeprowadzenie 
w listopadzie br. wśród społeczności 
szkolnej i mieszkańców naszej gmi-
ny ankiety dotyczącej stylu życia    i 
nawyków żywieniowych w lokalnym 
środowisku. Przeprowadzenie takiej 
samej ankiety w szkołach partnerskich 
pozwoli nam nie tylko poznać styl 
życia mieszkańców innych regionów 
Europy, ale dostrzec także podobień-
stwa i różnice między nimi. Porów-
nanie wyników przeprowadzonych 
badań stanie się punktem wyjścia do 
realizacji kolejnych zadań. Na bieżąco 
będziemy starali się informować spo-
łeczność lokalną o naszych działaniach 
i prezentować ich efekty.

Mamy nadzieję, że przedstawiciele 
władz miasta i służby zdrowia, mając 
na względzie dobro społeczeństwa i 
równomierny rozwój naszego regio-
nu, pomogą nam w realizacji projek-
tu. Liczymy na udział mieszkańców 
Nasielska w wypełnianiu opracowanej 
przez nas ankiety. Będzie ona dostęp-
na w naszej placówce oraz Nasielskim 
Ośrodku Kultury.

Pragniemy, aby Szkoła im. Stefana 
Starzyńskiego była nie tylko instytu-
cją odpowiedzialną za kształcenie i 
wychowanie dzieci i młodzieży, ale 
stała się także instytucją edukacyj-
ną dla całej społeczności lokalnej 

i gminnej. Osiągnięciu tego celu będą 
służyły organizowane przez nas pre-
lekcje, konkursy (plastyczne, literackie, 
służyły organizowane przez nas pre-
lekcje, konkursy (plastyczne, literackie, 
służyły organizowane przez nas pre-

sportowe), mityngi i pikniki promujące 
lekcje, konkursy (plastyczne, literackie, 
sportowe), mityngi i pikniki promujące 
lekcje, konkursy (plastyczne, literackie, 

zdrowy tryb życia. Poprzez promo-
wanie kultur europejskich będziemy 
chcieli przybliżyć naszym uczniom i 
mieszkańcom gminy Nasielsk kraje, 
z którymi nawiązaliśmy współpracę. 
Poznanie zwyczajów i stylu życia 
innych narodów, bogactwo doświad-
czeń związanych z realizacją projektu 
pozwoli nam wszystkim uświadomić 
sobie, jak ważną rolę pełniąw naszym 
życiu narodowe tradycje.

Ewa Grenadier

Życie Nasielska 
dla uczniów
Jeżeli ktoś lub coś Was śmieszy, 
jeżeli dzieją się ciekawe rzeczy, 
jeżeli jesteście świadkami ważnych 
dla Waszej szkoły wydarzeń – pisz-
cie do nas. Krótkie, najciekawsze 
i najzabawniejsze teksty zamieści-
my na łamach Życia Nasielska. Szcze-
i najzabawniejsze teksty zamieści-
my na łamach Życia Nasielska. Szcze-
i najzabawniejsze teksty zamieści-

gólnie gorąco zapraszamy do współ-
pracy uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalistów, którzy już mają do-
świadczenie w wydawaniu szkolnych 
gazetek. Nie piszcie tego, co każą 
Wam nauczyciele – piszcie sami to, 
co chcecie! 

Red. 
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fot. M. Stamirowski

Konkurs recytatorski rozstrzygnięty
W sali kina „Niwa” przez 

dwa dni, 8 i 9 listopada 
zwycięzcy szkolnych edycji 
konkursu recytatorskiego 
zorganizowanego przez Na-
sielski Ośrodek Kultury brali 
udział w finale gminnym. 
Uczestnicy konkursu występowali 
w określonych kategoriach 
wiekowych: 1. klasy I – III szkół 
podstawowych (bajki),2. klasy IV 
wiekowych: 1. klasy I – III szkół 
podstawowych (bajki),2. klasy IV 
wiekowych: 1. klasy I – III szkół 

–VI szkół podstawowych (wiersze 
podstawowych (bajki),2. klasy IV 
–VI szkół podstawowych (wiersze 
podstawowych (bajki),2. klasy IV 

o przyrodzie i utwory patriotyczne); 
–VI szkół podstawowych (wiersze 
o przyrodzie i utwory patriotyczne); 
–VI szkół podstawowych (wiersze 

3. gimnazjaliści (wiersze Cz. Miłosza 
o przyrodzie i utwory patriotyczne); 
3. gimnazjaliści (wiersze Cz. Miłosza 
o przyrodzie i utwory patriotyczne); 

i poetów Powstania Warszawskiego); 
3. gimnazjaliści (wiersze Cz. Miłosza 
i poetów Powstania Warszawskiego); 
3. gimnazjaliści (wiersze Cz. Miłosza 

4. uczniowie szkół ponadgimnazjal-
nych (wiersze Cz. Miłosza, poetów 
4. uczniowie szkół ponadgimnazjal-
nych (wiersze Cz. Miłosza, poetów 
4. uczniowie szkół ponadgimnazjal-

Powstania Warszawskiego oraz 
wiersze patriotyczne). 
Powstania Warszawskiego oraz 
wiersze patriotyczne). 
Powstania Warszawskiego oraz 

W poniedziałek, 8 listopada swoje 
umiejętności prezentowały dzieci 
z dwóch pierwszych kategorii wie-
kowych. W sumie tego dnia jury 
oceniało występy 46 uczniów. 

We wtorek, 9 listopada, utwory 
poetyckie recytowała młodzież, 
11 gimnazjalistów oraz czworo 
uczniów z Zespołu Szkół Zawodo-
wych w Nasielsku.

Po przesłuchaniu wszystkich zgło-
szonych kandydatów jury, w składzie: 
Hanna Golnik, Bożena Kozłowska, 
Mirosława Mleczak, Henryk Śliwiń-
ski, Marek Tyc, wyłoniło laureatów 
konkursu. 

Kategoria I.: 1. Natalia Hegema-
jer – Zespół Szkół nr 3 Cieksyn; 
2. Andrzej Śmigasiewicz – Zespół 
Szkół nr 2 Pieścirogi. Wyróżnienia 
otrzymali: Karolina Witkowska – ZS 
nr 3 Cieksyn; Bartosz Charzyński 
SP Popowo Borowe; oraz tercet 
Arkadiusz Bobowski, Małgorzata 
Kurpiewska, Jakub Miłoszewski – ZS 
nr 2 Pieścirogi.

Kategoria II.: 1. Anita Radzikowska 
– ZS nr 3 Cieksyn, 2. Izabela Ma-
linowska – SP Nasielsk, 3. Magda-
lena Dylewska – ZS nr 3 Cieksyn. 
Wyróżniono Marcina Świderskiego 
– SP Nasielsk.

Kategoria III.: przyznano w niej trzy 
równorzędne pierwsze miejsca: Sylwii 
Piekarskiej – Gimnazjum Nasielsk, Ol-
dze Prusik – ZS nr 3 Cieksyn i Małgo-
rzacie Maron – Gimnazjum Nasielsk. 
Wyróżniono Konrada Pawłowskiego, 
ucznia nasielskiego Gimnazjum. 

Kategoria IV.: przyznano dwa wyróż-
nienia – Annie Jadczak i Magdalenie 
Andrzejewskiej, uczennicom ZSZ 
w Nasielsku. 

Zdobywcy pierwszych miejsc 
w swoich kategoriach wiekowych 
zaprezentowali się 10 listopada pod-
czas akademii zorganizowanej z okazji 
Święta Niepodległości. Wszystkim 

laureatom gminnego finału konkursu 
recytatorskiego tego dnia nagrody 
wręczyli: B. Mucha, Burmistrz Nasiel-
ska i B. Sakowska, dyr. ZEAS –u. 

red.

Z okazji Święta Niepodle-
głości w kinie „Niwa” we 

środę, 10 listopada odbyły 
się uroczystości związane z 
odzyskaniem przez Polskę 
wolności. 
W pierwszej części akademii 
uczniowie Liceum Ogólnokształ-
cącego przypomnieli wydarzenia 
tamtych lat. Referat poświęcony 

86 rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości przygoto-
wany przez Magdę Tomasińską 
wygłosiła Martyna Borzym. Zaś 
Jarosław Hochmut odczytał przy-

gotowany przez Ewelinę Kuczbor-
ską rys historyczny dotyczący 618 
rocznicy nadania Nasielskowi praw 
miejskich. Następnie swoje umie-
jętności artystyczne zaprezentowali 
laureaci gminnego finału konkursu 
recytatorskiego. Po czym zwy-
cięzcom i wyróżnionym wręczo-
no dyplomy i nagrody. W dalszej 
części uroczystości przemówienie 

wygłosił B.Mucha, Burmistrz Nasiel-
ska. W programie patriotycznym 
przygotowanym pod kierunkiem 
p. Ewy Tulej wystąpili uczniowie 
nasielskiego LO. 

Święto Niepodległości w Nasielsku
Na zakończenie o wystawie fotogra-
ficznej pt. „Nasielsk wczoraj, dziś i jutro” 
prezentowanej w holu kina mówił jej 
autor Andrzej Zawadzki. Zgromadzone 
zdjęcia przedstawiają zmiany jakie za-
szły w naszym mieście na przestrzeni 
dziesięcioleci. Atrakcją są fotosy po-
chodzące z okresu międzywojennego 
oraz te ukazujące nieco futurystyczną, 
ale jakże obiecującą wizję przyszłości 

Nasielska. Wystawę zorganizowały 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Na-
sielskiej, Nasielski Ośrodek Kultury 
przy wsparciu finansowym Urzędu 
Miejskiego. 

Warto przypomnieć, 
że rok temu po raz 
pierwszy przyznany 
został tytuł hono-
rowego obywatela 
miasta Nasielska. 
Ten zaszczytny tytuł 
otrzymał jako pierw-
szy ks. T. Tomasiński. 

We czwartek, 11 li-
stopada, o godz. 10 
na cmentarzu para-
fialnym w Nasielsku 
po wysłuchaniu 
hymnu państwowe-
go oraz krótkim przemówieniu 
Burmistrza wieńce na grobie bo-
haterów poległych za ojczyznę 
złożyli przedstawiciele nasielskich 
władz, instytucji i stowarzyszeń. Na-
stępnie w kościele pod wezwaniem 
św. Wojciecha w Nasielsku odbyła 

się uroczysta msza św. w intencji 
Ojczyzny i mieszkańców naszej 
gminy. Nabożeństwo uświetnił wy-
stęp artystyczny uczniów Zespołu 
Szkół Zawodowych w Nasielsku. 
Przygotowany pod kierownictwem 
p. Danuty Białoruckiej. 

Red

Kto wie, co dziś znajduje się na miejscu tego budynku?
Odpowiedź znaleźć można na wystawie w kinie NIWA.

Program patriotyczny w wykonaniu uczniów nasielskiego LO

fot. M. Stamirowski

fot. M. Stamirowski

Bernard Mucha, Burmistrz Nasielska wręcza nagrody zwyciężczyniom w kategorii szkół gimnazjalnych. Od lewej: 
Sylwia Piekarska, Małgorzata Maron i Olga Prusik.
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fot. D. Panasiuk

Pracownicy zza wschodniej granicy
Przyjeżdżają do nasze-
go kraju – oczywiście w 
celach turystycznych. 
Zaczynają od zwiedzania 
polskiej wsi. Pierwsze kro-
ki kierują do najbliższego 
w okolicy gospodarstwa 
rolnego, w którym stoi 
ciągnik i krząta się kilka 
osób albo trwa budowa 
domu. To może być tu!
Szukają roboty. Chcą tylko 3,5 zł. za 
godzinę. Ci, którzy znajdą chwalą się 
przed swoimi ziomkami – mieliśmy 
szczęście. 

Ze świecą szukać Polaka, który za 
takie pieniądze poszedłby do zbie-
rania jabłek czy pielenia warzyw, nie 
zważając przy tym na pogodę.

Pracują ciężko. Chcą robić od świtu 
do zachodu słońca. Chcą, bo właści-
ciele gospodarstw nie zgadzają się na 
to. Tadeusz K., sadownik powiedział 

– To nieludzkie, a poza tym mi 
samemu nie chce się być z nimi na 
polu przez kilkanaście godzin, no 
bo trzeba pokazywać co i jak mają 
robić. Dodał, że pilnować nie trzeba, 
bo dobrze robią, widać, że zależy 
im na pieniądzach – oj i to bardzo 
zależy, chcieli nawet, żebym im po-
zwolił pracować w niedzielę – a ja im 
powiedziałem, że w niedzielę to ja z 
żoną do kościoła chodzę.

Ich tydzień pracy trwa przeważnie 
sześć dni. Zakładając, że pracują 
po 10 godzin dziennie (tyle właśnie 
sześć dni. Zakładając, że pracują 
po 10 godzin dziennie (tyle właśnie 
sześć dni. Zakładając, że pracują 

według nich to minimum) zarabiają 
po 10 godzin dziennie (tyle właśnie 
według nich to minimum) zarabiają 
po 10 godzin dziennie (tyle właśnie 

ponad 200 złotych tygodniowo. 
Taras J. ze Lwowa szybko wyliczył 
– jest to około 50 dolarów, a tyle 
to nawet dobry specjalista  u nas nie 
zarabia przez miesiąc.

Nic więc dziwnego, że u pewnego 
ogrodnika w okolicach Warszawy 
pracowali  bardzo dobrze wykształ-
ceni turyści - Miałem dentystę, 
rehabilitantkę, architekta i artystę 
malarza, byli to najlepiej wykształ-
ceni zbieracze ogórków, jakich do 
tej pory miałem.

