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Po decyzjach czas na
pieniądze

B

iura Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
wysyłają już do rolników decyzje o
przyznaniu płatności bezpośrednich
do gruntów rolnych. Chciałoby się
powiedzieć – „wreszcie doczekali się”.
Jednak nie są to jeszcze pieniądze. Są
to tylko kartki papieru podpisane przez
agencyjnego urzędnika.

Po benzynę
z menzurką

Kotłownia jeszcze grzeje?
Są rocznice, które obchodzimy mniej lub bardziej hucznie,
dotyczą mniej lub bardziej
ważnych wydarzeń. Najbardziej uroczyście są obchodzone rocznice „okrągłe”. Na początku tego roku upłynęło 10
lat od sprzedaży nasielskiej
ciepłowni. I co z tego – i nic.
Kończy się rok, a obchodów
jak nie było tak nie ma. 10 lat
– to piękny okres, aż się prosi
o dyplomy i puchary. Problem
w tym, że chyba nie ma za co,
no i przede wszystkim - nie ma
komu. Problemy finansowe
ciepłowni niepokoją mieszkańców Nasielska. Patrząc
na skład opałowy przed
kotłownią, można dojść do
mrożącego krew w żyłach
wniosku – przestaną grzać!
A robi się coraz chłodniej i to
nie tylko na dworze.

fot. M. Stamirowski

szerzej na str. 3 My się zimy nie boimy
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Bloki
już gminne
Radni przyjęli uchwałę dotyczącą nabycia od firmy Sajmex,
w zamian za zaległości podatkowe nieruchomości, której ogólna powierzchnia wynosi ponad
7 ha. W tym również działki, na
której znajdują się zniszczone
bloki przy ul. Płońskiej.
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Bloki już gminne
25 listopada br, odbyła się
XXXIV sesja Rady Miasta
Nasielsk. Zasadniczym
punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie
nabycia nieruchomości
od firmy „Sajmex”. Radni
przyjęli uchwałę dotyczącą nabycia w zamian za
zaległości podatkowe
wraz z odsetkami nieruchomości o ogólnej powierzchni 7,4782 ha.
Dotyczy to terenów przy ulicy Płońskiej działki o powierzchni – 4,6445
ha wraz z zabudowaniami, a przy

ul. Kolejowej – 2.,8337 ha. W uchwale
pojawił się zapis dotyczący wyrażenia
zgody na nieodpłatne przeprowadzenie przez firmę „Sajmex” mediów w
pasie szerokości 12 m. przez działki,
które stały się własnością gminy.
Podpisanie aktu notarialnego nastąpiło
w piątek 26 listopada br.
Teraz kiedy właścicielem działek
jest gmina najpierw trzeba będzie
przygotować plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu
i dokonać podziału działek, które będą
sprzedawane w drodze przetargu nieograniczonego.

- Na teren przy ul. Kolejowej plan zagospodarowania jest gotowy– przeznaczony on jest na usługi i działalność
gospodarczą. Podobnie będzie z działkami przy Płońskiej, tu plan jest w trakcie przygotowań. Natomiast tematem
zagospodarowania bloków zajmą się
teraz komisje merytoryczne – mówi
B. Mucha, Burmistrz Nasielska.

NA FINISZU

Koszt remontu tych budynków szacowany jest na ok.2,5 mln złotych. Jak
zapewnia Burmistrz prace zaczną się
wiosną, a działka naktórej znajdują się
bloki z pewnością nie zostanie sprzedany osobie prywatnej.
MK

Trwają prace remontowo - budowlane w budynku, do którego już niedługo
zawita na stałe nasielski Urząd Miejski. Na Elektronowej jest coraz ładniej, efekty kilkumiesięcznych prac są już widoczne. Już niedługo przeprowadzka!
red.
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DYREKTOR
SP ZOZ Nasielsk, ul. Sportowa 2

I
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Zaprasza lekarzy do udziału w konkursie ofert na zamówienie świadczeń zdrowotnych w zespole wyjazdowo - wypadkowym.
Po ankiety konkursowe proszę zgłaszać się do recepcji SP ZOZ Nasielsk, ul. Sportowa 2.
Termin składania ofert upływa: 17.12.2004r. o godz. 1500

Promocja gminy
Kontynuujemy promocję Gminy
Nasielsk, aktywnie angażując się w
różne dostępne formy. Wywiady
i relacje z działań ukazują się w różnych
poczytnych wydawnictwach. Obszerny wywiad z Burmistrzem Nasielska
został opublikowany na łamach dwumiesięcznika „Europa Gospodarcza”,
na bieżąco wydarzenia są śledzone
przez prasę lokalną i regionalną. Ostatnio artykuł o Gminie Nasielsk ukazał
się w miesięczniku Nasza Gmina Nasz
Powiat. Nakład był rozprowadzany
na Międzynarodowych Targach Poznańskich, na których Urząd Miejski
w Nasielsku był wystawcą.

przygotowano zestaw zdjęć najpiękniejszych zakątków naszych terenów
oraz projekcję komputerową z opisem
i fotosami najważniejszych działań. Dodatkowo stoisko było wyposażone w
gadżety oraz kalendarze i wydawnictwa
Życia Nasielska. Obecność na targach,
wśród innych miast i gmin, daje szanse
na bezpośrednie zaprezentowanie
walorów Gminy. Nasz kontakt z ewentualnym przyszłym inwestorem bądź
partnerem w działaniu, ma niepodważalną największą wartość. Nie można co
prawda przeliczyć tego na złotówki w
tym momencie, ale z pewnością może
zaprocentować w przyszłości.

Co do zaproponowania ma nasza
Gmina? Otóż, możemy poszczycić
się wieloma walorami. Należą do nich
działania w sferze inwestycji, szczególnie
tych proekologicznych. Należymy do
grona nielicznych gmin, które posiadają
uporządkowaną gospodarkę odpadami.
To mocny atut, który dodatkowo jest
wspierany pozostałą aktywnością w
dziedzinie infrastruktury. Poza tym nie
możemy się powstydzić walorami
przyrodniczo – krajobrazowymi.
Udział w Międzynarodowych Targach
Poznańskich polegał na wyeksponowaniu atutów naszej gminy. Na tą okazję

Wystawcami byliśmy po raz drugi, jednak targi odwiedzaliśmy przez ostatnie
sześć lat. Jak wyglądały one przedtem
a jak teraz?
Otóż kilka lat temu „INVESTCITY”
czyli promocja miast zajmowała jeden
duży pawilon targowy. Kto choć raz
był na tej imprezie poznał znaczenie
tej powierzchni. Przez te kilka lat
zmieniła się formuła promocji miast
od ogólnej do tej wyselekcjonowanej.
Teraz na MTP miastom powierzchnię
wystawienniczą proponuje się za pośrednictwem Związku Miast Polskich,

Dyrektor SP ZOZ w Nasielsku
lek. Maciej Rudzki

fot. M. Stamirowski

swe stoisko można organizować tylko
na stoiskach przez nich wskazanych.
Moim skromnym zdaniem zawęża
to miastom i gminom możliwość
wystawienia oferty kompleksowej.
Taką opinię podzielają również wystawcy z innych miast. Proponuje się
nam, aby Gminy promowały nie całokształt osiągnięć, ale wąską dziedzinę
z zakresu ochrony środowiska, co
również ogranicza i ukierunkowuje,
a przecież samorządy zajmują się
wszystkimi dziedzinami życia a nie
tylko ochroną środowiska. Wystawcy
miast i gmin wyrazili swe wątpliwości
u przedstawicieli Związku Miast Polskich, którzy przebywali na terenach
Targów Poznańskich.

lokalizacją dla swojej działalności.

środowiska dla naszej Gminy.

Należy wierzyć, iż wysiłek i zaangażowanie włożone w promowanie
naszej Gminy przyniesie korzystne
rezultaty.

Targi minęły i co dalej? Z pewnością
po Targach pozostało miłe wrażenie,
że Nasielsk zaistniał wśród najlepszych
i najbardziej operatywnych. Tyle na
obecną chwilę możemy uczynić. Należy wierzyć, że ciąg dalszy nastąpi …
Urząd Miejski w Nasielsku
Małgorzata Rosłońska

Chciałabym jednak podkreślić, że
pomimo zmian w charakterze udziału gmin w Targach, niepodważalnie
nadal jest ogromny sens zaistnienia
w tym wydarzeniu roku. Atmosfera
uroczystości i wrażenie ogromnego
znaczenia takich działań towarzyszy
wszystkim uczestnikom. Wśród
odwiedzających stoisko spotkać
można różnych ludzi: przypadkowych, zwiedzających uczniów, promujących własne wyroby ale także
tych zainteresowanych nową, dobrą

W
bieżącym
roku na stoisku
Gminy Nasielsk
„pełnił dyżur”
Burmistrz Nasielska. Przeprowadził rozmowy
z potencjalnymi
inwestorami jak
również poszukiwał opłacalnych
rozwiązań z dziedziny ochrony

To prawda, że wciąż nie posiadamy
tej docelowej oferty inwestycyjnej,
jak również to, że „szwankuje” infrastruktura, ale
prawdą jest również to, że w najbliższym czasie
taka oferta winna
być wypracowana i zrealizujemy
potrzeby infrastrukturalne.

Życie Nasielska - Czasopismo Samorządu Gminnego
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Kotłownia jeszcze grzeje?
Ciepła rocznica?

Są rocznice, które obchodzimy mniej
lub bardziej hucznie, dotyczą mniej
lub bardziej ważnych wydarzeń. Najbardziej uroczyście są obchodzone
rocznice „okrągłe”. Na początku tego
roku upłynęło 10 lat od sprzedaży nasielskiej ciepłowni. I co z tego – i nic.
Kończy się rok, a obchodów jak nie
było tak nie ma. Milczą nawet władze
miasta. 10 lat – to piękny okres, aż się
prosi o dyplomy i puchary. Problem
w tym, że chyba nie ma za co, no
i przede wszystkim - nie ma komu.
Problemy finansowe ciepłowni niepokoją mieszkańców Nasielska. Patrząc
na skład opałowy przed kotłownią,
można dojść do mrożącego krew
w żyłach wniosku – przestaną grzać!
A robi się coraz chłodniej i to nie tylko
na dworze.
Co się wydarzyło 10 lat temu? Czy
było to najkorzystniejsze rozwiązanie
dla miasta, jak twierdzą jedni, czy zwykły szwindel, jak mówią inni? Nie nam
to oceniać. Jeżeli sprzedaż była dobra,
to chwała ówczesnym decydentom,
jeżeli przekręt, to sprawą niech się zajmie prokurator. Skoro jednak minęło
10 lat od sprzedaży i nikt nie zgłosił
sprawy do prokuratury, oznacza to,
że żadnych nieprawidłowości nie
było. Teraz można jedynie mówić
o „nieprzewidzianych zdarzeniach
i obiektywnych trudnościach”, które
pojawiły się jako następstwa zmiany
właściciela ciepłowni. Dla mieszkańców ważne jest to, czy jest ciepło
w domach. Niestety z tym bywa
ostatnio różnie.

Historia na papierze
Przeglądając dokumenty dotyczące
nasielskiej ciepłowni – sprzed 10
i więcej lat – można przekonać się
o tym, że jej sprzedaż budziła olbrzymie kontrowersje wśród niektórych
mieszkańców Nasielska – zwłaszcza
wśród tych, którzy korzystali z usług
ciepłowni. Przeciwko sprzedaży
zdecydowanie protestowali - Rada
i Zarząd spółdzielni mieszkaniowej.
W piśmie z 03 sierpnia 1993 roku,
skierowanym do Michała Wójciaka,
ówczesnego wojewody ciechanowskiego napisali:
„Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Nasielsku zwracają się do
Pana Wojewody o pomoc finansową
dla Zarządu Miasta i Gminy Nasielsk.
Pomoc ta pozwalałaby Burmistrzowi
Miasta przystąpić do licytacji kotłowni
po byłym MERA-ZEM. Jak Panu
wiadomo z kotłowni tej dostarczane
jest ciepło do 455 lokali w zasobach
Spółdzielni, Przedszkola i zasobów
stanowiących własność Gospodarki
Komunalnej. Kotłownia byłego
MERA-ZEM traktowana była jako
ciepłownia miejska. Ze środków
miasta była finansowana jej modernizacja i rozbudowa. Nadmieniamy,
że w 1973 roku CZSBM Warszawa
przekazał 2.236.000 zł jako udział
spółdzielni w kosztach budowy

kotłowni realizowanej dla zakładu
„ELPO” w Nasielsku (...)”.

Pół roku później było już po wszystkim. Kotłownia została sprzedana.
8 lutego 1994 roku Rada Nadzorcza
i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
występuje z kolejnym pismem do
wojewody ciechanowskiego z prośbą
o rozpatrzenie w trybie pilnym sprawy sprzedaży kotłowni w Nasielsku.
Napisali w nim między innymi: - „(...)
Sprawa ta była wielokrotnym tematem rozmów z przedstawicielami
władz miejskich, tj. Burmistrza Miasta
i przewodniczącego Rady Miejskiej.
Również w tej sprawie występowaliśmy na piśmie do poprzednich
władz wojewódzkich. W miesiącu
lipcu odbyło się spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim, w którym udział
wziął wojewoda Pan Michał Wójciak,
dyr. Joanna Wardzińska, Burmistrz
Miasta i Gminy Nasielsk, dyr. PGKiM
w Nasielsku oraz Zarząd i przedstawiciele Rady Nadzorczej Spółdzielni
Mieszkaniowej. Otrzymaliśmy zapewnienie, że kotłownia nie będzie
sprzedana w nowo rozpoczynającym
się sezonie grzewczym, jak również
o wsparciu finansowym dla miasta,
aby Zarząd Miasta mógł przystąpić
do przetargu. (...). Ponieważ, zgodnie z Ustawą z dnia 8.03.1990 r. o
samorządzie terytorialnym - art.7,
ust.1, pkt 3 – zabezpieczenie m.in.
dostaw ciepła należy do zadań własnych gminy, sprzedaż tak ważnego
obiektu dla miasta i 2500 społeczności osobie prywatnej, jest decyzją nie
do końca przemyślaną(...).
Tego samego dnia (8.02.1994 r.)
spółdzielcy występują do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego
w Pułtusku z prośbą o „wstrzymanie
wydania przysądzenia własności nieruchomości”: --„W związku z licznymi
skargami członków zamieszkałych w
zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej
w sprawie sprzedaży kotłowni w
Nasielsku przy ul. Elektronowej
przez Komornika Sądu Rejonowego w Pułtusku Rada Nadzorcza
i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko – Własnościowej prosi
o wstrzymanie wydania postanowienia w sprawie przysądzenia własności
nieruchomości nabytej na licytacji
w dniu 25.01.1994 r.”
W uzasadnieniu do prośby napisano,
że (zgodnie z artykułem 944 kpc)
organ administracji samorządowej,
reprezentowany przez Burmistrza
Miasta i Gminy Nasielsk, zobowiązany był do skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. –
–„Z uwagi
na zabezpieczenie dostawy ciepła
i ciepłej wody na potrzeby 642 rodzin
zamieszkałych w zasobach spółdzielni – tj. 1/3 mieszkańców Nasielska,
Przedszkola oraz Domu Pomocy
Społecznej, licytacja nie powinna
być przeprowadzona i zdaniem
mieszkańców dokonano czynności
pozostającej w rażącej sprzeczności
prawa i interesem społecznym 2500
mieszkańców”.
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Jak pokazało
życie, pisma
spółdzielców
na niewiele
się zdały. Kotłownia została wystawiona
na licytację,
Burmistrz
Miasta i Gminy Nasielsk
nie skorzystał z prawa
pierwokupu,
ko m o r n i k
sprzedał ją
prywatnemu
nabywcy.

Radni bezradni?
Co się działo wcześniej, przed 1994
rokiem? Jak reagowali radni? Jak
dojrzewała decyzja o sprzedaży
kotłowni?
Ciekawą lekturą w tej sprawie są materiały z posiedzeń Zarządu Miejskiego
w Nasielsku, które odbywały się pod
przewodnictwem ówczesnego Burmistrza, Wojciecha Ostrowskiego.
Warto więc zacytować chronologicznie niektóre, najbardziej wymowne,
fragmenty protokółów i innych dokumentów. Pokazują one, jak narastał
kryzys, związany z ciepłownią.
28 sierpnia 1992, posiedzenie
Zarządu Miejskiego: -„Burmistrz
poinformował, że otrzymaliśmy
harmonogram prac przy remoncie
kotłowni obejmujący czasookres
od miesiąca września do grudnia br.
Temat ten nie będzie realizowany tak,
jak trzeba, gdyż firma „Bamet” znajduje się w trudnej sytuacji finansowej
i nie poczyni stosownych remontów
jak nas zapewnia. W związku z tym
jest obawa przed niedogrzaniem
i brakiem ciepłej wody(...)
15 września 1992, posiedzenie Zarządu Miejskiego: - „Burmistrz poinformował Zarząd, że w dniu dzisiejszym
był na kontroli stanu technicznego
kotłowni. Stan kotłowni jest opłakany.
Musimy podjąć na dzisiejszym posiedzeniu uchwałę o przejęciu kotłowni
przez Zarząd (...). W tej sytuacji Zarząd
podjął uchwałę w sprawie przejęcia
kotłowni w zarząd. Uchwała została
podjęta jednogłośnie(...)”. Burmistrz
poinformował Zarząd, że na remont
kotłowni przejętej od Bametu otrzymamy pożyczkę w kwocie 600
mln. zł z Urzędu Wojewódzkiego,
którą musimy zwrócić bez procentu
do końca roku”.
15 września 1992 roku Burmistrz
Miasta Nasielska wydaje zarządzenie w sprawie powołania komisji
przejmującej w użytkowanie kotłownię firmy BAMET w Nasielsku.
Zadaniem Komisji jest dokonanie
inwentaryzacji mienia kotłowni, ocena stanu technicznego i przekazanie
w nieodpłatne użytkowanie Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Nasielsku.