Skąd my to znamy: -Panie docen-
cie, długo Pan przyjeżdża na chmiel? 
– Od trzech lat Panie doktorze - jest – Od trzech lat Panie doktorze - jest – Od trzech lat Panie doktorze
to autentyczny fragment rozmowy. 
Takie dialogi naszych rodaków nie 
były rzadkością na polach bawarskich 
bauerów. Różnica między nami, a 
nimi jest jednak bardzo duża. My 
zarabialiśmy na Zachodzie (przed 
nimi jest jednak bardzo duża. My 
zarabialiśmy na Zachodzie (przed 
nimi jest jednak bardzo duża. My 

wprowadzeniem euro) od 6 marek 
zarabialiśmy na Zachodzie (przed 
wprowadzeniem euro) od 6 marek 
zarabialiśmy na Zachodzie (przed 

za godzinę zbioru winogron do 
11 przy podwiązywaniu chmielu, a 
oni u nas nieco ponad jedną markę.

Goście ze wschodu w ciągu dnia są 
niewidoczni. Są daleko na budowach 
czy polach, pielą, piełaczują, zbiera-
ją, sadzą. Wieczorami wracają do 
magazynów,  poddaszy, do stodół 
– tam najczęściej nocują. -  Przyszli 
do mnie w poszukiwaniu roboty. 
Chciałem ich wziąć, ale mówię, nie 
mam gdzie ich przenocować, a oni 
pokazują na pusty garaż i mówią, że 

mogą tam. Ja mówię, że tak ale ….” 
Pan wsio w pariadkie”. No i zostali 
– opowiada pan Andrzej ogrodnik  
z okolic Nowego Dworu. Widać ich 
dopiero w niedzielę. Gromadzą się 
w centralnych miejscach wsi, mia-
steczek. Tam, gdzie są sklepy. Jest 
to jedyny dzień, kiedy mogą zrobić 
zakupy. Wtedy też sami handlują. 
Sprzedają przywieziony alkohol, 
papierosy. Chętnych nie brakuje, bo 
u nich jest tanio.

I wszyscy są zadowoleni. Rolnicy, 
ponieważ mają dobrą i tanią siłę ro-
boczą, polscy klienci, bo kupują tanio 
„spiryt” i „cigarety”, no i oczywiście 
obcokrajowcy, bo zarabiają.

Przybysze ze wschodu sami przy-
znają, że łatwo ich poznać w tłumie 
– W słońcu świecimy się, u nas 
wszystkich złote zęby – wyjaśnia wszystkich złote zęby – wyjaśnia wszystkich złote zęby
dwudziestoletni Siemien. 

Podczas niedzielnych zgromadzeń 
spotykają się ze swoimi „kurierami”, 
u których wymieniają złote na dolary 
i umawiają się na powrót do domów. 
„Kurierzy”, to ludzie, którzy m.in. 
przywożą ich do Polski i odwożą z 
powrotem własnymi samochodami 
– jak sami mówią, to taki „lewy” 
przewoźnik. Za przewóz np. z jednej 
z mazowieckich gmin do Lwowa 
trzeba zapłacić ponad 20 dolarów. 
Chętnie korzystają z tych usług i pła-
cą bez namysłu. Wiedzą, że dzięki 
temu wszystkie zarobione pieniądze 
uda im się szczęśliwie przewieźć do 
domów. Boją się  podróżować po-
ciągami i autobusami – Tam grasują 
„rekietiery” i wszystko zabierają, a i 
po mordzie dadzą.

Nowa formuła Przyjaźni Polsko-
„Radzieckiej” w postaci turystyki 
zarobkowej jest niestety nielegalna. 
Zgodnie bowiem z ustawą „o za-
trudnieniu i przeciwdziałaniu bez-
robociu” sądy mogą wymierzać 
kary zarówno: pracodawcy- kto 
powierza wykonywanie pracy 
cudzoziemcowi nie posiadają-
cemu zezwolenia (…) podlega 
cudzoziemcowi nie posiadają-
cemu zezwolenia (…) podlega 
cudzoziemcowi nie posiadają-

karze grzywny nie mniejszej niż 
3000 złotych,  jak i pracownikowi 
– „ cudzoziemiec nie posiadający 
zezwolenia na osiedlenie się lub 
statusu uchodźcy w Rzeczpospo-
litej Polskiej, który wykonuje pracę 
bez zezwolenia (…) podlega karze 
litej Polskiej, który wykonuje pracę 
bez zezwolenia (…) podlega karze 
litej Polskiej, który wykonuje pracę 

grzywny nie niższej niż 1000 zł lub 
wydaleniu zgodnie z przepisami o 
cudzoziemcach”.

W obydwu przypadkach kara może 
wynieść nawet 5000 złotych.

Ściganiem „nielegalnych” zajmują 
się m.in. biura Kontroli Legalności 
Zatrudnienia przy Wojewódzkich 
Urzędach Pracy (WUP).  Ich przed-
Zatrudnienia przy Wojewódzkich 
Urzędach Pracy (WUP).  Ich przed-
Zatrudnienia przy Wojewódzkich 

stawiciele sami potwierdzają, że 
praca cudzoziemców „na czarno” 
to niewyobrażalnie duży problem.  
Jedna z urzędniczek wydziału ds. 
cudzoziemców WUP powiedziała 
wprost – Proszę mi znaleźć cho-
ciaż jedną firmę budowlaną albo 
gospodarstwo rolne, które legalnie 

zatrudniają cudzoziem-
ców – bo ja o takim 
przypadku nie słyszałam; 
prawie w każdej firmie jest 
coś nie tak.

Czy coś może się zmie-
nić – raczej nie. I nie ma 
w tym niczego dziwnego 
skoro sami urzędnicy 
ministerialni i w urzędach 
wojewódzkich przyznają 
nieoficjalnie, że zalegalizo-
wanie pracy wykonywanej 
przez cudzoziemców jest 
praktycznie niemożliwe, 
to zbyt skomplikowane i 
czasochłonne, ponadto 
trzeba doskonale znać 
zawiłości prawa. Z tym 
problemem, jak dodają, 
ledwo sobie radzą nawet 
kancelarie prawnicze, 
które są teraz zawalone 
takimi sprawami. Być 
może w tym wypadku 
chodzi o zupełnie innych 
pracodawców i inne pro-
fesje. Trudno wyobrazić 
sobie, żeby rolnik, chcący 
zatrudnić obcokrajowca 
do zbioru ziemniaków za trzy i pół 
złotego za godzinę, chodził do kan-
celarii prawniczej z prośbą o poradę 
albo załatwienie sprawy. Musiałby to 
być bardzo bogaty rolnik.

Co więc ma zrobić ten przeciętny, 
jeżeli ma uczciwe zamiary i chce 
załatwić „Aljoszy” zezwolenie na 
pracę? Najpierw musi zwrócić się 
do Powiatowego Urzędu Pracy z 
prośbą o wydanie opinii, czy może 
zatrudnić obcokrajowca i czy na jego 
miejsce nie znajdą się chętni Polacy, 
bo właśnie im ustawa o zwalczaniu 
bezrobocia daje pierwszeństwo. A 
wiadomo, że bezrobotnych u nas 
nie brakuje. Niestety. Jeżeli nie znajdą 
się chętni rodacy wówczas właściciel 
gospodarstwa występuje – tym ra-
zem już do Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy – z prośbą o zgodę na wyda-
nie zezwolenia na pracę dla tego 
samego „Aljoszy”. Jeżeli, zakładając 
wariant optymistyczny, odpowiedź 
WUP będzie pozytywna, to rolnika 
czeka bardzo niemiła niespodzianka. 
Otóż za zezwolenie musi on zapłacić 
800 złotych – równowartość ponad 
dwudziestu dniówek. Przy tym warto 
dodać, że dokument jest ważny tylko 
przez rok. Po roku od nowa…

Trzeba jeszcze uwzględnić koszty 
ubezpieczenia i inne drobne for-
malności papierkowe, które – co by 
nie mówić – w tym wypadku wydają 
się być uzasadnionymi.

Urzędnicy są nieugięci – moim 
zdaniem nikt nie wyda zezwolenia na 
podjęcie pracy przez cudzoziemca, 
bo w naszym kraju jest za dużo bez-
robotnych; obcokrajowiec nie ma 
szans, powiedział pracownik jednego 
z Wojewódzkich Urzędów Pracy. No 
cóż, myśli zgodnie z prawem. Trud-
no mu więc zarzucić, że nie ma racji. 
Można by jedynie podjąć polemikę. 

Chętnie uczyniliby to rolnicy. Oni 
mają do wyboru: albo zatrudnić Pola-
ka „narzuconego” przez urząd pracy i 
zagwarantować mu wymagane mini-
mum 800 złotych brutto na miesiąc, 
na zasadach, jakie obowiązują inne 
instytucje (zgodnie z prawem pracy), 
na zasadach, jakie obowiązują inne 
instytucje (zgodnie z prawem pracy), 
na zasadach, jakie obowiązują inne 

albo zatrudnić cudzoziemca, który z 
„pocałowaniem ręki” przyjmie każdą 
robotę , o każdej porze dnia i nocy 
i który nie będzie brał zwolnień le-
karskich i grymasił na warunki pracy. 
Wybór wydaje się oczywisty i to bez 
względu na konsekwencje. Rolnik 
wybierze robotnika zza wschodniej 
granicy. - Bez tych ze wschodu 
moje gospodarstwo chybaby nie 
przetrwało, będę ich nadal zatrudniał. 
Ja swoich zawsze uprzedzam – jak 
zobaczycie koło pola panów w 
garniturach lub panie w garsonkach 
z aktówkami to natychmiast  s… w 
żyto. I mają tam siedzieć aż do od-
wołania – opowiada Pan Zygmunt, 
ogrodnik z Mazowsza. Mówi, że nie 
chce rodaków – kiedyś, jak jeszcze 
nie przyjeżdżało tak wielu ze wscho-
du, brałem naszych z „giełdy”. Nie 
dość, że przeważnie byli „zmęczeni” 
po nocy, to ledwo wytrzymywali 8 
godzin. Brali dwa, trzy razy więcej 
niż teraz „ruskie”, a co najgorsze, 
nie można było z nich spuścić oka, 
bo zaraz przerywali robotę. Jest to 
bardzo surowa opinia, ale niestety 
powszechna o naszych sezono-
wych pracownikach. Oczywiście 
rolnicy mówią też o pozytywnych 
przypadkach. Przecież nie wszyscy 
piją i oszukują. 

Są też ciekawe wspomnienia: - Pa-
miętam, jak w stanie wojennym 
zatrudniłem jakichś chyba intelek-
tualistów , pracowali uczciwie  i do 
tego jak woły, jakby chcieli o czymś 
zapomnieć… i rzeczywiście okaza-
ło się, że byli u mnie tuż po wyjściu z 
internowania.

Upłynęło wiele lat. Czasy się zmie-
niły, ale nadal pozostały rodzinne 
gospodarstwa rolne. Podstawą 
utrzymania większości z nich, szcze-
gólnie ogrodniczych, nie są jednak 
członkowie rodziny, a turyści ze 
Wschodu. Przepisy prawa stają się 
dla nich  coraz bardziej restrykcyjne. 
Urzędnicy pilnują ich przestrze-
gania – i słusznie. Trudno znaleźć 
usprawiedliwienie dla łamiących 
prawo. Można sobie jednak zadać 
pytanie, czy w tym wypadku prawo 
nie jest zbyt rygorystyczne. Odnosi 
się wrażenie, że urzędnicy głośno 
i oficjalnie krzyczą – praca tylko dla 
Polaków – choć niektórzy prywatnie 
przyznają, że to bez sensu. Czy rol-
nictwo nie powinno być wyjątkiem, 
przy którym powinno się dopuścić 
możliwość złagodzenia ustawy o 
zatrudnieniu obcokrajowców. Czy 
rzeczywiście sezonowi pracownicy 
rolni zza wschodniej  granicy  są aż 
tak poważną konkurencją dla naszych 
bezrobotnych. Czy nie wystar-
czy obowiązkowe ubezpieczenie 
i ewentualnie czasowe zameldowa-
nie albo zgłoszenie tego w urzędzie 
gminnym.  Pytań jest wiele. A może 
niech zadecydują w tym wypadku 
zasady wolnego rynku pracy. 

Póki co jest ustawa jaka jest. Prawie 
wszyscy, których dotyczy, mają ją 
w nosie. I wiedzą o tym egzekwu-
jący prawo. I co, i nic. Widocznie tak 
musi być.

Według danych Ministerstwa Gospo-
darki, Pracy i Polityki Społecznej w 
stwierdzonych przypadkach niele-
galnego wykonywania pracy przez 
cudzoziemców najwięcej było 
Ukraińców i Białorusinów. Woje-
wódzkie Urzędy Pracy potwierdzają, 
że najwięcej z nich zatrudniało się na 
czarno w budownictwie i rolnictwie. 

WA
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Na przekwitanie i niepokoje
Według pol-
skiego znanego 
zielarza Witolda 
Poprzeckiego 
przekwitanie  
wymaga przede wszystkim usunięcia 
wszystkich dolegliwości towarzyszą-
cych, nerwic wegetatywnych i naczy-
nioruchowych, zaparcia, niedomogi 
wątroby, złej pracy nerek itp. Paniom 
proponuje nastpujące kuracje ziółka-
mi .Kwiat głogu 1 część, kwiat rumian-
ku 1cz., liść melisy 2 cz., liść mięty 
2 cz., kłącze kozłka 4 cz.. Przygotować 
odwar, pić dwa razy dziennie.

Na nadmierne poty
Zmieszać ziele srebrnika 4 części, 
ziele dziurawca 6 cz., ziele krwawnika 
8 cz., kłącze kozłka 3 części. Pić 
odwar.

Z. Przybylak

EKOLOGICZNY PORADNIK KSIĘŻYCOWY - GRUDZIEŃ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 - czas niestosowny do siewów, zbiorów (poza korze-

Zgodnie z wielowiekową 
tradycją rolniczą nie Ztradycją rolniczą nie Z

powinniśmy w końcu roku 
w adwencie uprawiać gle-
by. Warto się temu podpo-
rządkować jeżeli chcemy 
mieć znacznie zdrowszą 
glebę i wyższe plony. Takie 
zalecenia dają też współ-
cześni rolnicy i ogrodnicy 
ekologiczni. 
W sadzie ścinać zrazy do szczepień 
wiosennych najlepiej w kwadrze 
owocu przed pełnią  22, 23 i 24, po-
tem też w kwadrze korzenia 26,27 
i 28. Wybierać stronę południową 
drzew i dni bezmroźne. 

Jeżeli planujemy już cięcie drzew, 
krzewów, żywopłotów, usuwanie 

suchych gałęzi, to czynności te wy-
konywać najlepiej do 12 i po 26 w 
kwadrze korzenia i uprawy, zwłaszcza 
w dniach oznaczonych linią przery-
waną. W dniach oznaczonych linią 
ciągłą najlepiej  karczować drzewa.

Gdy nadejdą silne mrozy można 
okładać korzenie drzew nawozem, 
usuwać go w dni ciepłe. Jest to ochro-
na przed wymarzaniem. Prostą dawną 
metodą ochrony drzew przed my-
szami było udeptywanie śniegu wokół 
drzewek i krzewów i polewanie wodą, 
by powstała powłoka lodowa. 

 Zmrożone owoce leśne zbierać naj-
lepiej od 19 do 25 w kwadrze owocu, 
nieco mniej korzystny czas w kwa-
drze liścia od 13 do 18. Dosyć dobry 
też czas w kwadrze korzenia.

Pogoda na grudzień 
według dawnych reguł 

  Drzewa starsze, bogate w żywicę, 
z przeznaczeniem na budulec albo 
żywiczny opał, ścinać przed pełnią 
od 13 do 26 ,w kwadrze owocu i 
kwadrze liścia. Jeżeli z kolei pragnie-
my, by drewno szybko wysychało i 
mogło być wykorzystane do wyrobu 
sprzętów, lepiej ścinać w trakcie uby-
wania Księżyca, im bliżej nowiu (12) 
sprzętów, lepiej ścinać w trakcie uby-
wania Księżyca, im bliżej nowiu (12) 
sprzętów, lepiej ścinać w trakcie uby-

tym korzystniej. 

Gdy Księżyc przybiera od 12 do 26 
ścinane choinki będą lepiej pachniały. 
Świąteczne ubijanie zwierząt najlepiej 
wykonać od 12 do 23, zwłaszcza 
17,18, 21,22 i 23.

Do wędkowania najlepsze dni od 11 
do 18 oraz 26 do 29

Zbigniew Przybylak

Słońce wędruje przed znakiem 
Strzelca do 21 i o godz. 13.43 wkracza 
w znak Koziorożca. W ten sposób 
rozpoczyna się astronomiczna zima 
roku 2004/2005. 

Tegoroczny grudzień może  być 
dosyć śnieżny i zimowy. Łagodna 
zima powinna nadejść w pierwszych 
dniach grudnia,  większe mrozy 
w ostatniej dekadzie. Odwilż więcej 
opadów w  połowie miesiąca, wtedy 
też okres  brzydszej pogody. Potem 
się rozpogadza i ochładza.

 W pierwszej dekadzie sporo dni po-
godnych z lekkim mrozem. W nocy  
mrozy i szrony. Opady  niewielkie. 
Pogorszenie pogody,  pochmur-
no, wietrznie, zmiennie,  w drugiej 
dekadzie. Wtedy  więcej opadów, 
niekiedy dosyć obfitych. Przy cyr-
kulacji południowo -zachodniej 

deszczu ze śniegiem na zachodzie 
Polski, a w górach i na wschodzie 
śniegu, przy cyrkulacji wschodniej 
i północnej śniegu. W drugiej deka-
dzie możliwa odwilż, ale raczej tylko 
na zachodzie kraju. Potem ochładza 
się, przybywa dni pogodnych i mroź-
nych. Boże Narodzenie powinno 
być białe i dosyć mroźne. Odwilż 
i zmienna pogoda w końcu miesiąca.
Prognoza dodatkowa. Obserwujemy  
pogodę grudniową. Jeżeli sporo dni 
jest pogodnych, mroźnych, suchych 
istnieje duże prawdopodobieństwo, 
że dosyć suche będą wiosna i lato.

Z. Przybylak

KURACJE 
DOMOWE

Nasielski Ośrodek Kultury 
ogłasza

KONKURS PLASTYCZNY
w ramach Programu Profilaktycznego NOK

ZASADY ORGANIZACYJNE:
1. Do udziału w konkursie zapraszamy młodzież gimnazjalną 

oraz uczniów szkół średnich.
2. Technika wykonania pracy - dowolna.
3. Tematy prac dotyczą profilaktyki uzależnień:

„Odmówiłem – jestem silny”
„Uległem – przegrałem”

4. Zgłaszający zobowiązani są do nadesłania pracy na adres 
Nasielskiego Ośrodka Kultury do dnia 10 stycznia 2005 r.

5. Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową, która 
zawierać powinna następujące informacje: imię nazwisko autora, 
adres zamieszkania, telefon, nazwę szkoły, imię nazwisko opiekuna 
oraz tytuł pracy. (Wzór karty zgłoszeniowej dostępny w NOK-u)
adres zamieszkania, telefon, nazwę szkoły, imię nazwisko opiekuna 
oraz tytuł pracy. (Wzór karty zgłoszeniowej dostępny w NOK-u)
adres zamieszkania, telefon, nazwę szkoły, imię nazwisko opiekuna 

6. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez dyrektora 
Nasielskiego Ośrodka Kultury.

7. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w jednym ze styczniowych 

wydań Życia Nasielska.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Nasielskim Ośrodku Kultury
ul. T. Kościuszki 12, 05-190 Nasielsk

tel./fax 023 691 23 43

O B W I E S Z C Z E N I E

Zarząd 
Gminnej Spółdzielni 

„Samopomoc Chłopska” 
w Nasielsku 

ul. Warszawska 2 

wydzierżawi plac 
z dostępem 

do wagi wozowej – 25t 
oraz zadaszoną wiatę na 
działalność gospodarczą 
w Nasielsku ul. Warszawska 2

(wjazd od ul. POW 1)

Informacji udziela 
Zarząd 

Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska” 

pod nr telefonów:
 023 6912719 

lub 023 6912534
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PONIEDZIAŁEK 29 LISTOPADA 2004r. (Błażeja, Fryderyka, Saturnina, Waltera)

TVP 2
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 animowany 
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 prod. 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. 473; telenowela TVP
13:10 Klan; odc. 876; telenowela TVP
13:41 Książki na jesień
13:45 Lekarz Jedynki; magazyn
14:05 Poznań. Historie osobliwe; - Wielka 

sień. Horoskop Poznania
14:25 W labiryncie; odc. 56; serial TVP
14:56 Książki na jesień
15:00 Wiadomości
15:10 Głos serca; odc. 3; serial prod.USA
16:00 Łapówa; magazyn dla młodzieży
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. 879; 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; program M. Olejnik
20:23 Pogoda
20:30 Teatr Telewizji; Intryga i miłość;  

autor: Friedrich Schiller (74’) premiera; 
reż: Maciej Prus; wyk: Danuta Stenka, 
Ewa Łukasiewicz

21:55 Bajland; film fab. prod. polskiej 
(79’); reż: Henryk Dederko; wyk: Wojciech 
Pszoniak, Olaf Lubaszenko

23:20 Wiadomości
23:35 Rozmowy na czasie; program 

publicystyczny
00:00 Pegaz; magazyn kulturalny
00:30 Powinowactwo; 1984 film fabularny 

prod. polskiej (50’); reż: W. Krzystek
01:25 Zakończenie programu

06:55 10 minut tylko dla siebie; magazyn
07:05 Na dobry początek; De Mono
07:20 Dwójka Dzieciom; Żegnaj 

Rockefeller; odc. 4; serial TVP
07:45 Dwójka Dzieciom; Marceli Szpak 

dziwi się światu; serial anim.
07:55 Dwójka Dzieciom; Przygód kilka 

wróbla Ćwirka; serial anim. 
Dwójka Dzieciom; Przygód kilka 

wróbla Ćwirka; serial anim. 
Dwójka Dzieciom; Przygód kilka 

08:05 Na dobre i na złe; odc. 163; serial 
prod. TVP

09:00 Pytanie na śniadanie; magazyn 
10:15 10 minut tylko dla siebie; magazyn
10:25 Podróże kulinarne Roberta 

Makłowicza; magazyn
10:55 Kraj się śmieje; Nagrody i wyróż-

nienia (2); program rozrywkowy
11:45 Od przedszkola do Opola
12:15 Ostoja; magazyn łowiecki
12:40 Telezakupy
13:00 Panorama
13:16 Pogoda
13:20 Kochaj mnie; telenowela doku-

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

stu latach; odc. 12; serial obyczajowy
15:00 Co ci dolega?; film dok. 
16:00 Panorama
16:15 Film dla niesłyszących; Na dobre i 

na złe; odc. 195; serial TVP
17:05 Przystanek praca; magazyn
17:20 Konsument; Telekomunikacja i 

telefonia komórkowa; magazyn
17:50 PROGRAM LOKALNY
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:05 Bar na Victorii
20:00 Panorama flesz
20:05 M jak miłość; serial TVP [stereo]
20:55 Zapowiedź następnego odcinka 

„M jak miłość”
21:00 Kochaj mnie; telenowela doku-

mentalna prod. TVP
21:25 997-magazyn kryminalny; program 

Michała Fajbusiewicza
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport-telegram
22:32 Pogoda
22:40 Warto rozmawiać; talk-show
23:30 Kultura
23:40 Warto rozmawiać; talk-show
00:30 Stalin - tyran; cz. 2; film dok. 

prod. niemieckiej; reż: Ralf Piechowiak, 
Alexander Berkel

01:30 Zakończenie programu

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

odc.39; USA; serial komediowy   
07:30 MacGyver 70, odc.53; USA; serial 

sensacyjny   
08:30 Interwencja, odc.331; r. J. 

Kamiński
08:50 Bar VIP, odc.108
09:20 Jezioro marzeń, odc.10; serial dla 

młodzieży   
10:15 Bar VIP, odc.109
11:10 Bar VIP - Gorące krzesła, odc.11
12:30 Bar VIP - Gorące krzesła / Wyniki, 

odc.11
12:50 Stój, bo mamuśka strzela; USA, 

1992; r. Roger Spottiswoode; w. Getty 
Estelle, Rees Roger, Stallone Sylvester, 
Williams Jobeth Komedia sensacyjna. 

14:45 Rosyjska ruletka, odc.25
15:45 Wydarzenia
16:00 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.332; r. J. Kamiński
16:30 13 Posterunek, odc.17
17:10 Pierwsza miłość, odc.7; serial obycz.
17:55 Bar VIP, odc.110
18:30 Wydarzenia
18:55 Sport
19:05 Pogoda
19:10 Samo życie, odc.443; serial obycz.
20:00 Bar VIP, odc.111
20:45 “MEGAHIT” Tajna broń; USA; w. 

Lindo Delroy, Mathis Samantha, Slater 
Christian, Travolta John, Whaley Frank 
Sensacyjny, thriller.

21:30 Studio Lotto
23:05 Biznes Wydarzenia
23:25 Pogoda
23:35 Bumerang, odc.314; r. Filipczak 

Tomasz   
00:10 Co z tą Polską?, odc.9; program 

Tomasza Lisa   
01:10 Aquaz Music Zone; program 

muzyczny   
05:00 Pożegnanie

06:00 Nauka jazdy - serial fabularno-
dokumentalny 

06:25 Telesklep 
07:05 Uwaga! - magazyn 
07:25 Prześwietlenie - magazyn 
07:55 Najsłabsze ogniwo - teleturniej 
08:40 Tele Gra - teleturniej na żywo 
09:45 Szybka forsa - teleturniej na żywo 
10:50 W-11 Wydział Śledczy - serial 

Szybka forsa - teleturniej na żywo 
W-11 Wydział Śledczy - serial 
Szybka forsa - teleturniej na żywo 

fabularno-dokumentalny, Polska 
11:25 Rozmowy w toku - talk show 
12:35 Zielone drzwi - program Fundacji 

TVN 
13:05 Najemnicy II (12/17) - serial sen-

sacyjny, USA 
14:05 Serce z kamienia (61/125) - tele-

nowela, Meksyk 
14:55 Ostry dyżur V (10/22) - serial 

obyczajowy, USA 
15:55 Grzesznica (8/95) - telenowela, 

Meksyk 
16:45 Fakty
17:00 Uwaga! - magazyn 
17:15 W-11 Wydział Śledczy (56/80) - 

Uwaga! - magazyn 
W-11 Wydział Śledczy (56/80) - 
Uwaga! - magazyn 

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 (374) - serial obycza-

jowy, Polska 
21:30 Wyprawa Robinson - reality show
22:30 Camera Cafe (12) - serial kome-

diowy, Polska 
23:05 Bitwa o Anglię - serial fabularno 

- dokumentalny 
W tym odcinku przenosimy się do 
Szkocji. Poznajemy polską emigrację 
w Edynburgu. Miasto to, tak inne od 
Londynu, przyciąga młodych, wykształ-
conych ludzi. Tymczasem Sylwia i Beata 
- dwie striptizerki, postanawiają wracać 
do kraju. Podbój londyńskich nocnych 
klubów nie powiódł się.Odwiedzamy 
Alberta w Kongston. Przyglądamy się 
jego pracy w fabryce. 