15 września 1992 roku Burmistrz
wydaje decyzję, zgodnie z którą
Zarząd Miejski w Nasielsku przejmuje
kotłownię w nieodpłatne użytkowanie
i zarząd bez zmiany formy własności
w celu zapewnienia dostawy energii
i ciepłej wody dotychczasowym
odbiorcom.

- „Burmistrz poinformował o wyniku
przetargu na kotłownię i stwierdził, że
był temu osobiście przeciwny, by wydzielić i sprzedać ją bez zakładu”.

12 marca 1993 roku, posiedzenie
Zarządu Miejskiego: - „Zarząd
zapoznał się z pismem Zarządu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, skierowanym do Spółdzielni
Mieszkaniowej w Nasielsku o uregulowanie należności za dostarczone
ciepło w kwocie 850 milionów
złotych. Państwo zalega spółdzielni
z dotacją w kwocie 300-400 mln
zł.(...) Pan Tadeusz Modzelewskiumowa zawarta między Spółdzielnią
Mieszkaniową, a Zarządem GKiM nie
precyzuje szczegółowo zasad płatności i dlatego uważa, że należy umowę
tę przeredagować z udziałem Zarządu, by nie dopuścić do przerwania
dopływu ciepła. Okazuje się, że ze
spółdzielnią takie sprawy powtarzają
się niejednokrotnie. Zarząd uważa, że
należy dotrzymać terminu 15 marca
1993 roku i odłączyć ciepło, by tym
samym wymusić presję lokatorów na
Panią Prezes”.

- „Radny Michał Sakowski uważa,
że nic nie stoi na przeszkodzie, by
Gmina podjęła działalność gospodarczą. Mieliśmy prawo pierwokupu
kotłowni. Byłaby to korzyść nie tylko
dla mieszkańców spółdzielni, ale
korzyść obopólna”.

14 lutego 1994 roku, sesja Rady Miejskiej pod przewodnictwem Tadeusza
Modzelewskiego, przewodniczącego
Rady - fragmenty:
- „Radny Michał Wójciak, wówczas
pełniący funkcję wicewojewody ciechanowskiego stwierdził, że podczas
spotkania w Urzędzie Wojewódzkim
w Ciechanowie nie padło zapewnienie, że kotłownia nie zostanie sprzedana w sezonie ogrzewczym”.
- „Hanna Wróblewska, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej twierdzi, że
na spotkaniu padło stwierdzenie,
że będziemy przeciwni sprzedaży
kotłowni miejskiej”.
- „Radny Michał Sakowski stwierdził,
że skoro kotłownia przynosi zysk, to
dlaczego mamy się jej pozbywać,(...)
600 milionów złotych otrzymaliśmy
z Urzędu Wojewódzkiego na remont
kotłowni, które to środki później nam
umorzono”.

- „Radny Henryk Olszewski ma pretensję, że kotłownia przeszła w ręce
prywatne’.

- „Radny Michał Wójciak wyjaśnił, że
był kłopot z wydzieleniem kotłowni
z zakładu, gdyż na całości ciążyły
zadłużenia”.
- „Radny Michał Wójciak proponuje
przejść na system indywidualnego
ogrzewania w blokach. Są duże straty ciepła na węzłach ciepłowniczych
i należy iść w tym kierunku”.
- „Franciszek Kuciński odpowiedział
na zapytanie, że zysk z kotłowni wynosi około 600 mln zł rocznie”.
- „Radna Bożena Roszczenko zacytowała Statut Gminy, w którym
mówi się o zapewnieniu przez Radę
działalności organizacyjnej na naszym terenie i jest to zadanie nasze,
a nie Spółdzielni. Przykro, że Zarząd
zawiódł zaufanie radnych, gdyż
nie wiedzieliśmy nic o sprzedaży
kotłowni”.
- „Radny Michał Sakowski uważa,
że dopóki jest to możliwe możemy
z tego skorzystać i odwrócić niechlubną decyzję Zarządu w tym
zakresie (...) zgłosił do Rady zapytanie, czy Rada jest za kupnem
kotłowni?”.
- „Radny Michał Wójciak uważa, że
będzie lepiej zadać Radzie pytanie,
czy jest za podjęciem działań o zakup kotłowni?”
Rada większością głosów (5 za,
przeciw 10, wstrzymujących się 5)
odrzuciła powyższy wniosek o zakup
kotłowni „Mera – Zem”.
Powyższe fragmenty wystąpień
radnych i przedstawicieli Urzędu
ciąg dalszy na str. 4
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Kotłownia jeszcze grzeje
dokończenie ze str. 3
Miejskiego pokazują, że nie było
jednomyślności co do sprzedaży
kotłowni. Faktem jest, że przeszła
ona w prywatne ręce.

2004 – „ciepło” w kotłowni
O problemach nasielskiej kotłowni
pisaliśmy w 23. numerze Życia Nasielska (30 lipca-12 sierpnia 2004 r.).
Od tamtej pory niewiele się zmieniło.
Ten rok dla nasielskiej ciepłowni upływa pod hasłem: „Pieniędzy i węgla
– daj nam Panie”. Nie jest to jednak
wołanie do Boga, a do obecnego Burmistrza. Wołanie to, podparte pismami
kierowanymi do Urzędu Miejskiego,
chwyta za serce – zwłaszcza teraz, na
początku grudnia. Idzie zima. Synoptycy mówią, że chwilami będzie
mroźno. Aż się prosi, żeby pomóc.
W Urzędzie Miejskim usłyszeliśmy
– „tylko ile można?”. Urząd wyklucza
również możliwość utworzenia spółki
z właścicielem kotłowni. Firma świadczy usługi, które są bardzo ważne ze
społecznego punktu widzenia. Jest to
jednak przedsiębiorstwo prywatne
i czymkolwiek by się nie zajmowało,
to ma właściciela, który podjął się tego
„biznesu” licząc na osiąganie zysków.
Nasuwa się pytanie - jak długo można wspierać publicznymi pieniędzmi

prywatny interes. Co mają powiedzieć
pozostali właściciele nasielskich firm,
zwłaszcza tych, które ledwo przędą.
Może się okazać, że już niedługo
ustawią się w kolejce po pieniądze
przed gminną kasą albo przestaną
płacić podatki i masowo będą występować do Burmistrza z podaniami o
ich umorzenie.

Mądry Polak po szkodzie
W większości polskich miast ogrzewaniem zajmują się spółki gminne,
w których gminy mają nawet stuprocentowe udziały. Majątki ciepłowni
były skomunalizowane – przejmowane przez gminy i dopiero wtedy
powoływano spółki. Tam, gdzie 100%
udziału ma gmina, burmistrz jest (jednoosobowo) zgromadzeniem wspólników. Reprezentuje kapitał gminy.
-„W wypadku Nasielska, jeśli była taka
możliwość, to ciepłownia powinna
być skomunalizowana i powinno się
powołać spółkę – gmina powinna
mieć kontrolę nad ogrzewaniem
miasta”, takiego zdania, o sytuacji
miasta”
Nasielska sprzed kilkunastu lat, są
eksperci. Według nich, najlepszym
rozwiązaniem byłoby powołać spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
ze 100-procentowym udziałem

POLITYKA JAKOŚCI
URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU
Wyzwaniem nowej administracji samorządowej, „administracji XXI wieku”,
jest nie tylko realizacja nałożonych przepisami prawa zadań, ale również wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom społeczności lokalnych.
Owa administracja winna posiadać umiejętność szybkiego przystosowywania do zmieniających się realiów i warunków tak, aby jak najskuteczniej
reagować na te zmiany dla dobra społeczności.
Wykonując na co dzień zadania polegające na zaspokajaniu zbiorowych
potrzeb mieszkańców Gminy Nasielsk chcemy jednocześnie, aby społeczność lokalna naszej Gminy, a także klienci pochodzący spoza naszej Gminy,
byli usatysfakcjonowani poziomem i jakością świadczonych przez nas usług.
Naszym celem i zamiarem jest uzyskanie zaufania klienta poprzez:
• budowanie pozytywnego wizerunku pracownika samorządowego,
• dbałość o profesjonalną, sprawną i przyjazną obsługę klientów,
• przestrzeganie przepisów, norm etycznych, sumienne i rzetelne wykonywanie obowiązków przez pracowników w poczuciu godności własnej
i z poszanowaniem godności innych,
• nieustanne doskonalenie, podnoszenie kwalifikacji i jakości wykonywanych zadań na każdym stanowisku pracy,
• stworzenie sprawnie funkcjonującego systemu komunikowania się
z klientami, w tym zapewnienie powszechnej informacji o usługach świadczonych w Urzędzie.
Nasze cele osiągniemy:
• poprzez wdrożenie i stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością
zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2001,
• przestrzegając przepisów prawa i ustalonych procedur oraz instrukcji
przez wszystkich pracowników Urzędu,
• wprowadzając nowoczesne metody szkolenia pracowników.
Mając na uwadze powyższe cele, pragniemy kształtować wizerunek administracji samorządowej jako w pełni profesjonalnej, sprawnej organizacji,
wyróżniającej się praworządnością, uczciwością i wysokim poziomem jakości świadczonych usług. Dla wdrożenia i utrzymania Systemu Zarządzania
Jakością zapewnia się niezbędne zasoby.
Burmistrz Nasielska
/-/ mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
Nasielsk, 2004-11-05

gminy. Burmistrz, jako zgromadzenie
wspólników, mógłby wtedy powołać
zarząd spółki i jej radę nadzorczą.
W ten sposób – „wszystko miałby pod
kontrolą”. Dodają, że „zgromadzenie
kontrolą”
wspólników ma całkowity wpływ na
podejmowanie wszelkich strategicznych decyzji; wiadomo wtedy kto
ponosi odpowiedzialność za ewentualne nieprawidłowości”
nieprawidłowości”. Jednocześnie podkreślają, że dostawy ciepła są
zadaniem własnym gminy, ale nie jej
obowiązkiem. Znawcy problematyki
samorządowej nie są w stanie odpowiedzieć na pytanie - dlaczego 10 lat
temu ciepłownia została sprzedana
prywatnej osobie. Ich zdaniem być
może wszystkiemu są winne „początki polskiej demokracji”. Jeden
z ekspertów powiedział nam – „niewątpliwie popełniono błąd. Po 1989
roku samorządy dopiero uczyły się
samodzielności. Brakowało wtedy
instytucji szkoleniowo-doradczych,
a tę rolę pełniły Regionalne Izby
Obrachunkowe. Niestety, powstały
one dopiero w 1993 roku”.

Jest „światełko w piecyku”
Rozmowy i spotkania w Urzędzie
Miejskim, specjalnie powołany przez
Burmistrza zespół roboczy – takiego
ruchu wokół kotłowni jeszcze nie

było. Na przeszkodzie szybkiego
rozwiązania problemu stoi „święte
prawo własności”. – Do d... z takim
prawem, jeśli kilka tysięcy ludzi
może zostać pozbawionych ciepła
– to powszechna opinia mieszkańców Nasielska. Tymczasem pojawiła
się nadzieja na ciepło. Wprawdzie jest
ona matką mądrych inaczej, to nie
mamy wyjścia – musimy się jej trzymać. Nieoficjalnie wiadomo, że w
Nasielsku pojawili się przedstawiciele
dużej krajowej firmy ciepłowniczej,
którzy są poważnie zainteresowani
„wejściem w grzewczy interes”.
Firma jest doskonale znana Polskiej
Izbie Ciepłowniczej jako wiarygodne
i sprawdzone przedsiębiorstwo. Działa już w blisko 30 polskich miastach.
Być może do tej grupy już niedługo
dołączy Nasielsk. Finał kryzysu jest
teraz w rękach właściciela kotłowni
i „przyjezdnych”. Miejmy nadzieję, że
efektem ich spotkań będzie CIEPŁO!
Dariusz Panasiuk

Drodzy Czytelnicy,
Jesteśmy ciekawi Waszych
opinii na ten temat. Zachęcamy do włączenia się do
dyskusji. Najciekawsze listy
opublikujemy na łamach
naszej gazety.

Zalesiajcie się!
Urząd Miejski w Nasielsku przystąpił do
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sprawa
dotyczy zalesiania. Warto wiedzieć,
że mogą być do tego przeznaczone
grunty, które są przewidziane do zalesienia - właśnie w planie. Przypominamy o możliwości składania wniosków
dotyczących zmiany przeznaczenia
gruntów.
Rolnicy zainteresowani zalesieniem
swoich gruntów mogą składać dokumenty w UM, w pokoju nr 6. We
wniosku należy podać swoje dane
– nazwisko, imię i adres oraz oznaczyć nieruchomość, którą właściciel
zamierza przeznaczyć do zalesienia.
Do tej pory zgłosiło się dopiero około
60 rolników.
Warto się pospieszyć, bo czas na

składanie wniosków jest ograniczony.
Ponadto, taka okazja trafia się rzadko.
Szkoda byłoby ją przegapić. Jak nas
poinformowano w Urzędzie Miejskim,
opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego jest długotrwałe
i kosztowne – poważnie obciąża budżet Gminy. Z tego też powodu jest
on sporządzany raz na kilka, a nawet
kilkanaście lat.
Jeśli nie będzie planu, nie będzie możliwe
zalesienie. Jeśli nie będzie zalesienia, nie
będzie też dopłat z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To się
po prostu opłaca.
O korzyściach, jakie wynikają z zalesienia gruntów rolnych pisaliśmy szczegółowo na łamach Życia Nasielska
(nr 26, 10-23 września 2004 r.).
Dariusz Panasiuk

KRONIKA
POLICYJNA
15.11. na ulicy POW kierowca samochodu Volkswagen Passat Leszek P. potrącił rowerzystkę, która z obrażeniami
ciała została przewieziona do szpitala.
18.11 w miejscowości Lelewo został
zatrzymany Maciej L. Mieszkaniec
Zaborza na „gorącym uczynku” włamania do przyczepy campingowej.
19.11. w miejscowości Pieścirogi Stare
Paweł M. kierował rowerem w stanie
nietrzeźwym. 0,90 i 0,83. mg/l.
19-20.11. w miejscowości Dębinki nieznani sprawcy włamali się do domku
letniskowego i garażu. Skradli m.in.:
patelnię aluminiową, zegarek, rower
Jubilat i dwie opony. Ogólna wartość
strat: 500zł. na szkodę Henryka T.
mieszkańca Warszawy.
23.11. Krzysztof D. skradł z domu
Tadeusza L. Pistolet gazowy Glok-19.
Wartość 500zł.
23.11. w miejscowości Siennica kierowca samochodu Daewoo Espero
Mariusz J. zderzył się z motocyklem
WSK. Kierowcę motocykla i jego
pasażerkę z obrażeniami ciała przewieziono do szpitala.
25.11. na ulicy Kościuszki Andrzej S.
mieszkaniec Świeszewka gm. Świercze kierował samochodem marki
Jelcz w stanie nietrzeźwym. 0,37
i 0,37 mg/l.
25.11. na ulicy Poniatowskiego nieznani
sprawcy wyrwali Mariannie K. torebkę,
w której m.in. znajdowały się: telefon
komórkowy, pieniądze, klucze od
mieszkania.
23-25.11. z zakładu METAL-MARKET
nieznani sprawcy skradli 800 kg. aluminium o wartości 4500 zł.
27.11 na ulicy Warszawskiej Emil
Sz. mieszkaniec Warszawy kierował
samochodem marki Polonez Caro w
stanie nietrzeźwym. 0,61 i 0,52 mg/l.
27.11. na ulicy Kilińskiego Krzysztof
R. mieszkaniec Nasielska kierował
rowerem w stanie nietrzeźwym. 0,66
i 0,71 mg/l.
14-27.11. w miejscowości Mogowo
nieznani sprawcy włamali się do domu
Jadwigi K. i skradli: telewizor kolorowy,
butlę gazową i radiomagnetofon. Stratyść oszacowano na 1300 zł.

Andrzejki w przedszkolu
Przedszkole Samorządowe w Nasielsku było organizatorem niezwykłego
spotkania andrzejkowego, w którym
uczestniczyli uczniowie nasielskiego
gimnazjum oraz członkowie Koła
Osób Niepełnosprawnych. Miało
ono miejsce we wtorek 30 listopada
w godzinach przedpołudniowych.
Najpierw przedszkolaki zaprezentowały gościom program artystyczny,
a następnie zaprosiły ich do wspólnych zabaw andrzejkowych. Było
więc m.in.: lanie wosku, rzucanie skórką z jabłka, ustawianie butów. Wszyscy
brali także udział w zabawach tanecznych. Spotkanie zakończył wspólny
słodki poczęstunek.
red.