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

    WTOREK 30 LISTOPADA 2004r. (Andrzeja, Justyny, Konstantego, Zbysława)

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

zyn filmowy
06.35 „Strefa P” - magazyn muzyczny 
07.00 Muzyczne listy – magazyn
08.00 TV Market
08.15  „Echo lasu” (28) -  program o 

tematyce ekologicznej
08.45 „Dirty Dancing” (13) – serial USA, 

reż. Gabrielle Beaumont, Tony Bill, wyk. 
Patrick Cassidy, Melora Hardin, Constance 
Marie, McLean Stevenson, Charles 
Stratton, John Wesley, Paul Feig

09.15 „Ja tylko pytam” - talk-show
10.15 „Młodzieńcza miłość” (63) – tele-

nowela, Argentyna
11.15 „W imieniu prawa” (4) - show 

sądowy, reż. Witold Rumel 
12.15 TV Market 
12.30  „Strefa P” - magazyn muzyczny 
13.00 V-max - magazyn motoryzacyj-

ny 
13.30 „Daję słowo” – teleturniej
14.15 „Muzyczne listy” – magazyn 
15.15 „Przygody Jackie Chana” (15) 

– animowany serial przygodowy, USA
15.45 „Ściśle tajne” (8) – dramatyczny 

– animowany serial przygodowy, USA
„Ściśle tajne” (8) – dramatyczny 

– animowany serial przygodowy, USA

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

dokumentalny, USA 1996-98, prod. Ron 
Vandor, Cheri Brownlee

17.10 „Młodzieńcza miłość” (64) – tele-
nowela, Argentyna

18.10 „Daję słowo” – teleturniej
19.00 „Ja tylko pytam” - talk-show
20.00 „Cień anioła” (22) – serial sensa-

cyjno-fantastyczny, USA
21.00 WYDARZENIA 
21.10 „Policjanci z Miami” (46) – serial 

kryminalny, USA, reż. Thomas Carter
22.10 „Drogówka” - magazyn policyjny 
22.40 „INFORmator prawny” - magazyn 

„Gazety Prawnej”
22.55 „Nora” - Irlandia-USA, reż. Pat 

Murphy; wyk. Ewan McGregor, Peter 
cDonald, Susan Lynch, Aedin Moloney, 
Mark Margolis, Ben Shenkman

01.10 „Co mówią gwiazdy” (24) – pro-
gram rozrywkowy 

01.55 Muzyczne Listy – magazyn
02.45 „INFORmator prawny” - magazyn 

„Gazety Prawnej”
03.00 Strefa P – magazyn muzyczny 
03.25 „Joker” - talk-show
04.15 Zakończenie programu

TVP 2
00:00 Wiadomości
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 animowany
09:15 Dig i Dug; serial animowany
09:25 Jedyneczka; program dla dzieci
09:55 Sowy z Tamarack; serial
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; magazyn ekologiczny
12:45 Plebania; telenowela TVP [stereo]
13:10 Klan; odc. 877; telenowela TVP
13:40 Książki na jesień
13:45 Szansa na życie
14:00 Laboratorium; magazyn
14:20 W labiryncie; odc. 57; serial TVP
14:55 Książki na jesień
15:00 Wiadomości
15:10 Pod słońcem południa; serial 

obyczajowy prod. francuskiej
16:00 Bez granic; 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. 880; 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; program Moniki 

Olejnik
20:23 Pogoda
20:30 W krainie dreszczowców; 

Morderstwo w lustrze; thriller prod. 
USA; reż: James Keach

22:05 Raport kryminalny; magazyn 
22:35 Plus minus - magazyn ekonomiczny
23:00 Wiadomości
23:20 Bogate biedactwo; cz. 2; film 

biograficzny prod. angielskiej 
00:45 Przechytrzyć Hitlera; cz. I; film 

dok.prod.angielskiej
01:15 Zakończenie programu

06:55 10 minut tylko dla siebie; magazyn
07:05 Na dobry początek; Krzysztof 

Krawczyk
07:15 Dwójka Dzieciom; Żegnaj 

Rockefeller; odc. 5; serial TVP
07:40 Dwójka Dzieciom; Marceli Szpak 

dziwi się światu; serial animowany
07:50 Dwójka Dzieciom; Przygód kilka 

wróbla Ćwirka; serial animowany
Dwójka Dzieciom; Przygód kilka 

wróbla Ćwirka; serial animowany
Dwójka Dzieciom; Przygód kilka 

08:00 Na dobre i na złe; serial 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 
11:30 Od przedszkola do Opola
12:05 Święta wojna; serial TVP

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

12:40 Telezakupy
13:00 Panorama
13:16 Pogoda
13:20 Pojedynki na drodze; serial doku-

mentalny prod. USA
13:45 Podróż do ziemi obiecanej; serial 

prod. USA
14:30 Gra z cieniem; teleturniej
15:00 Prawdziwe oblicze delfinów; serial 

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

serial TVP
17:00 Ojczyzna-polszczyzna; program 

prof. Jana Miodka
17:20 Piękniejsza Polska; magazyn
17:50 PROGRAM LOKALNY
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:05 Pudelsi - wolność słowa; koncert
20:00 Panorama flesz
20:05 M jak miłość; serial TVP
20:55 Zapowiedź następnego odcinka 

„M jak miłość”
21:00 Magazyn Ekspresu Reporterów; .
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport-telegram
22:32 Pogoda
22:40 Wieczór filmowy Kocham Kino; 

Życie jako śmiertelna choroba prze-
Wieczór filmowy Kocham Kino; 

Życie jako śmiertelna choroba prze-
Wieczór filmowy Kocham Kino; 

noszona drogą płciową; dramat prod. 
polskiej (97’); reż: Krzysztof Zanussi

00:30 Wieczór artystyczny; Młodzi i 
Film

01:00 Cicha zatoka - program rozryw-
kowy

01:40 Zakończenie programu

06:00 Piosenka na życzenie
06:45 TV MARKET
07:00 Pokemon, odc.15; serial anim.
07:30 Zbuntowany Anioł , odc.5; teleno-

wela argentyńska   
08:30 Interwencja, odc.332
08:50 Bar VIP, odc.110
09:20 13 Posterunek, odc.17; serial kom.
10:00 Wiesio szoł, odc.15
10:15 Bar VIP, odc.111
10:55 Najzabawniejsze zwierzęta świata, 

odc.77
11:25 Samo życie, odc.443; serial oby-

czajowy   
12:05 Zbuntowany Anioł , odc.6; teleno-

wela argentyńska   
13:00 TV MARKET
13:15 Twój lekarz, odc.39
13:35 Wystarczy chcieć, odc.272
13:45 Egzamin z życia, odc.33; USA, 1999 

serial komediowy   
14:15 Zwariowany świat Malcolma, 

odc.40; USA; serial komediowy   
14:45 Rodzina zastępcza, odc.182

Polska; Serial obyczajowy   
15:45 Wydarzenia
16:00 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.333
16:30 13 Posterunek, odc.18; serial 

komediowy   
17:10 Pierwsza miłość, odc.8; serial 

obyczajowy   
17:55 Bar VIP, odc.112
18:30 Wydarzenia
18:55 Sport
19:05 Pogoda
19:10 Samo życie, odc.444; serial oby-

czajowy   
20:00 Bar VIP, odc.113
20:45 „FILM TYGODNIA” Wojna płci; USA, 

1998; r. Roos Don; w. Donovan Martin, 
Kudrow Lisa, Lovett Lyle, Ricci Christina;  
sensacyjny, „czarna” komedia. 

21:30 Studio Lotto
23:00 Biznes Wydarzenia
23:20 Pogoda
23:30 Nasze dzieci 2, odc.15; Program 

Fundacji Polsat
00:30 Sublokatorzy, odc.1; serial kome-

diowy   
01:00 Aquaz Music Zone; program 

muzyczny   
05:00 Pożegnanie

06:00 Nauka jazdy - serial fabularno-
dokumentalny 

06:25 Telesklep 
07:05 Uwaga! - magazyn 
07:25 Prześwietlenie - magazyn 
07:55 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 (374) - serial obycza-

jowy, Polska 
13:05 Wyprawa Robinson - reality 

show 
14:05 Serce z kamienia (62/125) - tele-

nowela, Meksyk 
14:55 Ostry dyżur V (11/22) - serial 

obyczajowy, USA 
15:55 Grzesznica (9/95) - 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 
20:10 Najsłabsze ogniwo - teleturniej 
21:00 Na Wspólnej (375) - serial obycza-

jowy, Polska 
21:30 Wyprawa Robinson - reality 

show 
22:30 Detektyw - serial fabularno-do-

kumentalny 
PIENIĄDZE ALBO ŻYCIE - Panu Henrykowi 
ktoś ukradł 30 tys. dolarów z domowego 
sejfu. Pieniądze te przeznaczone były 
na przeszczep szpiku dla jego syna 
Mariusza. Czy Rutkowskiemu uda się 
znaleźć złodzieja? Czy uratuje życie 
Mariuszowi?... 

23:05 Bez śladu (19/23) - serial sensa-
cyjny, USA 

00:05 Camera Cafe (12) - serial kome-
diowy, Polska 

00:15 Miss World 2004 - Ty wybierasz
01:45 Uwaga! - magazyn 
02:05 Nic straconego 

TVP 1 POLSAT TVN TV 4
05.30 „VIP” - Wydarzenia i plotki 
05.55 „Kinomaniak” - odjazdowy maga-

zyn filmowy
06.20 V Max – magazyn motoryzacyj-

ny
06.45 „INFORmator prawny” - Magazyn 

„Gazety Prawnej”
07.00 Muzyczne listy – magazyn
08.00 TV Market
08.15 „Przygody Jackie Chana”(15) 

– 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” (64) – tele-

nowela, Argentyna
11.15 „Psie serce - TUNGO” (13) – serial 

prod. polskiej
12.15 „INFORmator prawny” - magazyn 

„Gazety Prawnej”
12.30 „Kinomaniak” - odjazdowy maga-

zyn filmowy
13.00  „VIP” - wydarzenia i plotki 
13.30 „Daję słowo” – teleturniej
14.15 „Muzyczne listy” – magazyn 
15.15 „Przygody Jackie Chana” (16) 

– animowany serial przygodowy, USA 
15.45 „Cień anioła” (22) – serial sensa-

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

dokumentalny, USA
17.10 „Młodzieńcza miłość” (65) – tele-

nowela, Argentyna
18.10 „Daję słowo” – teleturniej
19.00 „Ja tylko pytam” - talk-show
20.00 „Anioł ciemności” (58) – serial 

dramatyczno-sensacyjny, USA
21.00 WYDARZENIA 
21.10 „Ściśle tajne”  (9)– dramatyczny 

serial akcji, USA
22.10 Liga Mistrzów w siatkówce: 

Jastrzębski Węgiel S.S.A.- Panathinaikos 
Ateny

00.10 „Komenda” - serial dokumentalny 
00.35 „Co mówią gwiazdy” (25) – pro-

gram rozrywkowy
01.20 Muzyczne listy – magazyn
02.10 V Max – magazyn motoryzacyj-

ny
02.35 „Joker” - talk-show
03.25 Zakończenie programu

06:00
08:00
08:12
08:15
08:25
09:05
09:30
09:55
10:10
10:25
10:50

11:35
11:56
12:00
12:10
12:20
12:35
12:45
13:10
13:41
13:45
14:05

14:25
14:56
15:00
15:10
16:00
16:25
16:50
17:00
17:20
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:05
20:23
20:30

21:55

23:20
23:35

00:00
00:30

01:25

Tajna broń
20.45 POLSAT

Reżyseria: John Woo;W rolach głównych:
John Travolta, Christian Slater, Samantha 
Mathis, Delroy Lindo, Frank Whaley; ak-
cja; Rok produkcji: 1996; Czas;trwania: 
104 min.

Piloci wojskowi: major Vic Deakins 
(John Travolta) i jego młodszy part-
ner - kapitan Riley Hale (Christian 
Slater) to asy wśród asów lot-
nictwa. Wydaje się, że łączy ich 
przyjaźń, ale raczej nieustannie 
prowadzą ze sobą pojedynek na 
słowa, gesty, raczej żartem, niż na 
powaźnie. Wspólnie trenują boks 
i razem wyruszają w kolejną misję, 
która zapowiada się rutynowo: 
mają odbyć kolejny lot ćwiczebny 
„niewidzialnym” bombowcem B-
3, który jest dopiero prototypem 
i amerykańską tajna bronią. Ale 
w przeciwieństwie do poprzednich 
lotów ćwiczebnych, tym razem na 
jego pokładzie zostaną umiesz-
czone dwa pociski manewrujące, 
uzbrojone w głowice nuklearne. 
Podczas lotu nad pustynią Deakins 
pozoruje wypadek: nieoczekiwanie 
chce zastrzelić Hale’a. Kiedy to się 
nie udaje, musi się katapultować, 
a samolot roztrzaskuje się o skałę. 
Następnie przesyła do bazy mel-
dunek o próbie przejęcia samolotu 
przez drugiego pilota i zaginięciu 
broni atomowej. W rzeczywistości 
chodzi o sprzedaż terrorystom dwu 
głowic atomowych...

HIT NA DZIŚ
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Wojna płci
20.45 POLSAT

Reżyseria: Don Ross; W rolach głów-
nych:Christina Ricci, Ivan Sergei, Lisa 
Kudrow, Martin Donovan, William 
Lee Scott, Johnny Galecki, Lyle Lovett, 
Chauncey Leopardi, Colin Ferguson 
komedia sensacyjna 

Zaraz po pogrzebie ojczyma, 
Dedee - wyjątkowo przedsię-
biorcza szesnastolatka z Luizjany 
- porzuca swą conajmniej dziwacz-
ną matkę i wyrusza w świat, by 
odszukać przyrodniego brata, 
Billa (Martin Donovan), który 
właśnie odziedziczył sporą sumę 
po śmierci swojego kochanka. Bill 
jest homoseksualistą, co dotych-
czas nie przeszkadzało mu być 
również szanowanym profesorem 
w pobliskiej szkole średniej. Dedde 
wkrótce po przybyciu przewraca 
w gruzy jego ustabilizowane ży-
cie. Bez chwili wahania zaczyna 
uwodzić jego znacznie młodsze-
go partnera, Matta (Ivan Sergej). 
Z takim powodzeniem, że wkrót-
ce ogłasza, iż jest z nim w ciąży. 
Wcześniej różnica wieku między 
Billem a Mattem nie stanowiła zbyt 
wielkiego problemu. Teraz Bill stara 
się nie okazywać rozpaczy, ale z 
trudem znosi upokorzenie. Może 
przy tym zawsze liczyć na wspar-
cie i kilka gorzkich porad ze strony 
swej najbliższej przyjaciółki, Lucii 
(Lisa Kudrow) - siostry zmarłego 
przyjaciela, która pomimo upływu 
lat od śmieci brata nie potrafi się 
otrząsnąć z bólu.