3 - 16 grudnia

DODATEK

TELEWIZYJNY

Życie Nasielska

5

10 - 16 grudnia

DODATEK

TELEWIZYJNY

PIĄTEK 10 GRUDNIA 2004r. (Andrzeja,
Andrzeja, Daniela, Judyty, Juliy, Marii)
Marii

HIT NA DZIŚ

W sieci zła
TVN 22.30
Film sensacyjny, USA 1998 ; REŻYSERIA:
Gregory Hoblit ; OBSADA: Denzel
Washington, John Goodman, Donald
Sutherland, Embeth Davidtz, James
Gandolfini, Elias Koteas

Diabeł nie pojawia się tylko
w jednej postaci, nie występuje tylko
w jednym miejscu. Może być
wszystkim i może być wszędzie.
Jego istnieniu przyświeca jeden cel
- siać zamęt, spustoszenie i chaos
tam, gdzie człowiek stara się
wprowadzić porządek i ład, gdzie
według ludzkich pragnień powinno
rządzić dobro.
Hobbes, odznaczony za zasługi detektyw z wydziału zabójstw i jego
partner Jonesy doprowadzili do
aresztowania i osądzenia wyjątkowo
okrutnego seryjnego zabójcy. Byli też
świadkami egzekucji. Wkrótce potem obaj policjanci otrzymali rozkaz
poprowadzenia nowego śledztwa
w sprawie serii morderstw, których
sprawca działa dokładnie tak,
jak stracony niedawno przestępca.
Przełożony policjantów, porucznik
Stanton (Donald Sutherland), ma
dwie teorie na temat tych zbrodni.
Albo są one dziełem doskonałego
naśladowcy, który miał okazję
poznać szczegóły działania swego
poprzednika, albo zbrodni tych
dokonuje policjant, który miał
dostęp do materiałów i dowodów
zgromadzonych w czasie poprzedniego dochodzenia.
Detektywi odkrywają, że cieszący się
nieposzlakowaną opinią, powszechnie uważany za prawego i uczciwego
obywatela Hobbes zamieszany jest
w ostatnie zbrodnie. On sam stara
się znaleźć odpowiedź na dręczące
go pytania.

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

06:00 Kawa czy herbata
08:00 Wiadomości
08:12 Pogoda
08:15 Cafe serio
08:25 Kawa czy herbata
09:05 Doktor Melchior Wyderko; serial
animowany prod. angielskiej
09:15 Listy od Feliksa; serial anim.
09:25 Jedyneczka; program dla dzieci
09:55 Fantaghiro; serial prod. włoskiej
10:25 Moda na sukces; serial USA
10:50 Pan Złota Rączka; serial kom. USA
11:15 Zwierzęta świata; Słoń, motyl i
drzewo mopane; cz. 2/ost.; 2003 film
dok.prod.angielskiej
11:40 Telezakupy
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes; rolniczy program
informacyjny
12:20 Wielkie sprzątanie; magazyn
ekologiczny
12:35 Leksykon kinomana; Bal; Le bal;
1982 film fab. prod. francusko - włosko - algierskiej; reż: Ettore Scola; wyk:
Etienne Guichard, Regis Bouquet
14:25 W labiryncie; odc. 65; serial TVP
15:00 Wiadomości
15:10 J.A.G Wojskowe Biuro Śledcze;
serial prod.USA
16:00 Raj; magazyn
16:25 Moda na sukces; serial USA
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Parapet; magazyn
17:30 Plebania; odc. 480; telenowela TVP
18:00 Randka w ciemno; zabawa quizowa
18:40 Śmiechu warte
19:00 Lippy & Messy; język angielski dla
dzieci
19:10 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:53 Sport
19:59 Pogoda
20:10 Bulionerzy; odc. ost.; serial komediowy prod. TVP
20:40 James Bond w Jedynce;
Pozdrowienia z Moskwy; From Russia
with Love; 1964 film fab. prod. angielskiej /za zgodą rodziców/; reż:
Terence Young; wyk: Sean Connery,
Daniela Bianchi, Pedro Armendariz
22:40 Wiadomości
22:55 Oparte na faktach; Dobry papież; cz. I; 2002 film biograficzny prod.
włoskiej; reż: Ricky Tognazzi; wyk: Bob
Hoskins, Carlo Cecchi, Roberto Citran,
Fabrizio Vidale
00:35 Głos serca; cz. I i II; The Voice of
the Heart; 1989 serial prod.USA; reż:
Tony Wharmby; wyk: Lindsay Wagner,
Victoria Tennant
02:05 Czas na...kontrowersyjny dokument
02:55 Zakończenie programu

06:55 10 minut tylko dla siebie; magazyn
07:05 Na dobry początek; - „Varius
Manx”
07:15 Dwójka Dzieciom; Żegnaj
Rockefeller; odc. 13; serial TVP;
07:45 Dwójka Dzieciom; Marceli Szpak
dziwi się światu; serial anim.
07:55 Dwójka Dzieciom; Przygód kilka
wróbla Ćwirka; serial animowany
08:05 Na dobre i na złe; odc. 172 Podwójne narodziny; serial prod. TVP
09:00 Pytanie na śniadanie; magazyn
10:10 Przygody pana Michała; odc. 11
- Bułat i szabla; serial TVP
10:40 Nie tylko dla komandosów; reportaż
11:10 Tadeusza nikt nie rusza czyli 30 lat
Drozdy w służbie telewizji; cz. 2; program
rozrywkowy
11:55 Jest jak jest; odc. 6 - Każdy ma
swojego goryla; serial TVP
12:25 Wydarzenia, wydarzenia...; magazyn kulturalny
12:40 Telezakupy
13:00 Panorama
13:17 Pogoda
13:20 Kabaretowe kawałki; program
rozrywkowy
13:45 Podróż do ziemi obiecanej; serial
prod. USA
14:30 Gra z cieniem; teleturniej
15:00 O początku, końcu, poznaniu
- program ekumeniczny
15:15 Wydarzenia, wydarzenia...; magazyn kulturalny
15:30 Złotopolscy; odc. 629 - Emil znikł;
telenowela TVP
16:00 Panorama
16:15 Złotopolscy; odc. 630Koszt
dobrych uczynków; telenowela TVP
16:50 Cudotwórcy wśród zwierząt; 2003
film dokumentalny prod. australijskiej
17:50 PROGRAM LOKALNY
18:30 Panorama
18:56 Pogoda
19:05 Śpiewające Fortepiany; teleturniej
20:00 Panorama flesz
20:05 Europa da się lubić...; - Europa
dziecięca; talk show [stereo]
21:05 Benefis Czesława Majewskiego;
cz. 1; .; wyk: Zbigniew Wodecki, Jerzy
Derfel, Włodzimierz Korcz, Janusz
Tylman, Bohdan Łazuka,Alicja Majewska,
Halina Kunicka, Tadeusz Ross
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport-telegram
22:34 Pogoda
22:45 Benefis Czesława Majewskiego;
cz. 2
23:20 Bandzior; Bad Guys; film sensacyjny
prod.USA; reż: Bryan Genesee
00:55 Terror na autostradzie 91; thriller
policyjny prod.USA; reż: Jerry Jameson;
wyk: Ricky Schroeder,George Dzundza,
Lara Flynn-Boyle
02:25 Zakończenie programu

06:00 Piosenka na życzenie
06:45 TV MARKET
07:00 Zwariowany świat Malcolma,
odc.46; USA; serial komediowy
07:30 Zbuntowany Anioł, odc.12; telenowela argetyńska
08:30 Interwencja, odc.340; Polska; r. J.
Kamiński
08:50 Bar VIP, odc.126
09:20 Szkoła przetrwania, odc.7
„Higher ground”; Kanada, 2000
10:15 Bar VIP, odc.127
11:10 Benny Hill
11:25 Kocham Klarę, odc.5; Polska; serial
komediowy
12:05 Zbuntowany Anioł , odc.13; telenowela argentyńska
13:00 TV MARKET
13:15 Alfabet kulinarny Kurta Schollera,
odc.10
13:45 Egzamin z życia, odc.40; USA, 1999
serial komediowy
14:15 Zwariowany świat Malcolma,
odc.47; USA; serial komediowy
14:45 Uwaga Hotel; r. P. Korzeniewski
15:45 Wydarzenia
16:00 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.341; r. J. Kamiński
16:30 Exclusive, odc.76; Najciekawsze
historie świata
17:00 Jezioro marzeń, odc.95; „Dawson’s
Creek”; Serial dla młodzieży
17:55 Bar VIP, odc.128
18:30 Wydarzenia
18:55 Sport
19:05 Pogoda
19:10 Pierwsza miłość, odc.12; serial
obyczajowy
20:00 Bar VIP, odc.129
21:00 Świat według Kiepskich, odc.185;
serial komediowy
21:30 Studio Lotto
21:40 Nieustraszeni , odc.10
22:40 Biznes Wydarzenia
23:00 Pogoda
23:10 News - Giełda Gospodarka, odc.13
23:30 Pierwsza fala, odc.7
00:30 Dzieci kukurydzy, cz. 2; “Children
of the Corn 2: The Final Sacrifice”; USA,
1993; r. David Price; w. Ned Romero,
Paul Scherrer, Ryan Bollman, Terence
Knox Horror.

06:00 Nauka jazdy - serial fabularnodokumentalny
06:25 Telesklep
07:05 Uwaga! - magazyn
07:25 Prześwietlenie - magazyn
07:55 Najsłabsze ogniwo - teleturniej
08:40 Tele Gra - interaktywny teleturniej
na żywo
09:45 Szybka forsa - interaktywny
teleturniej na żywo
10:50 W-11 Wydział Śledczy - serial
fabularno-dokumentalny, Polska
11:25 Rozmowy w toku - talk show
12:35 Na Wspólnej (381) - serial obyczajowy, Polska
13:05 Najemnicy II (17) - serial sensacyjny,
USA
14:05 Serce z kamienia (70/125) - telenowela, Meksyk
14:55 Ostry dyżur V (19/22) - serial
obyczajowy, USA
15:55 Grzesznica (17/95) - 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 Kod Merkury (Kod Merkury) - film
sensacyjny, USA 1998, reżyseria: Harold
Becker, obsada: Bruce Willis,Alec Baldwin,
Miko Hughes, Chi McBride, Kim Dickens,
Peter Stormare (za zgodą rodziców)

05.35 „VIP” - Wydarzenia i plotki
06.00 „Kinomaniak” - odjazdowy magazyn filmowy
06.25 „Sztukateria” - magazyn kulturalny
07.00 Muzyczne listy – magazyn
08.00 TV Market
08.15 „Przygody Jackie Chana”(18)
– animowany serial przygodowy, USA
08.45 „Jak dwie krople czekolady” (91)
– serial komediowy, USA, prod. Stephen C.
Grossman; scen. Gary Gilbert, reż. Richard
Correll; wyk. Tia Mowry, Tamera Mowry,
Jackee, Tim Reid
09.15 „Ja tylko pytam” - talk-show
10.15 „Młodzieńcza miłość” (67) – telenowela, Argentyna
11.15 „KOT czyli Ktoś Ogromnie
Tajemniczy” - program rozrywkowy
12.15 TV Market
12.30 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
13.00 „VIP” - Wydarzenia i plotki
13.30 „Daję słowo” – teleturniej
14.15 „Muzyczne listy” – magazyn
15.15 „Echo lasu” (29) - program o
tematyce ekologicznej
15.45 „W imieniu prawa” (5) - show
sądowy, reż. Witold Rumel
16.45 „Dirty Dancing” (13) – serial USA
1988-1989, reż. Gabrielle Beaumont,
Tony Bill, wyk. Patrick Cassidy, Melora
Hardin, Constance Marie
17.15 „Młodzieńcza miłość” (68) – telenowela, Argentyna
18.15 „Daję słowo” – teleturniej
19.00 „Ja tylko pytam” - talk-show
20.00 „Lato BenaTylora” („Summer of Ben
Tylor, The”) – USA 1996, reż. Arthur Allan
Seidelman, wyk. JAmes Woods, Elizabeth
McGovern, Len Cariou, Julia McIlvaine
[godz. 21.00Wydarzenia]
22.20 „Ally McBeal” („Ally McBeal”) (98)
- serial komediowy, USA, 1997, prod.
David E. Kelley, wyk. Calista Flockhart,
Gil Bellows, Courtney Thorne-Smith,
Greg German, Jane Krakowski
23.20 „Ostatni producent” („Last
Producer, The aka Final Hit, The”) - USA
2000, reż. Burt Reynolds; wyk. Burt
Reynolds, Benjamin Bratt, Lauren Holly
Komedia. Sonny Wexler (Reynolds),
starzejący się producent z Hollwood,
podejmuje desperacką próbę utrzymania
się branży. Wśród dawnych przyjaciół,
krewnych i podejrzanych typów o mafijnych koneksjach usiłuje zebrać 50.000
dol. na scenarisz genialnego debiutanta
- najlepszą rzeczy, jaka wpadła mu w
ręce od lat.}
01.10 „Pałac wagabundów” (47)
– Australia 2001, reż. Pino Amenta,
Geoffrey Cawthorn
01.40 Muzyczne listy – magazyn
02.30 „Sztukateria” - magazyn kulturalny
03.05 „Joker” - talk-show
03.55 Zakończenie programu

SPEED 2
Reżyseria: Jan de Bont
W rolach głównych:Sandra Bullock, Jason
Patrick, Willem Dafoe, Temuera Morrison,
Brian McCardie, Christine Firkins; sensacyjny

Rejs na Karaiby miał być niczym
wycieczka do raju: uroczo nudny, ale
statek pasażerski, którym podróźowali
z pewnych powodów zboczył z kursu
i zaczęło się istne piekło na wodzie...
Prześliczna Annie Porter zerwała
z Jackiem, z którym tak dzielnie
poskromili demonicznego piromana,
który założył bombę pod autobus miejski. Ale jej obecny ukochany, Alex Shaw jest również policjantem, nie ma
jednak zadatków na supermana i na co dzień zajmuje się łapaniem kieszonkowców, co Annie bardzo odpowiada,
bo przede wszystkim marzy o spokoju. Przypadek sprawia jednak, że podczas lekcji jazdy samochodem Annie
odkrywa prawdziwą profesję swojego narzeczonego, który okazuje się... członkiem elitarnej jednostki do zadań
specjalnych SWAT.Aby wynagrodzić dziewczynie rozczarowanie,Alex zaprasza ją w podróż luksusowym statkiem
pasażerskim i romantyczne wakacje na Karaibach. Idylliczna atmosfera pryska już jednak podczas uroczystego
balu, bowiem w wyniku serii tajemniczych wybuchów uszkodzony zostaje układ sterowniczy statku. Sprawcą
całego tego zamieszania okazuje się John Geiger - charyzmatyczny geniusz komputerowy z zaburzeniami psychicznymi, który zamierza w ten sposób wyrównać osobiste porachunki i żąda ogromnego okupu. Pasażerowie
stają się zakładnikami, a sam statek zmienia niebezpiecznie kurs. Zaczyna się dramatyczny wyścig z czasem...
(poniedziałek, POLSAT 20.45)

02:30 Aquaz
Music
Zone
Internetowy program muzyczny
05:00 Pożegnanie

22:30 W sieci zła (Fallen) - film sensacyjny, USA 1998, reżyseria: Gregory
Hoblit, obsada: Denzel Washington,
John Goodman, Donald Sutherland,
Embeth Davidtz, James Gandolfino

01:05 Uwaga! - magazyn
01:25 Nic straconego

A.I. Sztuczna inteligencja
Film science-fiction, USA 2001 ; SCENARIUSZ i REŻYSERIA: Steven
Spielberg; ZDJĘCIA: Janusz Kamiński; OBSADA: Haley Joel Osment,
Jude Law, Frances O’Connor, Sam Robards, Brendan Gleeson

Monica i Henry Swintonowie (Frances O’Connor,Sam Robards)
mają ciężko chorego synka. Muszą poddać go hibernacji,
dopóki lekarze nie znajdą lekarstwa na jego chorobę. Ich
tęsknota za dzieckiem jest ogromna.W tej sytuacji z pomocą przychodzi im koncern produkujący inteligentne roboty.
Wkrótce w domu Swintonów pojawia się David,robot-dziecko,
prototypowy model maszyny, która potrafi kochać. Kiedy
prawdziwy synek Swintonów powraca do zdrowia, David
zostaje wyrzucony na złomowisko. Po latach spędzonych z
przybraną rodziną zostaje mu tylko jedna pamiątka, inteligentna zabawka,miś,który potrafi go pocieszyć i wyratować
z opresji. Tułający się bez celu David trafia do miejsca, skąd
ludzie wybierają roboty do zniszczenia w spektakularnych
walkach,przypominających pojedynki gladiatorów.Bezradny,
nieprzystosowany do funkcjonowania w świecie pełnym zła,
David ucieka przed okrutnym przeznaczeniem,dzięki pomocy
Gigolo Joe (Jude Law), robota, którego zaprogramowano
tak, aby był miłym towarzystwem dla kobiet. Odtrącony
przez ludzi, wyposażony w uczucia robot David nie potrafi
znaleźć swego miejsca w świecie...
(sobota, TVN 22.05)
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Quo vadis
TVP 1 20.15
Dramat historyczno-kostiumowy, 165
min, Polska 2001; Scenariusz na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza
i reżyseria: Jerzy Kawalerowicz; Zdjęcia:
Andrzej J. Jaroszewicz; Muzyka: Jan A.P.
Kaczmarek

Kinowa wersja jednego z największych przedsięwzięć w dziejach
polskiej kinematografii - ekranizacja uhonorowanej literacką
Nagrodą Nobla powieści Henryka
Sienkiewicza „Quo vadis”. Dzieło
życia niemal 80-letniego reżysera,
twórcy nominowanego w 1967 r. do
Oscara „Faraona”, a także „Matki
Joanny od Aniołów”, „Celulozy”
czy „Austerii”, było już szóstą
próbą zmierzenia się na ekranie
z powieścią Sienkiewicza.Wcześniej
książkę brali na warsztat m.in. Enrico
Guazzoni w 1913 r., Georg Jacoby
i Gabriellino D’Annunzio w 1924 r.,
Mervyn LeRoy w 1951 r. i Franco Rossi
w 1985 r. Jak na polskie warunki, film
Kawalerowicza można wręcz określić mianem hiperprodukcji. Łączny
koszt produkcji wyniósł bowiem 18
mln dolarów, zdjęcia trwały 127 dni,
a 135-osobowa ekipa realizowała
je w kilku krajach: w Tunezji, Francji,
Włoszech i oczywiście w Polsce, gdzie
m.in. w Warszawie i podstołecznym
Piasecznie stanęły repliki rzymskiego
amfiteatru, Forum Romanum czy
Zatybrza. W sumie wybudowano
11 dekoracji za sumę 16 mln zł.
Zaangażowano 53 aktorów, 1850
statystów oraz 50 kaskaderów.