HIT NA DZIŚ
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ŚRODA 1 GRUDNIA 2004r.  (Długosza, Edmunda, Eligiusza, Natalii, Sobiesława)

TVP 2

00:00 Wiadomości
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
09:50 Niesamowite przypadki Harrisa 

Pembletona; serial kom. prod. kanadyj-
sko-angielskiej

10:20 Moda na sukces; serial USA
10:45 Polskie lektury obowiązkowe; 

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

poświęcony problemom etycznym we 
współczesnej rodzinie

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

ubezpieczonych
13:15 Lokatorzy; serial komediowy TVP
13:40 Książki na jesień
13:48 Kwadrans na kawę; program Barbary 

Markowskiej dla osób otyłych
14:00 W rajskim ogrodzie; magazyn
14:25 W labiryncie; serial TVP
14:56 Książki na jesień
15:00 Wiadomości
15:10 Rycerze i rabusie; odc. 3; serial TVP; 

reż: Tadeusz Junak
16:00 reportaż
16:30 Moda na sukces; serial USA
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Plebania; odc. 476; 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; dla kierowców
20:30 Glina; odc. 12/ost.; serial krym. TVP
21:35 Sprawa dla reportera; program 

Elżbiety Jaworowicz
22:10 Debata; program publicystyczny
23:00 Wiadomości
23:15 Ucieczka z kina Wolność; dramat 

prod. polskiej; reż: Wojciech Marczewski
00:45 Hit kultury; - Polish jazz
01:35 Zakończenie programu

06:50 10 minut tylko dla siebie; magazyn
07:00 Na dobry początek; Kukiz & 

Borysewicz
07:10 Dwójka Dzieciom; Żegnaj Rockefeller; 

odc. 7; serial TVP; reż: Waldemar Szarek
07:35 Dwójka Dzieciom; Marceli Szpak dziwi 

się światu; serial anim. prod.polskiej
07:45 Dwójka Dzieciom; Przygód kilka 

wróbla Ćwirka; serial anim.
Dwójka Dzieciom; Przygód kilka 

wróbla Ćwirka; serial anim.
Dwójka Dzieciom; Przygód kilka 

08:00 Na dobre i na złe; odc. 166; serial 
prod. TVP

09:00 Pytanie na śniadanie; magazyn 
10:20 Anna Dymna-spotkajmy się; 

magazyn
10:45 Przychodzi Piachu do baby; program 

satyryczny Krzysztofa Piaseckiego
11:40 Od przedszkola do Opola
12:15 Święta wojna; serial prod. TVP

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

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

magazyn muzyczny
13:50 Podróż do ziemi obiecanej; serial 

prod. USA
14:35 Gra z cieniem; teleturniej
15:00 Spotkanie z Balladą; program 

rozrywkowy
16:00 Panorama
16:15 M jak miłość; serial TVP
17:05 Tygodnik Moralnego Niepokoju; 

program kabaretowy
17:30 Lubię czytać; magazyn o książkach
17:50 PROGRAM LOKALNY
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:05 Jeden z dziesięciu; teleturniej
19:35 Złoty interes
20:03 Panorama flesz
20:05 Hotel de Love; film obycz. prod. 

australijskiej; reż: Craig Rosenberg; wyk: 
Belinda McClory, Pippa Grandison

21:45 Listy ze Wschodu; reportaż
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport-telegram
22:32 Pogoda
22:40 Trójkąt damsko-męski; talk show 

Krystyny Jandy i Kamili Dreckiej
23:15 Zakręty losu; Jak leci?; komedio-

dramat obyczajowy prod. angielsko-
amerykańskiej; reż: Gurinder Chadha

01:05 W obronie prawa; serial kryminalny 
prod. USA

01:55 Zakończenie programu

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

odc.40; USA; serial komediowy   
07:30 Zbuntowany Anioł , odc.6 teleno-

wela argentyńska   
08:30 Interwencja, odc.333
08:50 Bar VIP, odc.112
09:20 13 Posterunek, odc.18; serial 

komediowy   
10:00 Wiesio szoł, odc.16
10:15 Bar VIP, odc.113
10:55 Najzabawniejsze zwierzęta świata, 

odc.78
11:25 Samo życie, odc.444; serial oby-

czajowy   
12:05 Zbuntowany Anioł , odc.7; teleno-

wela argentyńska   
13:00 TV MARKET
13:15 Auto Świat, odc.24; magazyn 

motoryzacyjny   
13:45 Egzamin z życia, odc.34; USA, serial 

komediowy   
14:15 Zwariowany świat Malcolma, 

odc.41; USA; serial komediowy   
14:45 Muzyczna Winda, odc.8
15:45 Wydarzenia
16:00 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.334
16:30 Świat według Kiepskich, odc.183

Interwencja, odc.334
Świat według Kiepskich, odc.183
Interwencja, odc.334

Polska; serial komediowy   
17:00 Jezioro marzeń, odc.11; serial dla 

młodzieży   
17:55 Bar VIP, odc.114
18:30 Wydarzenia
18:55 Sport
19:05 Pogoda
19:10 Samo życie, odc.445; serial oby-

czajowy   
20:00 Bar VIP, odc.115
20:45 Rejs pod przymusem; Kanada, 

Niemcy, USA, 1998; r. Brian Trenchard-
Smith; w. Brian Dennehy, Horst Buchholz, 
Lindsay Wagner, Martin Sheen, Michael 
Ironside; thriller. 

21:30 Studio Lotto
22:45 Biznes Wydarzenia
23:05 Pogoda
23:15 Kuba Wojewódzki 5, odc.96;  talk 

show
00:15 Fala zbrodni, odc.27; serial sensa-

cyjny
01:15 Aquaz Music Zone; program 

muzyczny   
05:00 Pożegnanie

06:00 Nauka jazdy - serial fabularno-
dokumentalny 

06:25 Telesklep 
07:05 Uwaga! - magazyn 
07:25 Prześwietlenie - magazyn 
07:55 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 (375) - serial obycza-

jowy, Polska 
13:05 Wyprawa Robinson - reality 

show 
14:05 Serce z kamienia (63/125) - tele-

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

obyczajowy, USA 
15:55 Grzesznica (10/95) - 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 
20:10 Najsłabsze ogniwo - teleturniej 
21:00 Na Wspólnej (376) - serial obycza-

jowy, Polska 
21:30 Albo on, albo my (It Was Him 

or Us) - film sensacyjny, USA 1995, 
reżyseria: Robert Iscove, obsada: Ann 
Jillian, Richard Grieco, Monique Lanier, 
Wil Wheaton, Lorraine Toussaint, Richard 
Masur (za zgodą rodziców) 
Szesnaście lat temu Peggy uciekła od 
brutalnego męża. Przysięgła sobie, że 
nie dopuści, aby jej córkę spotkał ten sam 
los. Jednak tragiczna historia wkrótce się 
powtórzy. 

23:30 Co za noc - magazyn 
00:00 Camera Cafe (12) - serial kome-

diowy, Polska 
00:10 Detektyw - serial fabularno-doku-

mentalny 
00:40 Bitwa o Anglię - serial fabularno-

dokumentalny 
01:10 Uwaga! - magazyn 
01:30 Nic straconego 

   CZWARTEK 2 GRUDNIA 2004r.  (Aurelii, Pauliny, Rafała, Wiktoryny)

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

zyn filmowy
06.35 Modna Moda - magazyn 
07.00 Muzyczne listy – magazyn
08.00 TV Market
08.15 „Jackie Chan Adventures” – ani-

mowany serial przygodowy, USA 2003 
08.45 „Z życia wzięte” („Real TV”) - serial 

dokumentalny, USA
09.15 „Ja tylko pytam” - talk-show
10.15 „Młodzieńcza miłość” – telenowela, 

Argentyna
11.15 „W imieniu prawa”  - show sądowy, 

reż. Witold Rumel
12.15 TV Market 
12.30 „Joker” - talk-show
13.30 „Daję słowo” – teleturniej
14.15 Muzyczne listy – magazyn
15.15 „Przygody Jackie Chana” – animo-

wany serial przygodowy, USA
15.45 „Anioł ciemności” – serial drama-

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

dokumentalny, USA
17.10 „Młodzieńcza miłość”  – telenowela, 

Argentyna
18.10 „Daję słowo” – teleturniej
19.00 „Ja tylko pytam” - to talk-show o 

pozytywnym przesłaniu, nieunikający 
jednak problemów ważnych i trudnych. 
Obok bieżących wydarzeń medialnych 
i kulturalnych, tematyki life-style’owej 
i obyczajowej znajdą się też poważne 
problemy życiowe, społeczne czy 
światopoglądowe – zawsze jednak 
ukazywane z emocjonalnej, osobistej 
perspektywy zaproszonych do progra-
mu gości. Każdy odcinek zbudowany 
jest wokół historii, jakie opowiadają 
bohaterowie programu. 

20.00 WORLD’S GREATEST LOVER
22.10 PIERWSZY MILION () - serial
23.10 War Of The Roses, The - film
01.35 „Co mówią gwiazdy”  – program 

rozrywkowy 
02.20 „Muzyczne listy” – magazyn
02.55 Modna Moda - magazyn
03.20 „Joker” - talk-show
04.55 Zakończenie programu

TVP 2

00:00 Wiadomości
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 naj-

młodszych
09:25 Domisie; program dla dzieci
09:50 Ania z Zielonego Wzgórza;  serial 

anim. prod. kanadyjskiej
10:20 Moda na sukces; serial USA
10:45 Nic nie trwa wiecznie; odc. 1;  serial 

prod. USA; reż: Jack Bender
11:35 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
12:40 Plebania; odc. 475; telenowela TVP
13:10 Klan; odc. 878; telenowela TVP
13:38 Książki na jesień
13:40 Wielki świat małych odkrywców; 

program poradnikowy
14:00 Zapomniane pracownie
14:20 W labiryncie; odc. 58; serial TVP
14:55 Książki na jesień
15:00 Wiadomości
15:10 Bez pardonu;  serial krym.USA
16:00 program dla młodzieży
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. 881; telenowela TVP
18:00 Jaka to melodia?; quiz muzyczny 
18:30 Tak, kochanie; serial komediowy 

prod. USA
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości; Sport; Pogoda
20:05 Prosto w oczy; program Moniki 

Olejnik
20:22 Pogoda
20:30 Okruchy życia; Zaskakująca prze-

miana; dramat prod. USA; reż: Arvin 
Brown; wyk: Jean Smart, John Terry

22:05 Miej świadomość; film dok.
23:05 Wiadomości
23:20 Ferrari; cz. 1; Enzo Ferrari; 2003  

serial prod.włoskie; reż: Carlo Carlei
00:40 Nowe gwiazdy Europy; cykl doku-

mentalny prod. duńskiej
01:45 Zakończenie programu

06:55 10 minut tylko dla siebie; magazyn
07:05 Na dobry początek; Maryla 

Rodowicz
07:15 Dwójka Dzieciom; Żegnaj 

Rockefeller; odc. 6; serial TVP
07:40 Dwójka Dzieciom; Marceli Szpak 

dziwi się światu; serial anim. 
07:50 Dwójka Dzieciom; Przygód kilka 

wróbla Ćwirka; serial anim. 
Dwójka Dzieciom; Przygód kilka 

wróbla Ćwirka; serial anim. 
Dwójka Dzieciom; Przygód kilka 

08:00 Na dobre i na złe; serial prod. TVP 
09:00 Pytanie na śniadanie; magazyn 
10:00 Lubię czytać; magazyn
10:15 10 minut tylko dla siebie; magazyn
10:25 Podróże kulinarne Roberta 

Makłowicza; magazyn
10:50 Parodie, parodie. Wieczór parodii 

kabaretowych
11:45 Od przedszkola do Opola
12:15 Święta wojna; serial prod. TVP

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

12:40 Telezakupy
13:00 Panorama
13:16 Pogoda
13:18 Przystanek praca; magazyn
13:30 Znaki czasu; magazyn
13:50 Podróż do ziemi obiecanej; serial 
14:35 Gra z cieniem; teleturniej
15:05 Śpiewające Fortepiany; teleturniej

Gra z cieniem; teleturniej
Śpiewające Fortepiany; teleturniej
Gra z cieniem; teleturniej

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; felieton
17:50 PROGRAM LOKALNY
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:05 Jeden z dziesięciu; teleturniej
19:35 Środa melomana; magazyn

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

20:00 Panorama flesz
20:05 M jak miłość; serial TVP
20:55 Zapowiedź następnego odcinka 

„M jak miłość”
21:00 Komornicy; serial dok.
21:30 Tygodnik Moralnego Niepokoju; 

program kabaretowy
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport-telegram
22:33 Pogoda
22:45 S jak szpieg; Małżeństwo dosko-

nałe; reportaż
23:10 Alibi na środę; Bardzo wredne typki;  

czarna komedia gangsterska reż: Tony 
Vitale

00:45 Zakończenie programu

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

odc.41; USA; serial komediowy   
07:30 Zbuntowany Anioł , odc.7; teleno-

wela argentyńska   
08:30 Interwencja, odc.334
08:50 Bar VIP, odc.114
09:20 Jezioro marzeń, odc.11; serial dla 

młodzieży   
10:15 Bar VIP, odc.115
10:55 Najzabawniejsze zwierzęta świata, 

odc.79
11:25 Samo życie, odc.445; serial oby-

czajowy   
12:05 Zbuntowany Anioł , odc.8; teleno-

wela argentyńska   
13:00 TV MARKET
13:15 Domowa kawiarenka 3, odc.64

Polska;   
13:45 Egzamin z życia, odc.35; USA, serial 

komediowy   
14:15 Zwariowany świat Malcolma, 

odc.42; USA; serial komediowy   
14:45 Pensjonat pod Różą 2, odc.32

Polska; serial obyczajowy   
15:45 Wydarzenia
16:00 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.335
16:30 Duża przerwa, odc.13; serial 

komediowy   
17:00 Szkoła przetrwania, odc.6; Kanada
17:55 Bar VIP, odc.116
18:30 Wydarzenia
18:55 Sport
19:05 Pogoda
19:10 Pierwsza miłość, odc.9; serial 

obyczajowy   
20:00 Bar VIP, odc.117
21:00 Daleko od noszy 2, odc.40; serial 

komediowy   
21:30 Studio Lotto
21:35 Co z tą Polską?, odc.10; program 

Tomasza Lisa   
22:40 Biznes Wydarzenia
23:00 Pogoda
23:10 Raport specjalny pt „Downy 