DODATEK

TELEWIZYJNY

3 - 16 grudnia

SOBOTA 11 GRUDNIA 2004r. (Daniela, Danieli, Julii, Stefana, Waldemara)
TVP 2
POLSAT
TVN

TVP 1
06:30 Rok w ogrodzie; magazyn
07:00 Agrolinia; magazyn
08:00 Wiadomości
08:12 Pogoda
08:15 Podróżnik; - Camino 2004; magazyn turystyczny
08:35 Kanał E; magazyn ekologiczny dla
młodzieży
09:05 Ziarno; program redakcji katolickiej
dla dzieci i rodziców
09:35 Walt Disney przedstawia; Aladdin;
serial animowany prod. USA
09:55 Walt Disney przedstawia; Psi książę,
psi żebrak; cz. I; serial prod. USA
10:45 Podaj łapę; magazyn
11:05 Tequila i Bonetti w Rzymie; odc.
9 serial kryminalny prod. włoskoamerykańskiej; wyk: Jack Scalia, Alessia
Marcuzzi, Gianfranco Barra
12:05 Zabawy językiem polskim; teleturniej językowy
12:40 Mieszkać z wyobraźnią; magazyn
13:00 Wiadomości
13:10 Moda na sukces; serial prod. USA
13:35 Studio sport; Puchar Świata w
skokach narciarskich; - Harrachov
15:50 Stacyjka; odc. 12 - Milczenie krów;
serial komediowy TVP
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 KISS...kulturalny
informator
subiektywny
17:35 Plebania; odc. 481; telenowela TVP
18:00 Pod Jedynką; program rozrywkowy
18:35 Sąsiedzi; - Kulturalny wieczór; serial
komediowy TVP
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:53 Sport
19:59 Pogoda
20:15 Hit na sobotę; Quo vadis - film fab.
prod. polskiej
23:05 Festiwal Dialogu Czterech Kulturkoncert Hanny Banaszak
23:50 Męska rzecz...; Być zabójcą; 1999
film sensacyjny prod. niemieckiej (85’);
reż: Thomas Bohn; wyk: Dennis Hopper,
Heino Ferch, Katja Flint
01:20 Po tamtej stronie; - Wolny duch;
serial prod. USA [za zgodą rodziców]
02:05 Kino nocnych marków; Godzilla
kontra Megaguirus; 2000 film s-f
prod.japońskiej (106’); reż: Masaaki
Tezuka; wyk: Misato Tanaka,
03:50 Zakończenie programu

06:50 Echa tygodnia; /dla niesłyszących/
07:20 Spróbujmy razem; magazyn dla
niepełnosprawnych
07:45 M jak miłość; odc. 272; serial TVP
08:35 10.Międzynarodowy Festiwal Sztuki
Cyrkowej w Massy
09:25 Zaklinaczka dzieci; odc. 13; 2003
serial dok. prod. angielskiej
09:55 Co ci dolega ?; Przeszczepione
wspomnienia; film dok. prod. USA
10:50 Kręcioła; magazyn dla młodzieży
11:10 Globert przedstawia niezwykły
świat natury; cykl dokumentalny
11:40 Na dobre i na złe; serial TVP
12:35 Samotni strzelcy; odc. 10/13; serial
sensacyjny prod. USA
13:30 30 ton! - lista, lista - lista przebojów
14:00 Familiada; teleturniej
14:30 Złotopolscy; odc. 631 - Witaj w
domu; telenowela TVP
15:00 Jubileuszowe Marzenia Marcina
Dańca - 20-tka; na bis; program rozrywkowy; wyk: Marcin Daniec, Lora
Szafran, Michał Bajor, Jan Pietrzak,
Rudi Schuberth, Tadeusz Krok
16:00 Święta wojna; serial TVP
16:30 Męskie- żeńskie; odc. 1 - Wigilia;
2003 serial TVP; reż: Krystyna Janda
17:10 Polska bez fikcji; reportaż
17:30 Tygodnik Moralnego Niepokoju;
program kabaretowy
18:00 PROGRAM LOKALNY
18:30 Linia specjalna; program publicystyczny Barbary Czajkowskiej
19:05 City Boy - Koncert Staśka Wielanka;
wyk: Stasiek Wielanek, Adam Nowak,
Artur Gadowski, Muniek Staszczyk
20:00 Panorama flesz
20:05 Kraj się śmieje; - Publiczność interaktywna cz. 1; program rozrywkowy;
wyk: Piotr Bałtroczyk, Jerzy Kryszak,
Grzegorz Halama i inni
21:05 Prokop i panny; talk show
21:50 Słowo na niedzielę
22:00 Panorama
22:20 Sport-telegram
22:31 Pogoda
22:40 Oczy węża; Snake Eyes; 1998
film fab.prod.USA/dla dorosłych/; reż:
Brian De Palma; wyk: Nicolas Cage,Gary
Sinise
00:20 Nakręcona Noc; program muzyczno-rozrywkowy
01:40 Zakończenie programu

06:00 Poplista, odc.67
07:00 Twój lekarz, odc.40
07:20 Wystarczy chcieć, odc.273
07:30 CARTOON, odc.107
08:00 Hugo Familijny, odc.100
08:30 Auto Świat, odc.26; magazyn
motoryzacyjny
09:00 DURACELL: Eksploracje, odc.15;
„Exploration”
09:30 Wywiad Skowrońskiego, odc.9
10:30 Samo życie, odc.446; serial obyczajowy
11:15 Samo życie, odc.447; serial obyczajowy
12:00 Samo życie, odc.448; serial obyczajowy
12:45 Alfabet kulinarny Kurta Schellera,
odc.11
13:15 Pensjonat pod Różą 2, odc.33; serial
obyczajowy
14:10 Kocham Klarę, odc.6; serial komediowy
15:00 Mopman,odc.74;program autorski
Roberta Leszczyńskiego
15:45 Wydarzenia
16:00 Pogoda
16:10 Argentyńczyk w Nowym Yorku
„Argentino en Nueva York, Un”;
Argentyna, 1998; r. Juan José Jusid; w.
Diana Lamas, Guillermo Francella, Hope
Adams, Natalia Oreiro
18:30 Wydarzenia
18:50 Sport
18:55 Pogoda
19:00 Muzyczna Winda, odc.10
20:00 Całkiem nowe lata miodowe,
odc.15; serial komediowy
20:30 Bar VIP- Gorące krzesła, odc.13
21:30 Studio Lotto
22:10 Sublokatorzy, odc.3; serial komediowy
22:40 Bar VIP - Gorące krzesła / Wyniki,
odc.13
23:00 Podwójne
zabezpieczenie
„Silencer,The”; w. Dudikoff Michael, Elliott
Brennan Za zgodą rodziców
01:00 REEBOK HIP HOP; program muzyczny
03:00 Aquaz Music Zone; internetowy
program muzyczny
05:00 Pożegnanie

05:40 Uwaga! - magazyn
06:00 Telesklep
07:40 Szczeniak zwany Scooby Doo
(10/27) - serial animowany, USA
08:10 Automaniak - program motoryzacyjny
08:40 Tele Gra - interaktywny 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 (13) - serial sensacyjny,
Polska
21:05 Ciao Darwin - program rozrywkowy
22:05 A.I.: Sztuczna inteligencja (A.I.:
Artificial Intelligence) - film S-F, USA
2001, reżyseria: Steven Spielberg, obsada:
Haley Joel Osment, Frances O’Connor,
Jude Law, William Hurt, Sam Robards
(za zgodą rodziców)

01:00 Nash Bridges (1/122) - serial
sensacyjny, USA
02:00 Nic straconego

TV 4
05.50 Strefa P – magazyn muzyczny
06.25 „Sztukateria” - magazyn kulturalny
07.00 KINOmaniaK – odjazdowy magazyn filmowy
07.30 „VIP” wydarzenia i plotki
08.00 V Max – magazyn motoryzacyjny
08.30 „Modna Moda” - magazyn o
modzie
09.00 „Racje i emocje” (3) – program
ekologiczny
09.30 „Psie serce – Rejn” (17) – serial
prod polskiej, Reżyseria; TOMASZ
DEMBIŃSKI
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 NA topie – wywiad z… Tom Hanks
- wywiad Romana Rogowieckiego
13.30 „Niezakazane reklamy” – program
rozrywkowy
14.00 Polska Liga Siatkówki: AZS
Politechnika Warszawa - AZS Olsztyn
16.00 „Anioł ciemności” („Angel”) (59)
– serial dramatyczno-sensacyjny, USA
1999, reż. Joss Whedon, wyk. David
Boreanaz, Charisma Carpenter, Glenn
Quinn
17.00 13.XII Koncert
18.00 „Joker” - talk-show
19.00 „Pan i Pani Loving” („Mr. &
Mrs. Loving”) - USA, 1996 r. Richard
Friedenberg; w. Timothy Hutton, Lela
Rochon, Charles W. Gray
21.00 WYDARZENIA
21.10 „Komenda” - serial dokumentalny
21.40 “Napad” („Styx”) - Wielka BrytaniaUSA, 2001 r. Alec Wright; w. Peter Weller,
Bryan Brown, Angus Macfadym, Gerard
Rudolf
23.40 „Nagi patrol” („Son of the Beach”)
(14) – Serial komediowy, USA 2000,Wyk.
Timothy Stack (Notch Johnson), Jaime
Bergman (B.J. Cummings), Roland
Kickinger (Chip Rommel)
00.10 PLAYBOY; – program
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

NIEDZIELA 12 GRUDNIA 2004r. (Adelajda, Aleksander, Aleksandra, Dagmara, Joanna)

HIT NA DZIŚ
Flintstonowie
14.25 TVN
Reżyseria: Brian Levant, obsada:
Mark Addy, Stephen Baldwin, Kristen
Johnston, Jane Krakowski, Joan Collins,
Thomas Gibson

Fred Flintstone i Barney Rubble
kończą świetną szkołę i wchodzą
w dorosłe życie. Od razu dostają
ciekawą pracę w kamieniołomach,
mają wszelkie powody do radości
i żadnych zmartwień. Tymczasem
Wilma Slaghoople (Kristen Johnson)
jest nieszczęśliwa. Jej wpływowi rodzice, pułkownik Slaghoople (Harvey
Korman) i Pearla (Joan Collins),
zaplanowali już, że Wilma poślubi
bogatego Chipa Rockefellera.
Chip jest nudnym snobem, którego Wilma nie cierpi z całego serca.
Aby nie spotykać się z nim, ucieka
z domu. Podczas ucieczki poznaje
Betty (Jane Krakowski), obie
dziewczyny zaprzyjaźniają się.
Wkrótce Wilma i Betty poznają
Barneya i Freda. Betty i Barney zakochują się w sobie od pierwszego
spojrzenia, zaś Fred traci głowę dla
pięknej Wilmy. Aby ją oczarować,
zaprasza na romantyczny weekend do Rock Vegas. Nim jednak
zdobędzie rękę ukochanej, będzie
musiał pokonać rywala. Chip wyrusza w ślad za kochankami.
Na wszelkie sposoby stara się odzyskać względy Wilmy i zniechęcić
ją do poślubienia Freda.

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

06:25 Kto napisał Nowy Testament ?; Co
jest prawdą ? cz. II; serial dok.
07:00 Transmisja Mszy św. z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w KrakowieŁagiewnikach
07:55 Domisie; program dla dzieci
08:25 Archiwum Zack’a; - Królewicz Żaba;
serial prod. kanadyjskiej [stereo]
08:50 Co i jak (TV); - Pogoda; serial popularno-naukowy dla dzieci i młodzieży
09:20 Cybermysz; program dla młodych
widzów
09:45 Piosenkarnia; program dla dzieci
09:55 Songowanie na ekranie; program
dla młodych widzów
10:20 Gamebox; program poświęcony
grom komputerowym i konsolowym
10:45 Kuchnia z Okrasą; - Zapomniany
smak dziczyzny; magazyn kulinarny
11:10 Siódme niebo; - Pocałunek; serial
prod.USA (stereo)
11:55 Między ziemią a niebem; magazyn
(w tym o godz. 12.00 „Anioł Pański”)
12:40 Zwierzowiec; magazyn
13:00 Wiadomości
13:10 Tydzień; magazyn
13:35 Studio sport; Puchar Świata w
skokach narciarskich; - Harrachov
15:50 Od przedszkola do Opola
16:25 Szerokie tory; reportaż
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 DTV J. Fedorowicza
17:30 Lokatorzy; serial komediowy TVP
18:00 Kochamy polskie komedie; teleturniej
18:30 Magia Davida Copperfielda
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:53 Sport
19:59 Pogoda
20:10 Zakochana Jedynka; Tylko Ty; Only
You; 1992 komedia romantyczna prod.
USA (88’) /za zgodą rodziców/; reż:
Betty Thomas; wyk: Andrew McCarthy
21:50 Piosenką w komunę; reportaż
22:25 Uczta kinomana; Ofiary wojny;
Casualties of War; 1989 dramat wojenny prod.USA; reż: Brian de Palma;
wyk: Michael J.Fox,Sean Penn
00:20 Uczta kinomana; Centrum świata;
The Center of the World; 2001 dramat
pod. USA (85’); reż: Wayne Wang; wyk:
Molly Parker, Peter Sarsgaard
01:45 Zakończenie programu

06:55 Słowo na niedzielę; [dla niesłyszących]
07:00 Film dla niesłyszących; Tygrysy
Europy; odc. 10 - Serce nie sługa; serial
TVP
07:55 M jak miłość; odc. 273; serial TVP
08:45 Ślub,wesele i wideo; odc. 3; serial
dokumentalny prod. USA
09:15 Poranek muzyczny; Krakowskie
promsy
09:40 Animals; magazyn
10:10 Rodzinne oglądanie; Niesforne
zwierzęta; film dok. prod. USA
11:15 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza; magazyn
11:55 Gwiazdy w południe; Dziewczyny z
Dzikiego Zachodu; cz. 2; (Buffalo Girls);
1995 western prod. USA (89’); reż: Rod
Hardy; wyk: Anjelica Huston, Melanie
Griffith, Gabriel Byrne, Jack Palance
13:25 Zapasiewicz gra Becketta
14:00 Familiada; teleturniej
14:30 Złotopolscy; odc. 632 - Nowy brat;
telenowela TVP
15:00 Szansa na sukces; - Krystyna
Prońko; program rozrywkowy
16:00 Na dobre i na złe; serial prod. TVP
17:00 Zdobywcy; program przygodowo
- rozrywkowy
17:30 Rodzinne oglądanie; Dzika przyszłość; serial dok. prod. angielskiej
18:00 PROGRAM LOKALNY
18:30 7 dni świat; program publicystyczny
19:00 Święta wojna; serial TVP
19:30 Tydzień w sporcie - magazyn
olimpijski
20:00 Panorama flesz
20:05 Europa da się lubić...; - Europa
dumna; talk show [stereo]
21:00 Kulisy programu „Europa da się
lubić”
21:05 Tajne akcje C.I.A.; serial sensacyjny
prod. USA
22:00 Panorama
22:20 Sport-telegram
22:28 Pogoda
22:40 Studio Teatralne Dwójki; Podróż
do wnętrza pokoju
00:00 Śmierć Prezydenta; 1977 dramat
historyczny prod. polskiej (137’); reż: Jerzy
Kawalerowicz; wyk: Zdzisław Mrożewski,
Marek Walczewski, Czesław Byszewski,
Jerzy Duszyński
02:20 Zakończenie programu

06:00 Mopman, odc.74
06:40 Benny Hill
07:00 Auto Świat, odc.26; magazyn
motoryzacyjny
07:30 Jesteśmy, odc.97; magazyn redakcji
programów religijnych
08:00 BeyBlade, odc.31; USA; serial
animowany
08:25 Pokemon, odc.17; Japonia; serial
animowany
08:50 Hugo, odc.40
09:20 Poplista, odc.68
10:20 Rodzina zastępcza, odc.183; serial
obyczajowy
11:20 Dzielny pies Shiloh; „Shiloh 2: Shiloh
Season”; USA, Wielka Brytania; r. Sandy
Tung; w. Ann Dowd, Browne Zachary,
Dowd Ann, Michael Moriarty, Moriarty
Michael, Rod Steiger, Scott Wilson, Steiger
Rod
13:20 Mania wielkości; „Folie des
Grandeurs, La”; Francja, 1971; r. Gerard
Oury; w. Alberto De Mendoza, Alice
Sapritch, De Funes Louis, De Funes
Louis, de Mendoza Alberto, Karin
Schubert, Montand Yves, Paul Preboist
15:30 Fundacja Polsat
15:45 Wydarzenia
16:00 Pogoda
16:05 Muzyczna Winda, odc.10
17:00 Całkiem nowe lata miodowe,
odc.15; serial komediowy
17:30 Sublokatorzy, odc.3; serial komediowy
18:00 Daleko od noszy 2, odc.41; serial
komediowy
18:30 Wydarzenia
18:50 Sport
18:55 Pogoda
19:00 Rodzina zastępcza, odc.184; serial
obyczajowy
20:00 Pensjonat pod Różą 2, odc.34; serial
obyczajowy
21:00 Strażnik Teksasu, odc.10; „Walker
Texas Ranger 8”; serial sensacyjny
21:30 Studio Lotto
22:00 Kuba Wojewódzki 5, odc.98; Talk
Show
23:00 Nasze dzieci 2, odc.17; Program
pod patronatem Fundacji Polsat Tylko
dla dorosłych
00:00 Magazyn sportowy
02:00 Aquaz
Music
Zone
Internetowy program muzyczny
05:00 Pożegnanie

06:00 Uwaga! - magazyn
06:20 Telesklep
08:00 Szczeniak zwany Scooby Doo
(11/27) - serial animowany, USA
08:30 Gorączka złota w Klondike
(Klondike Fever) - film przygodowy, USA
1980, reżyseria: Eric Gibson, obsada: Rod
Steiger, Angie Dickinson, Lorne Greene,
Barry Morse
10:35 Wielka mała liga (Little Big
League) - film rodzinny, USA 2000,
reżyseria: Andrew Scheinman, obsada:
Luke Edwards, Timothy Busfield, John
Ashton, Ashley Crow, Kevin Dunn
13:00 Moja krew - program rozrywkowy
14:00 Co za tydzień - magazyn
14:25 Flintstonowie: Niech żyje Rock
Vegas - komedia, USA 2000, reżyseria: Brian Levant, obsada: Mark Addy,
Stephen Baldwin, Kristen Johnston,
Jane Krakowski, Joan Collins, Thomas
Gibson

05.35 „Joker” – talk-show
06.25 „Sztukateria” - magazyn kulturalny
07.00 „Kinomaniak” - odjazdowy magazyn filmowy
07.30 Modna Moda - magazyn
08.00 „VIP” - Wydarzenia i plotki
08.30 V-max - Magazyn motoryzacyjny
09.00 „Racje i emocje” (4) – program
ekologiczny
09.30 „Psie serce - Drago” (18) – serial
prod. polskiej
10.30 „Niezakazane reklamy” – program
rozrywkowy
11.00 „Largo” („Largo Winch”) (15)
– przygodowy serial akcji
12.00 KINOmaniaK – odjazdowy magazyn filmowy
12.30 „Joker” – talk-show
13.30 Modna Moda - magazyn o modzie
14.00 13.XII Koncert
15.00 Polska Liga Siatkówki:Polska Energia
Sosnowiec - Resovia Rzeszów
17.00 „Fantom” - USA, 1996 r. Simon
Wincer; w. Billy Zane, Kristy Swanson,
Catherine Zeta-Jones, James Remar
19.00 „MacGyver i skarb Atlantydy”
- USA, 1994 r. Michael Vejar; wyk.
Richard Dean Anderson, Brian Blessed,
Sophie Ward, Christian Burgess
21.00 WYDARZENIA
21.10 „Nagi patrol” (15) – serial kom.
21.40 „Drogówka” - magazyn policyjny
22.10 „Porwanie Artemidy” - USA, 2000r.
Jean Pellerin; w. Rob Lowe, Larisa Miller,
Craig Wasson, Harry Van Gorkum; sensacyjny. Miliarder Elgin Bates (Wasson)
wynajmuje recydywistę Crowleya (Van
Gorkum), by ukradł bezcenną grecką
rzeźbę. Kradzież się udaje, ale celnicy
wykrywają kontabandę i konfiskują
rzeźbę, ukrywając ją wśród licznych
eksponatów wysyłanych statkiem do
muzeum na wyspie Lesbos. Elgin natychmiast organizuje porwanie statku,
ale napotyka na nowego przeciwnika:
małżeństwo uczonych, Johna i Chloe
Spencerów (Love i Miller)
00.10 „Byle do jutra 3” - Hongkong 1987,
reż. John Woo; wyk. Dean Shek, Lung Ti,
Leslie Cheung
02.15 „Drogówka” - magazyn policyjny
02.40 „Komenda” - serial dokumentalny
03.05 KINOmaniaK – odjazdowy magazyn filmowy
03.30 Modna Moda - magazyn
03.55 Zakończenie programu

16:25 Zielone drzwi
16:55 Ciao Darwin - program rozrywkowy
17:55 Kryminalni (13) - serial sensacyjny,
Polska
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:40 Uwaga! - magazyn
20:00 Mamy Cię - program rozrywkowy
21:20 Najsztub Pyta - talk show
21:55 Pod napięciem - talk show
22:25 Superwizjer - magazyn
22:55 Nie do wiary) - magazyn
23:25 Bitwa o Anglię - serial fabularnodokumentalny
23:55 Detektyw - serial fabularno-dokumentalny
00:25 Nic straconego
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DRUZGOCĄCA PORAŻKA ŻBIKA !!!
DELTA WARSZAWA - MLKS ŻBIK NASIELSK 7:0

W

ostatniej kolejce rundy jesiennej IV ligi
mazowieckiej seniorów
nasz klub w Warszawie
doznał dotkliwej porażki
z walczącą o awans Deltą
Warszawa. Jak się można
zorientować z wyniku, nasz
zespół, rozegrał skandaliczne spotkanie, a poziom
jaki zaprezentowali nasi
zawodnicy zbliżony był do
piłki podwórkowej.
Mało tego, że odnieśliśmy kompromitującą porażkę to jeszcze
zawodnicy nasi obejrzeli w tym
meczu 7 żółtych kartek i jedną
czerwoną. Sympatycy naszego
zespołu zapytają dlaczego nasza drużyna od 11 kolejki grała
coraz słabiej i z meczu na mecz
schodziło z naszych zawodników powietrze. Czy musiało to
zakończyć się takim blamażem,
dlaczego wcześniej nikt nie spowodował żadnych zmian, które
zapobiegłyby takiej sytuacji. Na
taki obrót sprawy złożyło się kilka
czynników, a mianowicie znów
zarząd klubu popełnił błąd robiąc

trenerem grającego zawodnika.
A ten nie umiał wyegzekwować
z zawodników pełnego zaangażowania w treningach i meczach,
jako trener popełnił bardzo dużo
błędów w ustawieniu taktycznym
zespołu przez co przyczynił się
do utraty przez zespół kilku bardzo ważnych punktów, a kilku
zawodników faworyzowanych
przez trenera swoimi błędami zniweczyło pracę całej drużyny. To
tylko niektóre ważniejsze czynniki
mające wpływ na obecną pozycję
naszego zespołu w tabeli. Sytuacja
jest zła, ale nie dramatyczna. Co
jest potrzebne, aby odbudować
pozycję, na którą w oczach
fachowców związanych z piłką
zasłużyła nasza drużyna? Cytuję
jedną z tych opinii: „Macie bardzo
dobry zespół, stać was o walkę z
najlepszymi o awans do III ligi,
potrzebne tylko małe zabiegi kosmetyczne i trener umiejący wykorzystać potencjał drzemiący w
zawodnikach”. Przytoczona opinia
to tylko przykład wielu gosłów
pochlebnych wypowiadanych
przez ludzi znanych w środowi-

sku piłkarskim. Dlatego też przyszłe władze klubu, które wybrane
zostaną w dniu 08.12.2004 roku
na walnym zebraniu członków
klubu oraz sponsorzy finansujący klub muszą szybko podjąć
kroki zmierzające do utrzymania
wypracowanej pozycji w oczach
środowiska piłkarskiego, a także
zapewnić wzrost poziomu piłkarskiego naszej drużyny po przez
zapewnienie jej dobrych warunków pracy. Miejmy nadzieję, że tak
się stanie i w klubie będą skupione
osoby, które swym działaniem zapewnią wzrost sportowy naszego
zespołu.

ZEBRANIE WYBORCZE
08.12.2004 r godz.17.00
(sala konferencyjna Urzędu Miasta w Nasielsku)
Serdecznie zapraszamy
wszystkich członków klubu, Sponsorów klubu oraz
osoby związane z klubem.

Koniec rundy jesiennej
Rozgrywki w rundy jesiennej mazowieckiej IV ligi w sezonie 2004/2005
dobiegły końca. Dla Żbika Nasielsk
rozgrywki te miały dwa oblicza.
Z jednej strony Żbik potrafił grać bardzo dobrze, jak na przykład w meczu
z Nadnarwianką Pułtusk, wygrany 2:1
lub z Dolcanem Ząbki, liderem IV ligi po
rundzie jesiennej, z którym Żbik mógł
nawet wygrać, niestety mecz zakończył
się remisem 0:0. Z drugiej strony, zespół
z Nasielska albo remisował i tracił punkty
w spotkaniach, które powinien wygrać,
na przykład z Pilicą Białobrzegi, gdzie
prowadząc 0:2 ostatecznie zremisował
2:2 lub doznawał sromotnych porażek,
jak w ostatnim meczu tej rundy z Deltą
Warszawa 0:7.
Żbik Nasielsk to beniaminek mazowieckiej IV ligi, który powrócił do tej
klasy rozgrywek po kilku latach prze-

rwy. Początek sezonu zapowiadał się
znakomicie. Na inaugurację sezonu Żbik
wygrał 2:1 z Szydłowianką Szydłowiec,
po 2 bramkach A.Sazanowicza, sprowadzonego do Nasielska przed sezonem,
kolejny mecz z Wisłą II Płock zakończył
się remisem 1:1. Dwa następne mecze
były popisem R.Erasabe, który w meczu
z Pogonią Siedlce strzelił 2 bramki. Spotkanie skończyło się wynikiem 2:1 dla
Żbika, w kolejny meczu na wyjeździe
z KS Łomianki R.Erasabe znów 2 razy
trafił do bramki rywali i zespół z Nasielska
wygrał 0:2.
Pierwszą porażkę w tym sezonie piłkarze
Żbika odnotowali dopiero w 5 kolejce,
podejmując KS Piaseczno. W pierwszej
połowie nasielszczanie przegrywali już
0:2, aby w końcówce meczu doprowadzić do stanu 3:3. Niestety, w 90’ stracili
bramkę i trzy punkty.
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Rozgrywki brydżowe o Grand Prix Nasielska zbliżają się do końca, a w dalszym
ciągu nie wiadomo kto zdobędzie główną nagrodę. W ostatnim turnieju, który
odbył się 19 listopada w dwóch najlepszych parach nastąpiły roszady zawodników. W wyniku tej zamiany Stanisław Sotowicz zrównał się punktami z Pawłem
Wróblewskim w klasyfikacji ogólnej. Zawody rozegrano na zapis maksymalny.
Niespodziewanie wygrała para Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki, która
dopiero trzeci raz grała w brydża sportowego.

Wyniki turnieju siedemnastego 19.11.2004 r.:
1.Kazimierz Kowalski i Krzysztof Morawiecki
58 pkt (72,50%)
2.Piotr Kowalski i Stanisław Sotowicz
51 pkt (63,75%)
3.Janusz Czyżewski i Grzegorz Kosewski
50 pkt (62,50%)
4.Grzegorz Nowiński i Paweł Wróblewski
49 pkt (61,25%)
5.Adam Banasiuk i Tadeusz Czeremużyński
44 pkt (55,00%)
6.Maciej Osiński i Piotr Turek
42 pkt (52,50%)
7.Janusz Muzal i Janusz Wydra
40 pkt (50,00%)
8.Teodor Brodowski i Krzysztof Michnowski
37 pkt (46,25%)
9.Józef Dobrowolski i Zbigniew Michalski
34 pkt (42,50%)
10.Jerzy Krzemiński i Marcin Wojciechowski
18 pkt (22,50%)
11.Dariusz Rzucidło i Lech Ślubowski
17pkt (21,25%)
Czołówka klasyfikacji Grand Prix Nasielska `2004
po siedemnastu turniejach:
1-2. Paweł Wróblewski
114 pkt
Stanisław Sotowicz
114 pkt
3. Piotr Kowalski
108 pkt
4. Grzegorz Nowiński
106 pkt
5-6. Janusz Czyżewski
93 pkt
Grzegorz Kosewski
93 pkt
7. Waldemar Gnatkowski
92 pkt
8. Janusz Wydra
87 pkt
9. Tadeusz Czeremużyński
79 pkt
10. Maciej Osiński
70 pkt
PK

IV LIGA MAZOWIECKA SENIORÓW - RUNDA JESIENNA
W następnej kolejce odbyło się derby
w Pułtusku, gdzie ówczesny lider tabeli
Nadnarwianka zmierzył się ze Żbikiem.
Po ciężkim boju i zwycięstwie 1:2, do
domu z trzema punktami wrócił Żbik.
Potwierdzając wysoką formę, całkowicie rehabilitując się za przypadkową
porażkę z drużyną Piaseczna.
Po serii udanych występów nastąpił
spadek formy. Doskonale było to widać w spotkaniu z Mazurem Karczew
zakończonym remisem 0:0. Niestety
to był dopiero początek. Kulminacją
było spotkanie rozegrane na stadionie
w Nadarzynie, gdzie Żbik wysoko
przegrał 6:2.
Pomimo wygranej 3:2 ze słabo spisującą się w obecnych rozgrywkach
Górą Kalwarią gra Nasielskiego zespołu pozostawiała wiele do życzenia.
Szczególnie formacja
obrony. Przez której
błędy Żbik tracił wiele
bramek. Doprowadzając wielu kibiców
do „stanu przed zawałowego”. Prawdziwy
dramat miał miejsce
w spotkaniu z Olimpią
Warszawa. Przy stanie
0:2 nasielszczanie
potrafili wyrównać, a
następnie wygrać cały
mecz 3:2. Kolejne dwa
punkty zostały stracone w wyjazdowym
spotkaniu z Pilicą
Białobrzegi.
Najgorszy występ
przed własną publiczfot. M. Stamirowski

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

DOLCAN ZĄBKI
DELTA WARSZAWA
GLKS NADARZYN
KS PIASECZNO
KSP POLONIA II WARSZAWA
KS WARKA
NADNARWIANKA PUŁTUSK
MAZUR KARCZEW
POGOŃ SIEDLCE
NAREW OSTROŁĘKA
MLKS ŻBIK NASIELSK
WISŁA II PŁOCK
OLIMPIA WARSZAWA
SZYDŁOWIANKA SZYDŁOWIEC
KASZTELAN SIERPC
KS ŁOMIANKI
PILICA BIAŁOBRZEGI
KORONA GÓRA KALWARIA

nością Żbik rozegrał z rezerwami Polonii
Warszawa ulegając aż 0:4. By za tydzień
zremisować z lidem Dolcanem Ząbki,
mając realne szanse na wygraną.
Kolejne mecze z KS Warka oraz z
Narwią Ostrołęka to już tylko remisy.
W ostatniej kolejce piłkarze z Nasielska
skompromitowali się ulegając 0:7 piłkarzom Delty Warszawa.
Ostatecznie Żbik zakończył rozgrywki
na 11 miejscu zdobywając 25 punktów
w 17 meczach, strzelając 25 bramek tracąc 34. W 6 meczach zdobył komplet
punktów, 7 razy zremisował, a tylko 4
przegrał. Duża liczba remisów przyczyniła się do zajecia miejsca w środku
tabeli. Wiele z tych meczy zakończyło
niepotrzebną utratą dwóch punktów
po błędach obrony. Jednakże trzeba
pochwalić waleczność miejscowych

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

40
34
33
31
30
30
29
28
25
25
25
22
19
19
11
10
9
5

44:8
46:20
35:20
36:26
31:18
22:17
29:22
31:23
34:28
25:20
25:34
32:37
25:34
22:24
18:40
20:42
18:35
14:57

piłkarzy, którzy pomimo traconych bramek na początku spotkań potrafili wyrównać, a nawet wygrać. Przez większą
cześć rundy spisywali się rewelacyjnie
jak na zespół, który powrócił do IV ligi.
Czasami jednak zabrakło szczęścia, aby
przechylić szalę zwycięstwa na swoją
stronę. Niestety było też kilka srogich
porażek, a może „lekcji”. Oby z nich
skorzystali i pokazali, na co ich stać w
następnej rundzie. Nowa runda nowe
nadzieje kibiców. Liczymy na kolejne
widowiska z udziałem nasielskiego
ULTRASU oraz piłkarzy. Szczególnie
należy pochwalić tych pierwszych.
Którzy tworzą godną oprawę spotkań.
Wyniki uzyskane w tej rundzie to efekt
gry całego zespołu oraz sztabu szkoleniowego. Do zobaczenia na stadionach
wiosną...
Przemek i Kuba Olech
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Dzień Pracownika Socjalnego
„Jeżeli chcecie być
ludźmi szczęśliwymi,
powinniście mieć serca pełne miłości, miłości, która będzie się
wyrażała w działaniu,
służbie drugiemu człowiekowi”

– te słowa Matki Teresy z Kalkuty

go Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nasielsku.