- uśmiech bez życia?”, odc.47
Polska; r. Dariusz Zawrotny

23:40 Nieustraszeni poza cenzurą, 
odc.8

00:30 Muzyka
01:00 Pożegnanie (przerwa technicz-

na)

06:00 Nauka jazdy - serial fabularno-
dokumentalny 

06:25 Telesklep 
07:05 Uwaga! - magazyn 
07:25 Prześwietlenie - magazyn 
07:55 Najsłabsze ogniwo - teleturniej 
08:40 Tele Gra - teleturniej na żywo 
09:45 Szybka forsa - teleturniej na żywo 
10:50 W-11 Wydział Śledczy - serial 

Szybka forsa - teleturniej na żywo 
W-11 Wydział Śledczy - serial 
Szybka forsa - teleturniej na żywo 

fabularno-dokumentalny, Polska 
11:25 Rozmowy w toku - talk show 
12:35 Na Wspólnej (376) - serial obycz.
13:05 Najemnicy II (13/17) - serial sen-

sacyjny, USA 
14:05 Serce z kamienia (64/125) - tele-

nowela, Meksyk 
14:55 Ostry dyżur V (13/22) - serial 

obyczajowy, USA 
15:55 Grzesznica (11/95) - telenowela, 

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

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

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 
21:00 Na Wspólnej (377) - serial obycza-

jowy, Polska 
21:35 Małżeństwo z obowiązku (A 

Marriage of Convenience) - film oby-
czajowy, USA 1998, reżyseria: James 
Keach, obsada: Jane Seymour, James 
Brolin, David Kaye, Shirley Knight
Pewien chłopiec marzy o tym, aby mieć 
pełną rodzinę. Jego matka zmarła, gdy 
był niemowlęciem, od tamtej pory wy-
chowuje go ciotka, Chris (Jane Seymour). 
Nagle po wielu latach pojawia się ojciec 
chłopca, Mason (James Brolin) i chce 
sądownie uzyskać opiekę nad synem. 
Zapytany o zdanie dzieciak, nie chce 
wybierać między Chris i ojcem, odpo-
wiada, że najlepiej, aby wszyscy razem 
stworzyli rodzinę. Chris i Mason pobierają 
się. Wkrótce okazuje się, że są bardzo 
dobraną parą. 

23:35 Camera Cafe (12) - serial kome-
diowy, Polska 

23:45 Red Light - program erotyczny 
00:45 Uwaga! - magazyn 
01:05 Nic straconego

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

zyn filmowy
06.35 Strefa P – magazyn muzyczny
07.00 Muzyczne listy – magazyn
08.00 TV Market
08.15 „Przygody Jackie Chana” – animo-

wany serial przygodowy, USA
08.45 „Z życia wzięte” („Real TV”) - serial 

dokumentalny, USA
09.15 „Ja tylko pytam” - talk-show
10.15 „Młodzieńcza miłość” – telenowela, 

Argentyna
11.15 „Psie serce” – serial prod. pol-

skiej,
12.15 TV Market 
12.30 Strefa P – Magazyn muzyczny
13.00 Modna Moda - magazyn
13.30 „Daję słowo” – teleturniejProgram 

prowadzi Paweł Orleański.]
14.15 „Muzyczne listy” – magazyn 
15.15 „Przygody Jackie Chana” – animo-

wany serial przygodowy, USA 2003 
15.45 „Policjanci z Miami”  – serial krymi-

nalny, USA 1984, reż. Thomas Carter, wyk. 
Don Johnson, Philip Michael Thomas 

16.45 „Jak dwie krople czekolady” – se-
rial komediowy, USA reż. Richard Correll; 
wyk. Tia Mowry, Tamera Mowry, Jackee, 
Tim Reid 

17.15 „Młodzieńcza miłość” – telenowela, 
Argentyna, wyk. Emanuel Ortega, Celeste 
Cid, Mario Passik, Silvia Baylé, Carla 
Peterson, Héctor Anglada

18.15 „Daję słowo” – teleturniej
19.00 „Ja tylko pytam” - talk-show
20.00 War Of The Roses, The – film 
21.00 WYDARZENIA] 
22.30 „Komenda” - serial dokumentalny 
23.00 In the Name of the Father – film 
01.40 „Szeryf z miasteczka Manhattan“ 

– serial USA, reż. Boris Damast, wyk. Brian 
McNamara, Vincent Berry, Chad Everett
Daniel Henderson, policjant z Los 
Angeles, traci ukochaną żonę w wypadku 
i decyduje się przenieść wraz z synem 
do małego miasteczka Manhattan 
w Arizonie, gdzie zaoferowano mu 
posadę szeryfa.

02.10 „Co mówią gwiazdy” – program 
rozrywkowy

02.55 Muzyczne listy – magazyn
03.45 Strefa P – magazyn muzyczny
04.15 „Joker” - talk-show
04.05 Zakończenie programu
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Zaskakująca przemiana
20.30 TVP 1

Film obyczajowy, 88 min, USA 1998 
Reżyseria: Arvin Brown Scenariusz: 
Aaron Mendelsohn

Jim i Elaine Marshallowie są 
małżeństwem od 20 lat, mają 
dwoje nastoletnich dzieci: Jessego 
i Sarah. Jim, wzięty lekarz, pracuje 
w jednej klinice ze swoją żoną, 
która pełni tam funkcję dyrektora 
administracyjnego. Są szczęśliwi, 
majętni, powszechnie szanowani. 
Ale od pewnego czasu Jim znika w 
ciągu dnia z pracy pod pretekstem 
wizyt w bibliotece. Zaniepokojona 
Elaine postanawia sprawdzić, 
co się za tym kryje. W drodze do 
domu zauważa samochód Jima 
przed motelem. W środku zastaje 
półnagiego męża w towarzystwie 
młodego mężczyzny. Jest wstrzą-
śnięta, zrozpaczona, przerażona. 
Po powrocie do domu Jim usiłuje 
jej wytłumaczyć, że on sam przez 
lata odsuwał od siebie myśl, że 
jest gejem, szczerze kochał Elaine i 
nadal ją kocha, ale to nie wystarczy, 
by oszukać naturę. Czuje się winny, 
lecz jest bezsilny. Targana sprzecz-
nymi uczuciami Elaine zwierza się ze 
swojego problemu najbliższej przy-
jaciółce, Gail. Jim szuka tymczasem 
ratunku w grupie terapeutycznej. 
Psycholog radzi mu, aby przestał 
udawać i poinformował o swojej 
orientacji również dzieci i kolegów 
z pracy. Zapewnia, że chwilowy 
szok będzie dla wszystkich lepszy 
niż ciągłe kłamstwa...

HIT NA DZIŚ
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Ucieczka z kina 
Wolność

23.15 TVP 1
Film obyczajowy, 87 min, Polska 
1990 Scenariusz i reżyseria: Wojciech 
Marczewski Zdjęcia: Jerzy Zieliński 
Muzyka: Zygmunt Konieczny Występują: 
Janusz Gajos, Zbigniew Zamachowski, 
Teresa Marczewska, Michał Bajor i inni

Janusz Gajos stoi oniemiały w 
ciemnej sali kinowej. Przed oczami 
ma widok niezwykły. Na ekranie 
zbuntowani aktorzy nie chcą dalej 
grać swych fałszywych, ogłu-
piających ról. Próbują im w tym 
przeszkodzić histeryczne, pełne 
paniki reprymendy, dobiegające z 
widowni. To przedstawiciele ofi-
cjalnej komisji starają się zagłuszyć 
swój strach i bezradność. Jeszcze 
chwila i Janusz Gajos wybuchnie 
śmiechem. „Poruszająca scena, 
przywodząca na myśl „Mistrza i 
Małgorzatę” Bułhakowa” - orzekli 
krytycy. W filmie Marczewskiego 
jest jeszcze wiele sekwencji równie 
wymownych i dramatycznych. 
Wspólnie tworzą dzieło, które 
stało się wydarzeniem artystycz-
nym na Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych w Gdańsku - Gdyni w 
1990 r. Uhonorowano je wówczas 
Grand Prix i nagrodą dziennikarzy. 
Wyróżnienie za najlepszą główną 
rolę męską otrzymał Janusz Gajos. 
„Ucieczkę...” nagradzano jeszcze kil-
kakrotnie, także zagranicą, np. na 
Festiwalu Filmów Fantastycznych w 
Avoriaz.

HIT NA DZIŚ
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SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT

1. Dolcan Ząbki 15 36 42-8

2. KS Piaseczno 16 30 33-23

3. GLKS Nadarzyn 15 29 29-17

4. Nadnarwianka Pułtusk 15 29 29-19

5. Delta W-wa 15 28 35-18

6. KSP Polonia II W-wa 15 27 30-17

7. KS Warka 16 27 21-17

8. Mazur Karczew 16 25 29-23

9. Narew Ostrołęka 15 24 24-19

10. Żbik Nasielsk 14 23 24-26
11. Pogoń Siedlce 15 19 25-28

12. Wisła II Płock 16 19 27-35

13. Olimpia W-wa 15 18 22-28

14. Szydłowianka Szydłowiec 15 17 20-22

15. Kasztelan Sierpc 16 11 18-38

16. Pilica Białobrzegi 15 8 15-30

17. KS Łomianki 15 7 14-37

18. Korona Góra Kalwaria 15 5 12-44

W ostatnim meczu na 
swoim stadionie w run-

dzie jesiennej IV ligi, nasielsz-
czanom przyszło się zmierzyć 
z zespołem Narwi Ostrołęka. 
Zespół z Nasielska przystępował do 
meczu w dobrych nastrojach po 
wygranej 3:1 z Makowianką Maków 
Maz. w Pucharze Polski. Mecz rozpo-
częli goście z Ostrołęki, początkowe 
minuty meczu to walka w środkowej 
strefie boiska. Pierwszą składną akcję 
przeprowadziła w 6’ Narew. Po prze-
jęciu piłki w środku pola i kilku poda-
niach w dogodnej sytuacji znalazł się 
piłkarz gości, kończąc jednak akcję 
niecelnym strzałem. W odpowiedzi 
Żbik, strzelił na bramkę gości, jednak 
R.Erasaba przy tym strzale nie po-
pisał się skutecznością. Następne 
akcje obu zespołów były nieskład-
ne i żadna w poważnym sposób nie 
mogła zagrozić bramce rywali. Narew 
próbowała stosować „pressing”, na-
tomiast Żbik obierał taktykę dogry-
wania długiej piłki do napastników. 
Jednakże albo było to podanie nie-
celne lub na drodze do bramki gości 
stali dobrze interweniujący obrońcy. 
W 20’ minucie Żbik mógł wyjść na 
prowadzenie, po indywidualnym raj-
dzie M.Gumowskiego prawą strona 
boiska, dograł on piłkę do R.Erasa-
be, futbolówka przeszła pod nogami 

dwóch obrońców Narwi. R.Erasabe 
wyszedł na pozycję „sam na sam” 
z bramkarzem, niestety strzelił 
prosto w jego nogi. Po tej akcji, 
inicjatywę przejęli piłkarze Narwi, 
utrzymując się dłużej przy piłce i 
zmuszając nasielskich obrońców 
do interwencji. Kiedy wydawało się, 
że to Żbik zacznie znowu atakować 
w 30’ piłkę przejeli goście. Długie 
podanie do A.Pyskło, który wbiegł 
w pole karne, oddał strzał i Narew 
Ostrołęka objęła prowadzenie 0:1. Po 
utracie gola Żbik chciał jak najszybciej 
odrobić starty, jednak strzały kolejno: 
R.Markiewicza, H.Lewandowskiego i 
D.Kordowskiego nie mogły znaleźć 
drogi do bramki Narwi. Dopiero 
w 40’ po ładnej wymianie piłki mię-
dzy A.Bącikiem, a A.Sazanowiczem, 
ten pierwszy wbiegł w pole karne 
i oddał strzał, niestety bramkarzowi 
gości z dużym trudem udało się go 
obronić. Dwie minuty później w roli 
głównej ponownie A.Bącik, jednak w 
zamieszaniu pod bramką z kilku me-
trów nie zdołał wbić piłki do siatki. Do 
końca I połowy żadna z drużyn nie 
stworzyła już składnej akcji.