W siedzibie tutejszego ośrodka
odbyła się uroczystość zorganizowana z okazji Dnia Pracownika
Socjalnego. Bernard Mucha, Burmistrz Nasielska, zwracając się do
Anny Brzezińskiej, Dyrektora Mfot. D. Panasiuk

pośrednictwem
p r a c o w n i ko m
socjalnym pracującym na terenie
Gminy Nasielsk
najszczersze wyrazy uznania dla
ich trudnej pracy.
Pragnę również
życzyć
wiele
radości, wytrwałości oraz satysfakcji z niesionej
misji – pomocy
ludziom”.
Dwie pracownice
ośrodka, Wioletta
Kamińska oraz
Magdalena Krzy- Spotkanie pracowników MGOPS z Burmistrzem
pracy socjalnej na rzecz społeczżewska zostały
wyróżnione przez Burmistrza ności lokalnej Gminy Nasielsk”.
dyplomami uznania „za zaangażoŻyczenia pracownikom M-GOPS
wanie i długoletni staż w zakresie

fot. D. Panasiuk

złożył również Wojciech Królak,
przewodniczący Rady Miejskiej.
Dariusz Panasiuk

ROCZNICA GRUP AA W NASIELSKU
Anna Brzezińska, dyrektor MGOPS przyjmuje życzenia od Bernarda Muchy, Burmistrza
Nasielska

obrali sobie za dewizę postępowania pracownicy Miejsko-Gminne-

GOPS, powiedział m.in. – „...pragnę
złożyć na Pani ręce oraz za Pani
fot. D. Panasiuk

rodowisko AnonimoŚ
wych Alkoholików w
Nasielsku obchodziło 13
listopada 2004r swoje
rocznice

Grupa „Keja”– dziesiątą
Grupa Nowy Tor – szóstą
Grupa Al-anon - trzecią
W abstynenckim kręgu stanęło
około dwustu osób, które przyjechały z różnych stron naszego
województwa..

Od lewej: Zbigniew Rutkowski, Wojciech Wołkowicz, Janina Kownacka, Andrzej Królak

Uroczystość rozpoczęto Mszą
św. w intencji osób uzależnionych
i ich rodzin, którą odprawił ksiądz
Karol Kaniecki –opiekun duchowy wspólnoty AA. Kazanie wygłosił ksiądz Zbigniew Kaniecki

– Sekretarz Zespołu Apostolstwa
Trzeźwości przy Konferencji
Episkopatu Polski. Po uroczystej
mszy odbył się mityng otwarty w
budynku Szkoły Podstawowej w
Nasielsku, rozpoczęty tak jak na
całym świecie Modlitwą o Pogodę
ducha. To niezwykła chwila, kiedy
tłum ludzi trzymający się za ręce
prosił: „Boże, użycz mi pogody
ducha....”.
Członkowie wspólnoty dzielili się
swoim doświadczeniem, siłą, nadzieją. Opowiadali o swojej drodze
do trzeźwości . Rozpoczęta późnym wieczorem zabawa trwała
do świtu. Uczestnicy spotkania
tańczyli i śpiewali. Swoją postawą i stylem życia pokazywali, że
wybrali trzeźwość. Klimat tego

listopadowego wieczoru był
szczególny, pełen wzruszeń.
Z wielka radością uczestniczyłam
w tej uroczystości. Spotkałam tam
ludzi uśmiechniętych, serdecznych, zadowolonych. Gratuluję
wspólnocie ich jubileuszu i życzę
wytrwałości i siły ducha. To wielka
sprawa dla każdego, gdyż zależy
mi na tym, aby ludzie żyli trzeźwym życiem i byli szczęśliwi bez
alkoholu. Spotkanie to dodało mi
dużo energii, wiary, optymizmu
i zachęciło do pracy w niesieniu
pomocy osobom uzależnionym.
Maria Sierzputowska
Pełnomocnik ds. profilaktyki
i rozwiązywania problemów
alkoholowych

Remiza w Psucinie

- przygotowana na ogień i wesele
W
ystarczy chcieć – z takiego
założenia wyszli mieszkańcy Psucina i zabrali się do remontowania remizy Ochotniczej
Straży Pożarnej. Pierwsze efekty
już są widoczne. Zainstalowano
nowe piece gazowe i energooszczędne kaloryfery. W kranach jest
ciepła woda.

Wewnątrz obiektu wybudowano
dwie ubikacje i prysznic dla strażaków. A wszystko za niewielkie pieniądze – około 15 tysięcy złotych,
które udało się pozyskać z różnych
źródeł. – Wyszło tanio, bo roboty
remontowe wykonywali bezpłatnie
sami członkowie Zarządu OSP oraz
mieszkańcy Psucina – mówi Stanisław Śmietański, radny. Jego zdaniem, bez operatywności Zarządu
i pomocy Burmistrza Nasielska nie
udałoby się sprawnie przeprowadzić
remontu.

ze sceną, kuchnia i pomieszczenie
gospodarcze. Zachęcamy narzeczonych i ich rodziców do
korzystania z parkietu w Psucinie.
Co najmniej z trzech powodów. Po
pierwsze, bo tanio. Po drugie, bo

Na tym nie koniec robót Strażacy organizowania wszelkiego rodzaju
chcą jeszcze położyć glazurę w imprez – zwłaszcza przyjęć weselłazience. Sponsor już się znalazł, nych. Jest przestronna sala taneczna
potrzebny jeszcze
dobry fachowiec,
który to zrobi.
Do wymiany są
również drzwi
wejściowe. Jednak
najpoważniejsze
przedsięwzięcie,
przed którym
stoi OSP, to wyburzenie jednej
ze ścian działowych wewnątrz
budynku. Zabieg
ten pozwoli na
p ow i ę k s ze n i e
sali... balowej. Mało
kto, przejeżdżając
przez Psucin, wie,
że są tu komfortowe warunki do Nowa instalacja grzewcza
Nowa instalacja grzewcza

dobre warunki. Po trzecie, bo strażacy z Psucina dzięki temu zarobią
trochę pieniędzy, które pozwolą na
kontynuowanie remontu.
Dariusz Panasiuk

fot. D. Panasiuk
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Dopłaty bezpośrednie

Po decyzjach czas na pieniądze
B

iura Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa
wysyłają już do rolników
decyzje o przyznaniu
płatności bezpośrednich
do gruntów rolnych.
Chciałoby się powiedzieć
– „wreszcie doczekali się”.
Jednak nie są to jeszcze
pieniądze. Są to tylko
kartki papieru podpisane
przez agencyjnego urzędnika.
Podana jest na nich kwota, którą
dostanie rolnik. Kiedy? Czas pokaże.
Na dokumentach możemy jedynie
przeczytać – „płatność w wysokości
ustalonej niniejszą decyzją zostanie
przekazana na rachunek bankowy
wskazany przez Pana/Panią we
wniosku o wpis do ewidencji producentów. Realizacja płatności będzie
dokonana w terminie wynikającym
z przepisów unijnych”. Z tego zapisu
wynika, że przelew pieniędzy może
nastąpić dziś, jutro, a nawet za kilka
miesięcy. Dopłaty bezpośrednie za

fot. D. Panasiuk

2004 rok będą bowiem wypłacane
do 30 kwietnia 2005 r. Pierwsze
pieniądze, na konta pierwszych
wnioskodawców, wpłynęły już 18
października tego roku.
Zdania rolników na temat dopłat
są podzielone. Jan P., mieszkaniec
Mazowsza, ma działkę rolną o
powierzchni 3,9 ha - na taką powierzchnię wystąpił z wnioskiem o
płatność. Jest zadowolony z dopłat.
Zadowolony, ponieważ ARiMR
przyznała mu podstawową dopłatę
w wysokości ponad 820 złotych.
Nie ukrywa, że zazdrości tym, którzy mają po kilkadziesiąt albo kilkaset
hektarów. Wojciech N. – ogrodnik,
mówi, że ma „w nosie unijną jałmużnę”. Twierdzi, że dopłaty „nie
zrekompensują utraconych rynków
zbytu, wynikających z przystąpienia
Polski do Unii Europejskiej”. – Wolałbym mieć gdzie sprzedać towar i
to za jakąkolwiek cenę niż dostawać
te grosze – dodaje.
Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, już do

końca grudnia ma być zrealizowana
większość dopłat. Docelowo ma być
wykonywane 30 tysięcy przelewów

dziennie. Z tytułu dopłat bezpośrednich i wypłat związanych z gospodarowaniem na niekorzystnych

terenach do rolników trafi około 8
miliardów złotych.
WA

tankować benzynę bezołowiową
i samemu dolewać do baku specjalne dodatki chemiczne, które
teraz są jednym ze składnifot. D. Panasiuk
ków benzyny uniwersalnej.
Dzięki zawartym w nich
związkom potasu mają one
zapewnić sprawną pracę i
dobre smarowanie silnika.
Preparaty będą do kupienia w małych buteleczkach
na stacjach benzynowych.
Cena „odżywki” jeszcze
nie jest znana. Jednak bez
względu na jej koszt, niestety, będziemy musieli ją
stosować – bowiem eksperci od motoryzacji nie
polecają jazdy na samym
tylko paliwie bezołowiowym. Ich zdaniem stare
silniki „długo na nim nie
pociągną”. Dodają, że „bez
dodatków smarujących,
wcześniej czy później,
posypią się zawory”. Właściciele Fiatów 125p albo
Żuków już dziś powinni
rozpocząć przygotowania
do nowego sposobu tankowania swoich pojazdów i
zaopatrzyć się w odpowiedni
sprzęt. Szczególnie polecane
są zestawy „Młody chemik”,
w których są m.in. menzurki i
mieszadła oraz biały fartuch
laboratoryjny. To wszystko
naprawdę się przyda. Wiadomo już, że kierowcy będą
musieli wlewać 50 mililitrów
Od nowego
dodatku do 50 litrów benzyny. Niby
roku kierowcom
n i e proste – a jednak nie do końca. Nie
pozostaje nic innego, jak tylko każdego kierowcę stać na kupno aż

takiej ilości paliwa. Poza tym mało jest
samochodów z tak dużym zbiornikiem na paliwo. Cóż, więc robić?
Podajemy krótki instruktaż:

Po benzynę z menzurką
ać czy nie lać – oto jest
L
pytanie, które już niedługo będą zadawać sobie
kierowcy przyjeżdżający
po paliwo na stacje benzynowe. Zanosi się na to,
że właściciele czterech
kółek starszej generacji,
bez katalizatorów, będą
tankować z problemami – a to dlatego, że
najwięksi krajowi producenci paliw płynnych
przestają produkować
benzynę uniwersalną.
Popularne paliwo o symbolu U-95
nie będzie produkowane i zniknie
ze stacji benzynowych już w
styczniu przyszłego roku, (czyli
za kilka tygodni) – tak przynajmniej zapowiadają przedstawiciele
największych koncernów paliwowych – PKN Orlen i Lotos. Ta informacja spadła na właścicieli kilku
milionów starszych pojazdów jak
grom z jasnego nieba. Zaskoczyła
i mocno zdenerwowała mających
Żuki, Nysy, Polonezy, polskie
Fiaty i wiele, wiele innych samochodów różnych marek. Czy to
kogoś obchodzi? Oczywiście,
że nie. Koncerny paliwowe mają
gdzieś problemy kierowców. Dla
nich liczą się tylko i wyłącznie
wskaźniki i rachunek ekonomiczny. Wynika z nich, jak twierdzą
przedstawiciele największych
firm paliwowych, że produkcja
benzyny uniwersalnej jest już
nieopłacalna, ponieważ jej sprzedaż systematycznie się zmniejsza.
Ich zdaniem na rynku paliwowym
liczą się teraz tylko wysokiej jakości

benzyny bezołowiowe i one są w
stanie zagwarantować godziwe
zyski. Takie tłumaczenie nie wy-

starcza milionom kierowców. Dla
nich decyzja o zaprzestaniu pro-

dukcji benzyny uniwersalnej jest
tylko i wyłącznie zwykłą zmową
monopolistów.

- podjeżdżamy do dystrybutora na
stacji paliwowej;
- tankujemy potrzebną nam ilość
paliwa albo tyle, na ile nas stać;
- biegniemy do znajdującego się
na terenie stacji, sklepu i kupujemy
buteleczkę z dodatkiem, za jednym
zamachem możemy zapłacić za
paliwo;
- wracamy do samochodu;
- zakładamy biały fartuch i okulary
ochronne;
- wyliczamy, używając do tego
kalkulatora, konieczną ilość dodatku
paliwowego – przy tej czynności wychodzimy z założenia, że proporcje
wynoszą jak 1 do 1 tysiąca (50 ml na
każde 50 l benzyny);
- niezbędną ilość dodatku odmierzamy w menzurce i mieszamy z
niewielką ilością benzyny;
- sporządzoną w ten sposób miksturę wlewamy do baku paliwa w
samochodzie;
- potrząsamy samochodem;
- zdejmujemy fartuch i chowamy
go razem ze sprzętem do bagażnika;
- ocieramy z czoła pot;
- żeby się odstresować wypowiadamy kilka „mięsnych” słów;
- zadowoleni z siebie odjeżdżamy
ze stacji albo, mniej odporni, strzelamy sobie w łeb.
I to już wszystko.

WA
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Listy do redakcji

mazziech

Witam!

WYDARZENIA: ROCKOWANIA 2004

M U Z I N F 0

Dziś, (21 listopada - red.) po
niedzielnym spacerze ulicami
Nasielska naszła mnie taka refleksja, „gdzie sie podziały nasze ...
piaskarki?” Na ulicach lodowisko,
że aż miło, ale miło jest nie dla
zmotoryzowanej części mieszkańców. Samochody wolno sunąc poruszały się na przód z dozą
niepewności na kołach, nie zawsze
przyodzianych w zimowe opony.
Swoją drogą zwracam się
o zaapelowanie do czytelników ŻN
o to, aby przemyśleli temat zakupu
opon zimowych, w końcu to nie
są kolosalne pieniądze, w porównaniu z następstwami wypadków
i kolizji drogowych.Wtedy jazda
dla wszystkich zmotoryzowanych
będzie bezpieczniejsza.
Zima zawitała do Nasielska
w piątek rano, a pierwszą piaskarkę
na ul. POW zauważyłem o godz.
16.20 w niedzielne popołudnie,
co za refleks Panowie Drogowcy!!!
Ale dobre i to, przecież jutro poniedziałek i rano tą ulicą popędzi
sznur samochodów z ludźmi
spieszącymi do pracy.
To tyle moich zimowych
refleksji.
Pozdrawiam Redakcję!

11 grudnia w Mławie odbędzie się Ogólnopolski Festiwal Muzyki Młodzieżowej
ROCKOWANIA 2004. Festiwal cieszy się dużym zainteresowaniem domów kultury i zespołów. Zgłoszenia nadchodzą z całej Polski, co udowodniły poprzednie
edycje. Łącznie na konkurs w ciągu 2 lat zgłosiło się 65 zespołów, z czego do
finałowych koncertów zakwalifikowano 29.
Dbając o wysoki poziom konkursu organizatorzy zaprosili do jury profesjonalistów:
Mirę Kubasińską - wokalistkę legendarnego zespołu BREAKOUT, wyśmienitego
gitarzystę Krzysztofa Misiaka (obecnie CHYLIŃSKA), orazaz Grzegorza Kasjaniuka
- dziennikarza muzycznego Radia Olsztyn.

NOWOŚCI PŁYTOWE: PRAKTIK „DOBRA CZĘSTOTLIWOŚĆ”
PRAKTIK to 28 letni producent muzyczny z Warszawy. Uczęszczał do szkoły
jazzowej w Warszawie na wydział gitary, jednak jego miłość do afro amerykańskiej
muzyki spowodowała, że zajął się komponowaniem i tworzeniem muzyki nie
tylko na gitarze, ale również na samplerach, urządzeniach analogowych, oraz przy
użyciu technik samplingu. Muzyka Praktika jest określana jako jazz z pogranicza
hip hopu, a często również jako hip hop z pogranicza jazzu, z bardzo mocnym
wpływem muzyki funk.
Na jego nowym albumie będzie można usłyszeć utwory z gościnnym z udziałem czołowych twórców polskiej sceny hip hop: PEZET, MES, DIZKRET, LILU,
FOSTER i ERO, DJ ROMEK. W nagraniach wzięli udział także muzycy jazzowi,
oraz światowej sławy skrzypek MICHAŁ URBANIAK!

KONCERTY/IMPREZY

09.12 Warszawa, Proxima, 19.00 - urodzinowy koncert PIDŻAMY PORNO, goście:
Muniek Staszczyk (T.LOVE), Jarek Janiszewski (BIELIZNA), Maciek Kurowicki (HURT),
support: Los Trabantos
Organizatorzy koncertów, którzy chcą zamieścić informacje w Muzinfo prosimy
o kontakt: marcin.pr@poczta.fm
Marcin Kuś

PaF

HOROSKOP
Baran 21.03.- 19.04.
Będziesz miał szansę
na odmianę swojego
losu. Gdy się odważysz
podjąć wyzwanie i zaryzykować,
odniesiesz sukces. Śmiało, więc działaj.
Do życia osobistego nie mieszaj spraw
zawodowych. Kłopoty pozostaw poza
domem. Wtedy Twój związek będzie się
pomyślnie rozwijał.

Byk 20.04.- 20.05.
Masz dobry czas na
podejmowanie trudnych
rozmów, rozwiązywanie
zawiłych konfliktów i bycie
mediatorem w sprawach rodzinnych
lub służbowych. Łatwo będziesz
nawiązywać kontakty i wprowadzać
w życie kompromisy. W przyszłości
będziesz mógł liczyć na przychylność
osób, którym teraz pomożesz.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.