W drugiej połowie obraz gry nie uległ 
zmianie, Narew Ostrołęka prowadziła 
i kontrolowała grę, Żbik próbował wy-
równać, ale taktyka dogrywania piłki 
do napastników z pominięciem linii 

pomocników nie przynosiła efektu. 
W 60’ minucie mogło być już 0:
2, na szczęście piłkarz Narwi strzelił 
z kilku metrów prosto w ręce K.Pru-
sinowskiego. Według piłkarskiego 
powiedzenia „niewykorzystane sytu-
acje się mszczą” i tak się stało, w 64’ 
kiedy po faulu na R.Erasabe z prawej 
strony boiska na wysokości pola kar-
nego sędzia odgwizdał rzut wolny. W 
pole karne piłkę dośrodkował D.Kor-
dowski, w zamieszaniu pod bramka 
piłka odbiła się od kilku zawodników 
i trafiła pod nogi H.Lewandowskiego, 
który z kilku metrów umieścił ją w 
siatce gości.  Piłkarze z Ostrołęki za 
wszelką cenę chcieli strzelić drugiego 
gola, zmuszając gospodarzy do cof-
nięcia się do obrony. Dzięki dobrej 
grze nasielskich obrońców, Narew 
nie mogła skonstruować skutecznej 
akcji. Zmiany w obydwu zespołach 
nie zmieniły obrazu gry. W 81’ zro-
biło się gorąco pod bramką Żbika, 
ponieważ po wyjściu na przed pole 
i niepewnej interwencji K.Prusinow-
skiego, w ostatniej chwili piłkę wybił 
R.Markiewicz. Do zakończenia me-
czu stroną przeważająca byli piłkarze 
Żbika, pomimo starań, nie udało się 
im strzelić zwycięskiej bramki. Mecz 
zakończył się wynikiem 1:1 i podzia-
łem punktów. 
Wynik wydaje się być sprawie-

dliwym, obie strony stworzyły 
dogodne sytuacje. W Żbiku na 
pochwałę zasługuje obrona z A.Bą-
cikiem na czele, który włączał się 
do akcji ofensywnych i oczywiście 
zdobywca bramki H.Lewandowski. 
Trochę w gorszej dyspozycji był 
napastnik R.Erasaba, który nie był 
już tak skuteczny jak w poprzednich 
meczach oraz bramkarz K.Prusinow-

ski, niepewnie interweniujący w kilku 
sytuacjach. 

Był to ostatni występ Żbika Na-
sielsk przed własną publicznością 
w tej rundzie, na następne mecze 
i bramki kibice będą musieli po-
czekać do wiosny. Ostatni mecz 
rundy jesiennej Żbik zagra z Deltą 
Warszawa.

PKO

Żbik - NAREW 1:1

Pięciolecie brydża 
sportowego w SPARCIE
Pięć lat temu odbył się pierwszy turniej brydża sportowego pod patronatem K.S. Pięć lat temu odbył się pierwszy turniej brydża sportowego pod patronatem K.S. P„Sparta”. Wzięło w nim udział tylko sześć par. Początkowo zawody odbywały P„Sparta”. Wzięło w nim udział tylko sześć par. Początkowo zawody odbywały P
się tylko raz w miesiącu. Teraz gramy co dwa tygodnie. W Nasielsku i okolicach w 
brydża sportowego gra już ponad trzydzieści osób. Szósty sezon drużyna „Sparty” 
bierze udział w rozgrywkach ligi okręgowej.
Poziom nasielskiego brydża jest coraz wyższy i bardziej wyrównany.

k

W szesnastym, w tym roku, turnieju 
wzięło udział aż dwanaście par. Zwy-
cięstwo odniosła najlepsza nasielska 
para Stanisław Sotowicz – Paweł 
Wróblewski przed gośćmi z Pułtuska, 
Jońca i Nowego Miasta. Zwycięzcy 
otrzymali puchary ufundowane przez 
K.S. „Sparta”.

Wyniki VI turnieju par organizowa-
nego z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości 05.11.2004 r.:
1. S. Sotowicz i P. Wróblewski
  140 pkt (63,63%)
2. D. Kowalski i G. Śniadowski
  137 pkt (62,27%)
3. K. Kowalski i K. Morawiecki
  127 pkt (57,73%)
4. J. Krzemiński i M. Wojciechowski
  119 pkt (54,09%)

J. Krzemiński i M. Wojciechowski
119 pkt (54,09%)

J. Krzemiński i M. Wojciechowski

5. P. Kowalski i G. Nowiński
  118 pkt (53,64%)
6. W. Gnatkowski i J. Wydra
  116 pkt (52,73%)

W. Gnatkowski i J. Wydra
116 pkt (52,73%)

W. Gnatkowski i J. Wydra

7. A. Banasiuk i T. Czeremużyński
  102 pkt (46,36%)

A. Banasiuk i T. Czeremużyński
102 pkt (46,36%)

A. Banasiuk i T. Czeremużyński

8. J. Dobrowolski i Z. Michalski
  101 pkt (45,91%)
9. J. Czyżewski i G. Kosewski
  96 pkt (43,64%)

J. Czyżewski i G. Kosewski
96 pkt (43,64%)

J. Czyżewski i G. Kosewski

10. J. Jeżółkowski i J. Muzal  
  96 pkt (43,64%)
11. D. Rzucidło i L. Ślubowski
  95 pkt (43,18%)
12. M. Osiński i P. Turek  
   73 pkt (33,18%)

k

Rozpoczął się kolejny sezon rozgry-
wek ligi okręgowej w brydżu sporto-
wym. Drużyna K.S „Sparta” Nasielsk 
startowała ze zmiennym szczęściem. 
Zaczęliśmy od wysokiego zwycię-
stwa 21 : 9 nad doświadczoną druży-
ną „Wkry” Żuromin. Potem przyszła 
wysoka porażka z „Ringo” Płońsk 
6 : 24. W ostatnim meczu pierwsze-
go zjazdu minimalnie przegraliśmy 
ze zwycięzcą ligi w poprzednim 
sezonie. „Achtel” Ciechanów był 
lepszy o dziewięć punktów me-
czowych, co dało im zwycięstwo 
w stosunku 16 : 14. 

PK

HALA SPORTOWA W NASIELSKU
dnia 21.11.2004 r. (niedziela) o godz.14.00

ORGANIZUJE TURNIEJ KOSZYKÓWKI
SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKIE 

ZAINTERESOWANE DRUŻYNY

Informacje tel. 023/6930865Informacje tel. 023/6930865

W sobotę, 27 listopada br. 
o godz. 9.30 w hali sportowej 

odbędą się 
Otwarte Mistrzostwa Nasielska 

w tenisie stołowym.
Zawodnicy startować będą 

w następujących kategoriach 
wiekowych: 

I.do lat 11 
(rocznik 1994 i młodsi); 

II. 11- 16 lat 
(rocznik 1989 – 1993); 

III. powyżej 16 lat 
(rocznik 1988 i starsi). 

Zapisy w hali sportowej 
tel. 023 69 30 865 

oraz w dniu zawodów. 
Serdecznie zapraszamy

O Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej
14 listopada br. w nasielskiej hali spor-
towej rozegrany został turniej halowej 
piłki nożnej o puchar Przewodniczące-
go nasielskiej RM.

Do turnieju zgłosiło się 11 drużyn, które 
zostały podzielone na dwie grupy.

Grupa A: Leśna Nasielsk, Młode Wilki 
Pianowo, News Olds Boys Nasielsk, 
Real Żabiczyn, Warszawska Nasielsk.
Grupa B: POW Nasielsk, Zuchy Na-
sielsk, Kosewo, Żbik Nasielsk, Diabel-
skie Anioły Pianowo, Bronx Nowy 
Dwór Maz.
Po rozgrywkach grupowych do 
następnej rundy zakwalifikowały się 
zespoły - Grupa A: Leśna i Warszaw-

ska; Grupa B: Zuchy i Bronx Nowy 
Dwór Maz.
W pófinale spotkały się Warszawska 
- Zuchy (0:4) i Leśna - Bronx (1:1)
W pófinale spotkały się Warszawska 
- Zuchy (0:4) i Leśna - Bronx (1:1)
W pófinale spotkały się Warszawska 

(1:2).
- Zuchy (0:4) i Leśna - Bronx (1:1)
(1:2).
- Zuchy (0:4) i Leśna - Bronx (1:1)

W meczu o pierwsze miejsce zagrały 
Zuchy z Bronxem (2:2) (3:2 - karne), 
W meczu o pierwsze miejsce zagrały 
Zuchy z Bronxem (2:2) (3:2 - karne), 
W meczu o pierwsze miejsce zagrały 

zaś o trzecie  miejsce Warszawska 
- Leśna (1:3).
zaś o trzecie  miejsce Warszawska 
- Leśna (1:3).
zaś o trzecie  miejsce Warszawska 

Ostateczna klasyfikacja turnieju:
1. Zuchy Nasielsk
2. Bronx Nowy Dwór Maz.
3. Leśna Nasielsk
4. Warszawska Nasielsk.
Królem strzelców wybrany został 
Daniel Szadkowski (Zuchy).
Królem strzelców wybrany został 
Daniel Szadkowski (Zuchy).
Królem strzelców wybrany został 

Turniej piłki siatkowejtkowejtkowejtkowej
7 listopada w hali sportowej w Nasielsku odbył się 
turniej piłki siatkowej mężczyzn. Uczestniczyło w nim 
6 drużyn.
W finale zagrały ze sobą BS Nowy Dwór Maz. z 
Czwartkiem Team. Spotkanie zakończyło się zwy-
cięstwem nowodworzan 2:0.
W meczu o trzecie miejsce spotkały się Warszawianka 
i DRINK Team (2:0).
W meczu o trzecie miejsce spotkały się Warszawianka 
i DRINK Team (2:0).
W meczu o trzecie miejsce spotkały się Warszawianka 

O piąte miejsce zagrały Spartan Nasielsk i UKS 
Jedynka (2:1).
O piąte miejsce zagrały Spartan Nasielsk i UKS 
Jedynka (2:1).
O piąte miejsce zagrały Spartan Nasielsk i UKS 

Końcowa klasyfikacja:  1. Bank 
Spółdzielczy Nowy Dwór Maz.; 
2. Czwartek Team; 3. Warszawianka; 
4. DRINK Team; 5. Spartan Nasielsk; 
6. UKS Jedynka.
Najlepsze drużyny otrzymały pucha-
ry oraz dyplomu ufundowane przez 
Urząd Miejski w Nasielsku.

źródło: http://www.mzpn.pl/
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Baran 21.03.- 19.04.
Masz do wykonania szereg 
pilnych i ważnych prac. 
Zaplanuj szczegółowo 
przebieg każdego zadania i postępuj 
według planu. Wtedy na pewno wszystko 
się powiedzie. Musisz zapanować nad tym, 
co mówisz, starannie dobieraj słowa, bo 
mogą być błędnie zinterpretowane. 

Byk 20.04.- 20.05.
Postępuj śmiało i 
zdecydowanie. Nie wahaj się 
przed żadnym wyzwaniem. 
Gwiazdy Ci sprzyjają, jest to 
pomyślny czas na zrobienie 
dobrego interesu. W życiu osobistym 
więcej spokoju i zaufania do partnera, 
bo będziesz długo żałować nieopatrznie 
wypowiedzianych słów. 

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
W pracy korzystne 
układy. Będziesz 
mieć okazję do 
załatwienia wyjazdu 
służbowego, może nawet za granicę. 
Skorzystaj z tej sposobności, bo przyniesie 
Ci ona wymierne korzyści finansowe. Życie 
osobiste wprawi Cię w dobry nastrój. Same 
dobre wiadomości. 

Rak 22.06.- 22.07.
W pracy nastąpią zmiany 
na lepsze. Będziesz mieć 
więcej obowiązków, ale 
i wyższe wynagrodzenie. 
Podwyżka podreperuje Twój budżet 
domowy. Poświęć więcej czasu sprawom 
osobistym i doprowadź życie rodzinne 
do ładu, mimo że będzie Cię to kosztować 
dużo wysiłku. 

Lew 23.07.- 22.08.
Twoje plany jak zawsze są 
ambitne, ale nie realizuj 
ich za wszelką cenę. 
Zaczekaj na lepsze czasy. 
Dokładnie przeanalizuj sytuacje i oceń 
swoje możliwości. Może znajdziesz trochę 
wolnego czasu dla przyjaciół i gdzieś się z 
nimi wybierzesz. 

Panna 23.08.- 22.09.
Dzięki wierze w sukces 
i ogromnemu zapałowi 
przekonasz innych do 
swojego planu działania, nie dla 
wszystkich korzyści z niego są oczywiste. 
Ale nie poddawaj się, poradzisz sobie bez 
problemu. W życiu osobistym miłe chwile- 
Twój partner pozytywnie Cię zaskoczy.

Waga 23.09.- 22.10.
W pracy czeka Cię trudny 
wybór. Trafna decyzja zależy 
od Twojej rozwagi i chęci 
działania. Może warto zaryzykować. 
Przemyśl wszystko dokładnie. Układ gwiazd 
ma wpływ na Twoje życie uczuciowe. 
Samotne Wagi będą nawiązywać nowe 
znajomości, które mogą przerodzić się 
w związki na długie lata.

Skorpion 23.10.- 21.11.
Ciągle odkładana i 
nierozstrzygnięta sprawa 
da o sobie znać i będziesz 
musiał załatwiać ją 
w wielkim pośpiechu. 
Choć chwilę zastanów się nad 
rozwiązaniem i posłuchaj rad innych. 
Zaufaj także intuicji. Życie rodzinne 
raczej burzliwe i nic na to nie poradzisz. 
Trzeba poczekać na lepsze dni. 

Strzelec 22.11.- 21.12.
Najlepiej sam dopilnuj realizacji 
zamówień, przebiegu prac 
i wielu innych zajęć. Trzymaj rękę 
na pulsie i osobiście wszystkiego 
doglądaj. Wtedy będziesz miał 
pewność, że wszystkie zadania będą 
wykonane według Twoich zamierzeń. 
Nie obdarzaj pełnym zaufaniem osób 
niedawno poznanych. 

Koziorożec 22.12.- 19.01.
Rozejrzyj się dookoła, a 
zauważysz nowe możliwości 
działania. Masz szansę na 
dodatkowe zajęcie, co znacznie 
poprawi Twoją sytuację 
finansową. Sprawy rodzinne muszą 
poczekać, bo osiągnięcie porozumienia 
będzie teraz bardzo trudne. Unikniesz 
nowych konfliktów zachowując dużą 
wyrozumiałość.

Wodnik 20.01.- 18.02.
Choć w pracy nie spotykasz się 
z dowodami uznania to nie 
popadaj w zwątpienie. Nie 
oznacza to, że zapomniano 
o Twoich zasługach i przestano 
się liczyć z Twoim zdaniem. Wykaż się 
inicjatywą i zacznij znów działać. W życiu 
osobistym wykorzystaj przychylność 
gwiazd i zaimponuj partnerowi. 