Lew 23.07- 22.08.

Strzelec 22.11.- 21.12.

W życiu zawodowym
czeka
Cię
trudny
czas.
Wszyscy
naraz
będą
oczekiwać
od Ciebie
właściwych decyzji, wyjaśnień i zaległych
rozliczeń.
Będziesz
musiał
długo
przekonywać do swoich racji. Spokój
znajdziesz tylko w domu. Jak zwykle
możesz liczyć na grono wypróbowanych
przyjaciół.

W pracy zacznij działać razem
ze współpracownikami. Wtedy
osiągniecie lepsze wyniki i być
może szef was nagrodzi. Pomyśl
również o zapisaniu się na kursy
doszkalające lub naukę języka obcego.
Warto inwestować w siebie. Poświęć więcej
czasu na bycie z ukochaną osobą i okaż jej
swoje zainteresowanie.

Panna 23.08.- 22.09.

Czeka Cię sporo nowych
obowiązków, a co za tym idzie
większa
odpowiedzialność.
Poradzisz sobie z nową sytuacją
i zdobędziesz zaufanie przełożonego.
Postępuj rozsądnie a Twój wysiłek przyniesie
pozytywne efekty. Samotne Koziorożce
będą mieć okazję wyboru nowego partnera.

Koniecznie
musisz
uporządkować
sprawy
zawodowe. Robienie zaległości
i udawanie, że wszystko samo się
zrobi, nie wróży nic dobrego. Wszelkie
obowiązki najlepiej wypełniać na bieżąco.
Tym bardziej, że sprawy sercowe będą Ci
komplikować życie w najbliższym czasie.

Waga 23.09- 22.10.
Napięta atmosfera w pracy,
która ostatnio panowała,
powolutku zniknie. Nareszcie
będziesz mógł odetchnąć i
spokojnie dalej pracować. Nawet w życiu
osobistym relacje ulegną ociepleniu.
Partner doceni Twoje starania i
przeżyjecie miłe chwile.

Sprawa, która od
jakiegoś czasu nie
dawała Ci spokoju,
wreszcie znajdzie swój finał. Możesz liczyć
na znaczące korzyści finansowe. Ale nie
przesadź z wydatkami. Nadal bacznie ich
pilnuj. Samotne Bliźnięta poznają ciekawe
osoby i być może będzie to początek
Skorpion 23.10.- 21.11.
czegoś intrygującego.
W najbliższym czasie
Rak 22.06- 22.07.
czeka Cię wiele dobrego.
Zacznij myśleć i działać. Nie
Przede wszystkim będziesz
licz na układy i łut szczęścia.
mieć możliwość podjęcia
Zdrowy rozsądek podpowiada, żeby zabrać dodatkowej pracy, która
się do systematycznej i uczciwej pracy. przyniesie wymierne korzyści finansowe
Musisz też więcej uwagi poświęcić swoim przez długi czas. Pozwoli Ci to na realizację
bliskim. Pomyśl czasem o ich potrzebach i niektórych, odłożonych na później, planów
odczuciach.
i marzeń. Ciesz się tym i działaj.

Koziorożec 22.12.- 19.01.

Wodnik 20.01.- 18.02.
Wkrótce odświeżysz kontakty ze
starymi znajomymi, z którymi nie
widziałeś się od lat. Okaże się,
że obecnie są to osoby bardzo
wpływowe i mogą Ci pomóc
w realizacji Twoich zamierzeń.
Nie wahaj się i skorzystaj z ich propozycji.
Sprawy finansowe ulegną poprawie, a budżet
domowy zostanie znacząco zasilony.

Ryby 19.02.- 20.03.
W pracy okażesz się
profesjonalistą i każdy będzie
składał Ci swoje gratulacje
i
dowody uznania. Pozwól sobie na trochę
szaleństwa w życiu osobistym i posłuchaj,
co Ci podpowiada wyobraźnia i intuicja. Na
pewno nic nie stracisz, a możesz zyskać
nowych znajomych. Spróbuj szczęścia w
grach losowych.

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

3 - 16 grudnia
HIT NA DZIŚ

Tajna broń
20.45 POLSAT
Komedia obyczajowa, 101 min, Wielka
Brytania 2001; Scenariusz i reżyseria:
Ben Elton; Występują: Hugh Laurie,
Joely Richardson, Adrian Lester, Joanna;
Lumley, James Purefoy, Tom Hollander,
Rowan Atkinson, Emma Thompson,
Rachael Stirling i inni

Sam Bell jest scenarzystą, pracuje
dla angielskiej stacji telewizyjnej BBC,
zasiada w komisji zatwierdzającej
nowe programy. Niegdyś odnosił
same sukcesy, był u szczytu kariery
zawodowej. Od dawna jednak nie
napisał żadnego dobrego scenariusza, a szefostwo BBC żąda od
niego ciekawych pomysłów, które
przyniosłyby stacji większą oglądalność. Na domiar złego Sam odrzuca
serial szkockiego reżysera, Ewana
Proclaimera, wzbudzając niezadowolenie przełożonych, którzy łączyli
z młodym, ekscentrycznym twórcą
wielkie nadzieje. Za karę Sam zostaje
przeniesiony do redakcji dziecięcej,
w której nie umie się odnaleźć
opresji? Czy poradzi sobie, pomimo
iź nie dysponuje właściwym kodem
genetycznym?
Nawarstwiające się kłopoty
w pracy wywołują stres potęgowany
problemami osobistymi.Żona Sama,
Lucy, agentka teatralna, marzy
o potomstwie, ale małżeństwo,
mimo starań, wciąż pozostaje
bezdzietne. Kolejne próby nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, nie
pomagają konwencjonalne metody,
ani też gusła i zabobony.

DODATEK

TELEWIZYJNY

Życie Nasielska

PONIEDZIAŁEK 13 GRUDNIA 2004r. (Lucji, Łucji, Otylii, Włodzisława)
TVP 1
TVP 2
POLSAT
TVN
06:00 Kawa czy herbata
08:00 Wiadomości; Pogoda
08:15 Cafe serio
08:25 Kawa czy herbata
09:05 Maks i Ruby; serial animowany
prod. kanadyjskiej (stereo)
09:30 Budzik; program dla dzieci
09:55 Animowane bajki świata
10:25 Moda na sukces; serial prod.USA
10:50 Nieustraszony; serial prod. USA
11:40 Telezakupy
11:55 Książki na jesień
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes; rolniczy program inf.
12:20 Wielkie sprzątanie; magazyn
12:35 Zielony biznes; magazyn
12:45 Plebania; odc.479; telenowela TVP
13:10 Klan; odc.882; telenowela TVP
13:40 Książki na jesień
13:45 Lekarz Jedynki; magazyn
14:05 Poznań. Historie osobliwe; Teatr
jezuicki
14:25 W labiryncie; odc.66/100; serial
14:55 Książki na jesień
15:00 Wiadomości
15:10 Mysz; 1979 film fab. prod. polskiej
16:00 Łapówa; odc.6; magazyn
16:25 Moda na sukces; serial prod.USA
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Kryptonim: Stan wojenny
17:35 Klan; telenowela TVP
18:00 Jaka to melodia?; quiz muzyczny
18:25 Rodzinka; odc.11; serial TVP
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości; Sport; Pogoda
20:05 Prosto w oczy; program Moniki
Olejnik
20:22 Pogoda
20:30 Teatr Telewizji; Miś Kolabo; 2001
autor: Piotr Kokociński (74’); reż: Ryszard
Bugajski
21:50 Dziennik stanu wojennego
22:20 Moja lewa stopa; film fab. prod.
angielsko - irlandzkiej; reż: Jim Sheridan;
wyk: Daniel Day - Lewis
00:05 Wiadomości
00:15 Rozmowy na czasie; program
publicystyczny
00:45 Pegaz; magazyn kulturalny
01:10 Prywatne śledztwo; 1986 film
sensacyjny prod. polskiej (95’); reż:
Wojciech Wójcik
02:50 Zakończenie programu

06:55 10 minut tylko dla siebie; magazyn
07:05 Na dobry początek; Kora i Maanam
07:15 Dwójka Dzieciom;WOW; odc.1/13;
serial prod. polsko-niemieckiej
07:45 Dwójka Dzieciom;Tajemnica szyfru
Marabuta; odc.1/10 serial anim.
07:55 Dwójka Dzieciom; Przygód kilka
wróbla Ćwirka; serial anim. prod. polskiej
08:05 Na dobre i na złe; odc.173; serial
09:00 Pytanie na śniadanie; magazyn
10:10 10 minut tylko dla siebie; magazyn
10:20 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza; magazyn
10:50 Kabaretowa Scena Dwójki „Kabaret Ani Mru Mru” (2); [stereo]
11:45 Od przedszkola do Opola; Piosenki
o kwiatach; program rozrywkowy
12:15 Święta wojna; serial TVP
12:40 Telezakupy
13:00 Panorama; Pogoda
13:20 Kochaj mnie; odc.90; telenowela
dok. prod TVP
13:45 Podróż do ziemi obiecanej; odc.55/
65; serial prod. USA
15:00 Co ci dolega ?; Cudem urodzone;
film dokumentalny prod. angielskiej
16:00 Panorama
16:15 Film dla niesłyszących; Na dobre i
na złe; odc.197; serial TVP
17:10 Przystanek praca; magazyn
17:20 Konsument; Zadłużenia, windykacje; magazyn
17:50 PROGRAM LOKALNY
18:30 Panorama; Pogoda
19:05 Najlepsi z najlepszych Wolontariusze roku 2004; koncert
19:55 Panorama flesz
20:05 M jak miłość; odc.274; serial TVP
20:55 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:00 Kochaj mnie; odc.91; telenowela
dokumentalna prod. TVP
21:30 997-magazyn kryminalny;program
Michała Fajbusiewicza
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport-telegram
22:34 Pogoda
22:40 O co nas pytają wielcy filozofowie?
23:15 Kariera i sumienie - film dok.
00:15 Kultura
00:25 Maybe Baby; komedia obyczajowa
prod.angielskiej; reż: Ben Elton; wyk: Joely
Richardson,Hugh Laurie
02:05 Zakończenie programu

06:00 Piosenka na życzenie
06:45 TV MARKET
07:00 Zwariowany świat Malcolma,
odc.51; USA; serial komediowy
07:30 MacGyver 70, odc.55; USA; serial
sensacyjny
08:30 Interwencja, odc.341; r. J. Kamiński
08:50 Bar VIP, odc.128
09:20 Jezioro marzeń, odc.95; serial dla
młodzieży
10:15 Bar VIP, odc.129
11:10 Bar VIP- Gorące krzesła, odc.13
12:30 Bar VIP - Gorące krzesła / Wyniki,
odc.13
12:50 Dzielny pies Shiloh; r. Sandy Tung; w.
Ann Dowd, Browne Zachary, Dowd Ann,
Michael Moriarty, Moriarty Michael
14:40 Uwaga Hotel; r. P. Korzeniowski
15:45 Wydarzenia
16:00 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.342; r. J. Kamiński
16:30 13 Posterunek, odc.21; r. Ślesicki
Maciej; serial komediowy
17:10 Pierwsza miłość, odc.11; serial obycz.
17:55 Bar VIP, odc.130
18:30 Wydarzenia
18:55 Sport
19:05 Pogoda
19:15 Samo życie, odc.449; serial obycz.
20:00 Bar VIP, odc.131
20:45 “MEGAHIT” Speed 2: wyścig
z czasem; USA, 1997; r. Jan de Bont;
w. Brian McCardie, Bullock Sandra,
Christine Firkins, Dafoe Willem, Firkins
Christine, Jason Patric, McCardie Brian,
Patric Jason, Sandra Bullock, Temuera
Morrison, Willem Dafoe; film akcji.

21:30 Studio Lotto
23:35 Biznes Wydarzenia
23:55 Pogoda
00:05 Bumerang, odc.316; r. T. Filipczak
00:35 Co z tą Polską?, odc.11; program
Tomasza Lisa
01:35 Aquaz Music Zone; program muz.
05:00 Pożegnanie

06:00 Usterka
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 W-11 Wydział Śledczy - serial
fabularno-dokumentalny, Polska
10:20 Rozmowy w toku - talk show
11:30 Zielone drzwi
12:00 Flintstonowie: Niech żyje Rock
Vegas - komedia, USA 2000, reżyseria: Brian Levant, obsada: Mark Addy,
Stephen Baldwin, Kristen Johnston
14:05 Serce z kamienia (71/125) - telenowela, Meksyk
14:55 Ostry dyżur V (20/22) - serial
obyczajowy, USA
15:55 Grzesznica (18/95) - 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 (382) - serial obyczajowy, Polska
21:30 Wyprawa Robinson (Finał) - reality
show
22:30 Camera Cafe (14) - serial kom.

23:05 Bitwa o Anglię - serial fabularnodokumentalny
23:35 Fakty, ludzie, pieniądze - magazyn
00:05 Multikino - magazyn
00:25 Co za tydzień - magazyn
00:50 Red Light - program erotyczny
01:45 Uwaga! - magazyn
02:05 Nic straconego

11

TV 4
05.45 „VIP” - Wydarzenia i plotki
06.10 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
06.35 „Strefa P” - Magazyn muzyczny
07.00 Muzyczne listy – magazyn
08.00 TV Market
08.15 „Echo lasu” (30) - program o
tematyce ekologicznej
08.45 „Niezakazane reklamy” – program
rozrywkowy
09.15 „Ja tylko pytam” - talk-show
10.15 „Młodzieńcza miłość” (73) – telenowela, Argentyna
11.15 „W imieniu prawa” (7) - show
sądowy
12.15 TV Market
12.30 „Strefa P” - magazyn muzyczny
13.00 V-max - Magazyn motoryzacyjny
13.30 „Daję słowo” – teleturniej
14.15 „Muzyczne listy” – magazyn
15.15 „Przygody Jackie Chana” (23)
– animowany serial przygodowy, USA
15.45 „Ściśle tajne” (10)– dramatyczny serial
akcji, USA, reż. min.Tony Bill,Thomas Carter,
Richard Dobbs, Kenneth Fink, wyk. Vera
Farmiga, Oded Fehr, William Forsythe
16.45 „Jak dwie krople czekolady” (96)
– serial komediowy, USA 1993-97
17.15 „Młodzieńcza miłość” (74) – telenowela, Argentyna
18.15 „Daję słowo” – teleturniej
19.00 „Ja tylko pytam” - talk-show
20.00 „Polowanie na jednorożca” (2)
– serial dramatyczny, USA
21.00 WYDARZENIA
21.10 „Amerykańska tragedia” (2) – serial
dramatyczny, USA 2000, reż. Lawrence
Scholler, prod. Lynn Raynor, wyk. Ving
Rhames, Ron Silver, Bruno Kirby, Darryl
Alan Reed
22.10 „Drogówka” - magazyn policyjny
22.40 „INFORmator prawny” - Magazyn
„Gazety Prawnej”
22.55 „Loża szyderców” - USA, 1988 r.
Michael Winner; w. Anthony Hopkins,
Jeremy Irons, Richard Briers, Prunella
Scales, Patsy Kensit
00.55 „Co mówią gwiazdy” (32) – program rozrywkowy
01.40 Muzyczne Listy – magazyn
02.30 „INFORmator prawny” - Magazyn
„Gazety Prawnej”
02.45 Strefa P – magazyn muzyczny
03.10 „Joker” – talk-show
04.00 Zakończenie programu

WTOREK 14 GRUDNIA 2004r. (Alfred, Arseniusz, Izydor, Jan)

HIT NA DZIŚ

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

Gattaca
- szok przyszłości

06:00 Kawa czy herbata
08:00 Wiadomości; Pogoda
08:15 Cafe serio
08:25 Kawa czy herbata
09:05 Edi i Miś; odc.24; serial animowany
09:15 Dig i Dug; serial anim.
09:25 Jedyneczka; program dla dzieci
09:55 Sowy z Tamarack; odc.15; serial
prod. kanadyjskiej
10:20 Moda na sukces; serial prod.USA
10:50 Nieustraszony; serial prod. USA
11:35 Telezakupy
11:56 Książki na jesień
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes; rolniczy program inf.
12:20 Eko-Europa; magazyn ekologiczny
12:45 Plebania; odc.480; telenowela TVP
13:10 Klan; odc.883; telenowela TVP
13:40 Książki na jesień
13:44 Przyjaciele; talk show
14:05 Laboratorium; magazyn
14:25 W labiryncie; odc.67/120 serial TVP
14:55 Książki na jesień
15:00 Wiadomości
15:10 Pod słońcem południa; odc.5; 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
17:30 Klan; odc.886; telenowela TVP
18:00 Jaka to melodia?; quiz muzyczny
18:30 Rodzinka; odc.12; serial TVP
19:00 Lippy & Messy; język angielski dla
dzieci
19:05 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:53 Sport
19:59 Pogoda
20:05 Prosto w oczy; program Moniki
Olejnik
20:22 Pogoda
20:30 W krainie dreszczowców;Portret;The
Rendering; film fab.prod.kanadyjskiej; reż:
Peter Svatek
22:05 Raport kryminalny; magazyn
22:35 Plus minus - magazyn ekonomiczny
23:00 Wiadomości
23:15 Pretendent; 1998 dramat prod.
USA (95’); reż: David Yates
00:50 Laboratorium na Łubiance; cz.1/2;
2001 film dok. prod. szwedzkiej
01:20 Zakończenie programu