Ryby 19.02.- 20.03.
Ktoś nieżyczliwy może 
pokrzyżować Twoje plany 
zawodowe. Uporządkowanie 
całości będzie Cię kosztować sporo pracy, 
ale efekty będą widoczne. Zmobilizuj 
wszystkie siły i zabierz się do działania. 
Może od razu wyjaśnisz, trochę ostatnio 
pogmatwane życie osobiste. Zwróć uwagę 
również na swoje zdrowie.  

H O R O S K O P

M U Z I N F 0M U Z I N F 0
mazziech

WYDARZENIA:
Jan Kidawa Błoński kręci film pt. „Skazani na blusa”
Film opowiada o życiu Ryszarda Riedla. W rolę wokalisty zespołu Dżem, 
wcielił się krakowski aktor Tomasz Kot. W roli żony Ryśka – Małgorzaty zoba-
czymy Jolantę Fraszyńską. Prapremiera „Skazanego na bluesa”, przewidziana 
jest na 30 lipca 2005 roku, w 11. rocznicę śmierci Riedla. Do wszystkich kin 
trafi we wrześniu 2005 roku. (źródło: cgm.pl)
jest na 30 lipca 2005 roku, w 11. rocznicę śmierci Riedla. Do wszystkich kin 

(źródło: cgm.pl)
jest na 30 lipca 2005 roku, w 11. rocznicę śmierci Riedla. Do wszystkich kin 

KONCERTY/IMPREZY
01.12 w katowickim Spodku wystąpi RAMMSTEIN. Sekstet z wschodnich 
Niemiec tworzy muzykę będącą niepowtarzalnym połączeniem metalu, 
muzyki industrialnej i standardów muzyki popularnej. Szczegółowe infor-
macje o koncercie na stronie organizatora www.odyssey.pl 

23.11 Farben Lehre (punk - Płock), Blade Loki (Wrocław), Dee Facto (Warsza-
wa), Che (Warszawa) – Warszawa/Proxima; 24.11 Reggae Faza: Zjednoczenie 
23.11 Farben Lehre (punk - Płock), Blade Loki (Wrocław), Dee Facto (Warsza-
wa), Che (Warszawa) – Warszawa/Proxima; 24.11 Reggae Faza: Zjednoczenie 
23.11 Farben Lehre (punk - Płock), Blade Loki (Wrocław), Dee Facto (Warsza-

Sound System – Warszawa/Aurora; 25.11 Flapjack – Warszawa/Park; 25.11 
Die Toten Hosen – Warszawa/Stodoła; 29.11 Vavamuffin, Sidney Polak, Cała 
Góra Barwników – Warszawa/Proxima)
Die Toten Hosen – Warszawa/Stodoła; 29.11 Vavamuffin, Sidney Polak, Cała 
Góra Barwników – Warszawa/Proxima)
Die Toten Hosen – Warszawa/Stodoła; 29.11 Vavamuffin, Sidney Polak, Cała 

Organizatorzy koncertów, którzy chcą zamieścić informacje w Muzinfo 
prosimy o kontakt marcin.pr@poczta.fm 

Marcin Kuś

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

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

Komenda Powiatowa Policji
(0 22) 775 22 01

Państwowa Straż Pożarna
(0 22) 775 36 50

Urząd Miejski w Nasielsku
(0 23) 691 26 64

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

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

Starostwo Powiatowe
(0 22) 775 32 58

Urząd Skarbowy
(0 22) 765 90 00

Urząd Statystyczny
(0 22) 775 50 78

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
(0 22) 777 75 99

Powiatowy Urząd Pracy
(0 22) 775 92 43

Życie Nasielska
(0 23) 691 23 43

Nasielsk, 2004-11-08

Burmistrz Nasielska
G. 71441/1/04

WYKAZ
nieruchomości – lokalu użytkowego przeznaczonego 

do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  / Dz. U. 
z 2000 roku Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami/ oraz    Uchwały 
Nr V/38/03 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 lutego 2003 roku 
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości i Uchwały 
  Nr IX/78/03 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 czerwca 2003 roku 
zmieniającej uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości podaję  
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości – lokal użytkowy po-
łożony w mieście Nasielsku przy ulicy Warszawskiej 3 przeznaczony do 
wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
1. Lokal użytkowy o powierzchni 14,00 m2 znajdujący się w budynku 
mieszkalno-użytkowym, położonym w mieście Nasielsku przy ulicy 
Warszawskiej 3 (działka nr 1380/6).
mieszkalno-użytkowym, położonym w mieście Nasielsku przy ulicy 
Warszawskiej 3 (działka nr 1380/6).
mieszkalno-użytkowym, położonym w mieście Nasielsku przy ulicy 

Okres trwania dzierżawy lokalu użytkowego – nieruchomości następuje 
na czas określony tj. 10 lat z możliwością przedłużenia w formie aneksu 
na dalszy okres poprzez podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miejską 
w Nasielsku.
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawy wynosi nie mniej niż 
10,00 złotych za 1 m2 plus podatek od towarów i usług VAT w wysokości 
22%.
Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawy lokalu użytkowego - nieru-
chomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku w okresie od dnia 9 listopada 2004 roku do dnia 30 listopada 
2004 roku.
Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie okresu wywieszenia wykazu 
nieruchomości - lokalu.

Burmistrz Nasielska
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

O G Ł O S Z E N I E
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OGŁOSZENIA 
DROBNE

Sprzedam gospodarstwo rol-
ne w Gawłowie o powierzchni 
ponad 8 hektarów (sad wi-
śniowy) z budynkiem miesz-
kalnym, tel.0600153116.
Sprzedam kuchnię węglową. Tanio 
- K. Siwek, ul. Klonowa 22

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 samocho-
du ciężarowego do rozwo-
żenia towarów do sklepów, 
tel. 0602 303 143

Sprzedam tanio białą suknię ślub-
ną 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 Nasiel-
sku 42m2, tel. 691 24 74

Sprzedam marchew odpadową, 
tel. 0603 653 917

Sprzedam działkę o pow. 3100m2, 
Stare Pieścirogi, ul. Wrzosowa. 
Można wykopać staw. Cena do 
uzgodnienia, tel.693 07 754

Wynajmę nowy dom w Pomie-
chówku, tel. 022 794 34 71

Sprzedam nowy dom + działka 
1 ha, tel. 0602 26 00 57

Sprzedam działki budowlane, 
Pułtusk Popławy, koło kościoła 
i szpitala, tel. 023 691 22 19

ADOPTUJ PIESKA ZE SCHRONISKA
W schronisku w Chrcynnie czekają różnej płci, barwy i wielkości psiaki tęskniące 
za nowym, dobrym domem
Bardzo młody i ładny wilczek. Marzę o własnym domu z ogródkiem, 
którego będę wiernie strzegł. tel. 022 784 05 34



Kino NIWA ZAPRASZA
19 - 21 LISTOPADA godz. 18.00

„Atrakcyjny pozna panią”
(Polska, 2003). Dramat; czas 95 min. Reżyseria:  Marek Rębacz; Scenariusz:  Marek Rębacz 
Na podstawie dramatu:  Marek Rębacz. Obsada: Roman Kłosowski - Stasio Tuchała, Andrzej 
Grabowski – Wacław, Marek Perepeczko – Henryk, Bartosz Żukowski - Sołtys Wojtuś, Iwona 
Bielska - Balbina
Stasio Tuchała (Roman Kłosowski) odprawia do Ameryki swoją siostrę, z którą całe życie 
mieszkał i gospodarował. Szybko okazuje się, że nie umie poradzić sobie z codziennymi 
problemami. Jego dwaj przyjaciele Wacław (Andrzej Grabowski) i Henryk (Marek Perepeczko) 
mieszkał i gospodarował. Szybko okazuje się, że nie umie poradzić sobie z codziennymi 
problemami. Jego dwaj przyjaciele Wacław (Andrzej Grabowski) i Henryk (Marek Perepeczko) 
mieszkał i gospodarował. Szybko okazuje się, że nie umie poradzić sobie z codziennymi 

postanawiają go ożenić. Ale Stasio nie chce wiejskiej baby za żonę i marzy o takiej pannie 
jaką widuje w kolorowych pisemkach. Zdradza się ze swoimi pragnieniami kolegom, którzy 
wpadają na pomysł wysłania prasowego anonsu.

26 - 28 LISTOPADA godz. 18.00
„VINCI”

(Polska, 2004). Komedia sensacyjna; czas 108 min.; Reżyseria:  Juliusz Machulski; Scenariu-
sz:  Juliusz Machulski; Obsada: Robert Więckiewicz – Cuma; Borys Szyc – Julian; Kamilla Baar 
– Magda; Jan Machulski – Hagen; Mieczysław Grąbka - Gruby
Cuma, doświadczony złodziej dzieł sztuki nieoczekiwanie dla samego siebie wychodzi z 
więzienia. Zwolnienie warunkowe załatwił mu Gruby, który ma już dla niego przygotowane 
specjalne zlecenie - kradzież obrazu Leonarda da Vinci „Dama z łasiczką” z Muzeum Czar-
toryskich w Krakowie. Propozycja jest z rzędu tych „nie do odrzucenia”...
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Kosz bez dna - szkoda, że już go nie ma

.... i po koncercie PieR2
Historia koncertów w Nasielsku jest bardzo dłu-
ga, ale jeszcze nigdy nasze miasto nie gościło tak 
wielkich znakomitości jak Marek Raduli, Wojtek 
Pilichowski oraz Tomek Łosowski. Dla wielu 
kojarzą się oni z Budką Suflera, Kasią Kowalską, 
Natalią Kukulską czy Blendersami. Mało kto wie, 
że działają w projektach autorskich i grają muzykę 
instrumentalną. Nasi mieszkańcy mogli się o tym 
przekonać 6 listopada, kiedy to na deskach sceny 
kina Niwa pojawił się Pi-eR-2.

Prywatnie preferuję zupełnie inną muzykę, jednak 
z dużym zaintereso-
waniem wybrałem 
się na ten koncert. 
Postanowiłem po-
słuchać i zobaczyć 
to, czego nie grają 
dzisiejsze media. 
Muzyka jakiej nie 
jest mi dane słuchać  
na co dzień, to dla 
mnie swojego ro-
dzaju wyzwanie. Już 
po próbie dźwię-
kowej, byłem pod 
dużym wrażeniem. 
Z niecierpliwością 
wyczekiwałem na 
koncert. Zająłem 
miejsce siedzące i obserwowałem przygoto-
wania. W międzyczasie zagryzałem bajecznego 
batona. To taka forma osłodzenia sobie bezczyn-
ności. Ok. godz. 19.00 na scenie pojawił się Marek 
Tyc zapowiadając Pi-eR-2. 
Po lewej, od strony publiczności Marek Raduli, 
a po przeciwnej Wojtek Pilichowski. W central-
nym punkcie okazale prezentował się zestaw 
perkusyjny, za którym zasiadł Tomek Łosowski. 
Pierwsze takty popłynęły z gitary przenosząc 
mnie w magiczny świat, w którym tempo dykto-
wały dźwięki płynące ze sceny. Marek żartobliwie 
powitał zgromadzoną publiczność: „Nasielsk to 
interesujące miasto”. Koncert toczył się nieprze-
rwanie, a panowie prześcigali się w czarowaniu 
uszu i oczu melodyjnymi solówkami. Robili to z 
wielką pasją, olbrzymim profesjonalizmem, ale 
również z dystansem. Pozwalali sobie nawet na 
małe dygresje humorystyczne, jak np. ta podczas 
solówki na perkusji. Tomek (przyp. Łosowski) je-
małe dygresje humorystyczne, jak np. ta podczas 
solówki na perkusji. Tomek (przyp. Łosowski) je-
małe dygresje humorystyczne, jak np. ta podczas 

den z dźwięków wydobywał za pomocą palca 
i buzi. Natomiast Wojtek Pilichowski zakończył 
utwór, uderzając korpusem gitary o głowę. Ani 

gitarze, ani głowie nic się nie stało. Najbardziej 
zachwycił mnie właśnie Pilich, a konkretniej jego 
gra na basie. On chyba urodził się z instrumentem 
w ręku. Perfekcyjna technika, znakomite czucie 
rytmu i wyśmienity kontakt z publicznością. Jak 
on to robi?! Chciałoby się krzyknąć. Przyjemnie 
popatrzeć, ale jeszcze przyjemniej posłuchać. 

Żegluga, odbyta statkiem Pi-eR-2 to prawdziwa 
gratka. Cumowaliśmy przy funky, po chwili obie-
raliśmy kurs na rock, a następnie zawijaliśmy do 
portu jazz. Wszystko pod okiem kapitana Marka, 

który jednak pozostawiał dużą swobodę swoim 
dwóm oficerom. Liberalne rządy na statku to 
również  swobodny oddech całej załogi, zgro-
madzonej przed mostkiem kapitańskim. Na 
koniec bis. 
Jak powiedział mi Marek Raduli, to co robi teraz 
to ziszczenie jego marzeń. Bardzo się cieszy, że 
los tak pokierował jego życiem. Z muzyka se-
syjnego stał się twórcą muzyki instrumentalnej, 
która wraca do łask.
Najsmutniejsze jest to, że publiczność nasielska 
pojawiła się w śladowych ilościach. Nie spodzie-
wałem się takiej frekwencji i zastanawia mnie 
taka postać rzeczy. Koncert był wart uwagi, a 
ci, którzy w nim uczestniczyli na pewno byli 
usatysfakcjonowani.

Marcin Kuś

Nasielski Ośrodek Kultury dziękuje 
firmom: SANIBUD, STAN-BUD, MERKURY, 
BANKOWI  SPÓŁDZIELCZEMU w Nowym 
Dworze Maz. za pomoc w organizacji 
koncertu.