06:55 10 minut tylko dla siebie; magazyn
07:05 Na dobry początek; Ryszard
Rynkowski
07:15 Dwójka Dzieciom;WOW; odc.2/13;
serial prod. polsko-niemieckiej
07:40 Dwójka Dzieciom;Tajemnica szyfru
Marabuta; odc.2/10; serial animowany
07:50 Dwójka Dzieciom; Przygód kilka
wróbla Ćwirka; odc.25/39; serial animowany prod. polskiej
08:05 Na dobre i na złe; odc.174; serial
prod. TVP
09:00 Pytanie na śniadanie; magazyn
10:15 10 minut tylko dla siebie; magazyn
10:25 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza; magazyn
10:50 Marzenia się spełniają - Koncert
Majki Jeżowskiej; koncert
11:45 Od przedszkola do Opola
12:15 Święta wojna; serial TVP
12:40 Telezakupy
13:00 Panorama
13:16 Pogoda
13:20 Pojedynki na drodze; odc.5/6; serial
dokumentalny prod. USA
13:45 Podróż do ziemi obiecanej; odc.56/
65; serial prod. USA
14:30 Gra z cieniem; teleturniej
15:00 Mamy i dzieci; film dok. USA
16:00 Panorama
16:15 Film dla niesłyszących; M jak miłość;
odc.274; serial TVP
17:05 Ojczyzna-polszczyzna; program
prof. Jana Miodka
17:25 Piękniejsza Polska; magazyn
17:50 PROGRAM LOKALNY
18:30 Panorama
18:56 Pogoda
19:05 Jeden z dziesięciu; teleturniej
19:35 Kocham kino; magazyn kulturalny
20:00 Panorama flesz
20:05 M jak miłość; odc.275; serial TVP
21:00 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:05 Magazyn Ekspresu Reporterów
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport-telegram
22:35 Pogoda
22:40 O co nas pytają wielcy filozofowie?
23:05 Wieczór filmowy Kocham Kino;
Rok dwutysięczny i ani chwili dłużej; film
fab.prod.USA; reż: Arto Paragamian
00:40 Wieczór artystyczny; Gombrowicz
i teatr
01:25 Zakończenie programu

06:00 Piosenka na życzenie
06:45 TV MARKET
07:00 Pokemon, odc.17; serial anim.
07:30 Zbuntowany Anioł , odc.13; telenowela argentyńska
08:30 Interwencja, odc.342; r. J. Kamiński
08:50 Bar VIP, odc.130
09:20 13 Posterunek, odc.21; serial kom.
10:00 Wiesio szoł, odc.19
10:15 Bar VIP, odc.131
10:55 Najzabawniejsze zwierzęta świata,
odc.83
11:25 Samo życie, odc.449; serial obyczajowy
12:05 Zbuntowany Anioł , odc.14; telenowela argentyńska
13:00 TV MARKET
13:15 Twój lekarz, odc.41
13:35 Wystarczy chcieć, odc.274
13:45 Egzamin z życia, odc.41; USA, serial
komediowy
14:15 Zwariowany świat Malcolma,
odc.48; USA; serial komediowy
14:45 Rodzina zastępcza, odc.184; serial
obyczajowy
15:45 Wydarzenia
16:00 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.343; r. J. Kamiński
16:30 13 Posterunek, odc.22; serial kom.
17:10 Pierwsza miłość, odc.12; serial
obycz.
17:55 Bar VIP, odc.132
18:30 Wydarzenia
18:55 Sport
19:05 Pogoda
19:10 Samo życie, odc.450; serial obycz.
20:00 Bar VIP, odc.133
20:45 „FILM TYGODNIA”; Gattaca - szok
przyszłości; USA, 1997; r. Andrew Niccol;
w. Berkeley Xander, Elias Koteas, Ethan
Hawke, Gore Vidal, Hawke Ethan, Jude
Law, Koteas Elias, Law Jude, Thurman
Uma, Uma Thurman, Vidal Gore, Xander
Berkeley; film sci-fi.
21:30 Studio Lotto
23:10 Biznes Wydarzenia
23:30 Pogoda
23:40 Nasze dzieci 2, odc.17; program
pod patronatem Fundacji Polsat
00:40 Sublokatorzy, odc.3; serial kom.
01:10 13 Posterunek, odc.21; serial kom.
01:40 Aquaz Music Zone; program
muzyczny
05:00 Pożegnanie

06:00 Usterka
06:25 Telesklep
07:05 Uwaga! - magazyn
07:25 Prześwietlenie - magazyn
07:55 Najsłabsze ogniwo - teleturniej
08:40 Tele Gra - interaktywny teleturniej
na żywo
09:45 Szybka forsa - interaktywny
teleturniej na żywo
10:50 W-11 Wydział Śledczy - serial
fabularno-dokumentalny, Polska
11:25 Rozmowy w toku - talk show
12:35 Na Wspólnej (382) - serial obyczajowy, Polska
13:05 Wyprawa Robinson (Finał) - reality
show
14:05 Serce z kamienia (72/125) - telenowela, Meksyk
14:55 Ostry dyżur V (21/22) - serial
obyczajowy, USA
15:55 Grzesznica (19/95) - 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 (383) - serial obyczajowy, Polska
21:30 Dowody zbrodni (1/23) - serial,
USA
22:30 Detektyw - serial fabularno-dokumentalny

05.30 „VIP” - wydarzenia i plotki
05.55 „Kinomaniak” - odjazdowy magazyn filmowy
06.20 V Max – magazyn motoryzacyjny
06.45 „INFORmator prawny” - magazyn
„Gazety Prawnej”
07.00 Muzyczne listy – magazyn
08.00 TV Market
08.15 „Przygody Jackie Chana” (23)
– animowany serial przygodowy, USA
08.45 „Jak dwie krople czekolady” (96)
– serial komediowy, USA
09.15 „Ja tylko pytam” - talk-show
10.15 „Młodzieńcza miłość” (74) – telenowela, Argentyna
11.15 „Psie serce - Rejn” (17) – serial
prod polskiej, Reżyseria; TOMASZ
DEMBIŃSKI, W ROLACH GŁÓWNYCH:
Maciej Robakiewicz, Tamara Arciuch,
Zofia Czerwieńska, Katarzyna Zamróz
12.15 „INFORmator prawny” - Magazyn
„Gazety Prawnej”
12.30 „Kinomaniak” - odjazdowy magazyn filmowy
13.00 „VIP” - Wydarzenia i plotki
13.30 „Daję słowo” – teleturniej
14.15 „Muzyczne listy” – magazyn
15.15 „Przygody Jackie Chana” (24)
– animowany serial przygodowy
15.45 „W imieniu prawa” (8) - show
sądowy
16.45 „Jak dwie krople czekolady” (97)
– serial komediowy, USA
17.15 „Młodzieńcza miłość” (75) – telenowela, Argentyna
18.15 „Daję słowo” – teleturniej
19.00 „Ja tylko pytam” - talk-show
20.00 „Anioł ciemności” („Angel”) (60)
– serial dramatyczno-sensacyjny, USA
1999, reż. Joss Whedon
21.00 WYDARZENIA
21.10 „Ściśle tajne” („UC: Undercover”)
(11)– dramatyczny serial akcji, USA
22.10 „Komenda” - serial dokumentalny
22.40 “Sąsiedzka wojna” (8) – komediowy serial akcji, USA
23.10 „Peggy Sue wyszła za mąż” - USA, r.
Francis Coppola; w. KathleenTurner, Nicolas
Cage, Barry Miller, Catherine Hicks
01.15 „Co mówią gwiazdy” (33) – program rozrywkowy
02.00 Muzyczne listy – magazyn
02.50 V Max – magazyn motoryzacyjny
03.15 „Joker” – talk-show
04.05 Zakończenie programu

20.45 POLSAT
Reżyseria: Andrew Niccol; W rolach
głównych:Ethan Hawke, Uma Thurman,
Jude Law, Gore Vidal, Xander Berkeley,
Elias Koteas; science-fiction

Rozwój genetyki sprawił, że stała się
ona kryterium przynależności społecznej i podstawą selekcji ludzi na
gorszych i lepszych, a w ślad za tym
z góry przesądza o możliwościach
ich kariery i perspektywach rozwoju.
Drobny błąd programu sprawia, że
przychodzi na światVincent Freeman
(w tej roli znakomity Ethan Hawke)
- poczęty i urodzony zgodnie z
naturą. W tej rzeczywistości osoby spłodzone drogą naturalną,
a więc mające też pewne defekty
genetyczne, nie mają szans na
godne życie. Vincent ma problemy
ze wzrokiem i fatalną kondycję fizyczną, i chociażby z tego powodu
może jedynie marzyć o posadzie
sprzątacza, tymczasem on marzy
o wyprawie w kosmos. Główny
bohater nie poddaje się i podczas
testu kwalifikacyjnego dysponując
kodem kolegi, Jerome’a (Jude
Law) - byłego sportowca, który
(wbrew przeznaczeniu) został
sparaliżowany w wyniku wypadku
samochodowego - Vincent dostaje
się na listę załogi statku kosmicznego „Gattaca”.Wtedy też poznaje
idealnie piękną Irene Cassini (Uma
Thurman) - z rasy ludzi lepszych,
i zakochuje się w niej beznadziejnie
od pierwszego wejrzenia...

23:05 Bez śladu (21/23) - serial sensacyjny,
USA
00:05 Camera Cafe (14) - serial komediowy, Polska
00:15 Uwaga! - magazyn
00:35 Nic straconego

12

Życie Nasielska

HIT NA DZIŚ
Najbliższy sąsiad
23.35 TVP 2
Thriller, 84 min, USA 2001; Występują:
James Russo, Theresa Russell, Sean
Young, A.J. Cook, Frederic Forrest

Lori Peterson (A.J. Cook), ilustratorka książek dla dzieci, osiągnęła
sukces zawodowy i osobisty. Od
dwóch lat jest szczęśliwą mężatką, kochający i czuły mąż Tom
(Matthew Harrison) na co dzień
okazuje jej dowody uwielbienia.
W jednym z chicagowskich barów
Lori i jej przyjaciółka Monica (Sean
Young) urządzają sobie pożegnalny
wieczór. Lori wraz z mężem przeprowadza się do nowego domu, o
jakim obydwoje od dawna marzyli. Zapragnęli osiąść na prowincji z
dala od wielkomiejskiego zgiełku. Po
przyjeździe okazuje się, że Tom musi
wkrótce wyjechać służbowo na dwa
tygodnie do Los Angeles. Lori, która
spodziewa się wizyty przyjaciółki,
nie może mu towarzyć w podróży.
Przed wyjazdemToma małżonkowie
poznają najbliższych sąsiadów i ich
dwoje dzieci. Przyjmują zaproszenie
na kolację. Spokojna, sympatyczna
Helen jest całkowitym przeciwieństwem zimnego i gburowatego
męża, Carla Schmidta (James
Russo).Weteran wojny wWietnamie
imponujeTomowi swoim arsenałem
broni. Od pierwszego spotkania
mężczyźni bardzo się zaprzyjaźniają. Tom chętnie korzysta z
kolejnego zaproszenia, tym razem
do nocnego klubu, którego Carl jest
właścicielem...

DODATEK

TELEWIZYJNY

ŚRODA 15 GRUDNIA 2004r.
TVP 1
TVP 2
06:00 Kawa czy herbata
08:00 Wiadomości
08:12 Pogoda
08:15 Cafe serio
08:25 Kawa czy herbata
09:05 Klasyka Animacji; serial dla dzieci
09:30 Domisie; program dla dzieci
09:55 Ania z Zielonego Wzgórza; serial
anim. prod. kanadyjskiej
10:25 Moda na sukces; serial prod.USA
10:50 Nic nie trwa wiecznie; odc.3; serial
prod. USA; reż: Jack Bender
11:35 Telezakupy
11:55 Książki na jesień
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes; rolniczy program
informacyjny
12:20 To trzeba wiedzieć; magazyn
12:25 Po pierwsze pomysł; magazyn
12:45 Plebania; odc.481; telenowela TVP
13:10 Klan; odc.884; telenowela TVP
13:40 Książki na jesień
13:43 Wielki świat małych odkrywców;
program poradnikowy
14:00 Zapomniane pracownie
14:25 W labiryncie; odc.68; serial TVP
14:55 Książki na jesień
15:00 Wiadomości
15:10 Bez pardonu; serial krym. USA
16:00 SexEmisja; odc. 5; program dla
młodych widzów
16:25 Moda na sukces; serial prod.USA
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:30 Klan; odc.887; telenowela TVP
18:00 Jaka to melodia?; quiz muzyczny
18:30 Rodzinka; serial TVP [stereo]
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:53 Sport
19:59 Pogoda
20:05 Prosto w oczy; program Moniki
Olejnik
20:22 Pogoda
20:30 Okruchy życia;All She Ever Wanted
- film fab. prod.USA
22:10 Miej świadomość; Wszyscy jesteśmy z węgla - film dok.
23:00 Wiadomości
23:15 Tegoroczna miłość; 1999 komedia
romantyczna prod. angielskiej (105’) reż:
David Kane; wyk: Jennifer Ehle, Catherine
McCormack, Douglas Henshall
02:00 Zakończenie programu

3 - 16 grudnia

(Celiny, Igi, Ignacego, Krystiana, Waleriana)

06:55 10 minut tylko dla siebie; magazyn
07:05 Na dobry początek; Wilki
07:15 Dwójka Dzieciom;WOW; odc.3/13;
serial prod. polsko-niemieckiej
07:40 Dwójka Dzieciom;Tajemnica szyfru
Marabuta; odc.3; serial anim.
07:50 Dwójka Dzieciom; Przygód kilka
wróbla Ćwirka; odc.26; serial anim.
08:05 Na dobre i na złe; serial TVP
09:00 Pytanie na śniadanie; magazyn
10:05 Lubię czytać; magazyn
10:15 10 minut tylko dla siebie; magazyn
10:25 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza; magazyn
10:55 Zimowy show kabaretowy, czyli
gwiazdy, żarty i śnieg
11:40 Od przedszkola do Opola
12:15 Święta wojna; serial TVP
12:40 Telezakupy
13:00 Panorama
13:17 Pogoda
13:20 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
16:00 Panorama
16:15 Film dla niesłyszących
17:05 Angielski z Kevinem
17:10 Środa melomana; magazyn
17:40 Na drodze bezpiecznie; felieton
17:50 PROGRAM LOKALNY
18:30 Panorama
18:56 Pogoda
19:05 Jeden z dziesięciu; teleturniej
19:35 Ale jazda!; magazyn
20:00 Panorama flesz
20:05 M jak miłość; odc.276; serial TVP
21:00 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:05 Komornicy; odc.5/16; serial dok.
21:35 reportaż
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport-telegram
22:34 Pogoda
22:40 O co nas pytają wielcy filozofowie?
23:05 S jak szpieg; reportaż
23:35 Alibi na środę; Najbliższy sąsiad;
Hause Next Door; film fab. prod. USA;
reż: Joey Travolta
01:05 Trzy miłości; film dok. Beaty
Postnikoff
01:30 Życie - film dok.
01:55 Zakończenie programu

POLSAT

TVN

TV 4

06:00 Piosenka na życzenie
06:45 TV MARKET
07:00 Zwariowany świat Malcolma,
odc.48; USA; serial komediowy
07:30 Zbuntowany Anioł , odc.14; telenowela argentyńska
08:30 Interwencja, odc.343; r.J. Kamiński
08:50 Bar VIP, odc.132
09:20 13 Posterunek, odc.22; r. M. Ślesicki;
serial komediowy
10:00 Wiesio szoł, odc.20
10:15 Bar VIP, odc.133
10:55 Najzabawniejsze zwierzęta świata,
odc.84
11:25 Samo życie, odc.450; serial obycz.
12:05 Zbuntowany Anioł, odc.15; telenowela argentyńska
13:00 TV MARKET
13:15 Auto Świat, odc.26; magazyn
motoryzacyjny
13:45 Egzamin z życia, odc.42; USA, serial
komediowy
14:15 Zwariowany świat Malcolma,
odc.49; USA; serial komediowy
14:45 Muzyczna Winda, odc.10
15:45 Wydarzenia
16:00 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.344; r. J. Kamiński
16:30 Świat według Kiepskich, odc.125;
serial komediowy
17:00 Jezioro marzeń, odc.96; serial dla
młodzieży
17:55 Bar VIP, odc.134
18:30 Wydarzenia
18:55 Sport
19:05 Pogoda
19:10 Samo życie, odc.451; serial obyczajowy
20:00 Bar VIP, odc.135
20:45 Renegaci; „Renegades”; USA, 1989;
r. Sholder Jack; w. Sutherland Kiefier ,
Lou Diamond Phillips, Jami Gertz, Bill
Smitrovich
21:30 Studio Lotto
23:05 Biznes Wydarzenia
23:25 Pogoda
23:35 Kuba Wojewódzki 5, odc.98; Talk
Show
00:35 13 Posterunek, odc.22; r. M. Ślesicki;
serial komediowy
01:10 Aquaz Music Zone; program
muzyczny
05:00 Pożegnanie

06:00 Usterka
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 (383) - serial obyczajowy, Polska
13:05 Nash Bridges (2/122) - serial
sensacyjny, USA
14:05 Serce z kamienia (73/125) - telenowela, Meksyk
14:55 Ostry dyżur V (22) - serial obyczajowy, USA
15:55 Grzesznica (20/95) - 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 (384) - serial obyczajowy, Polska
21:30 Mój syn jest niewinny (My Son Is
Innocent) - film sensacyjny, USA 1996,
reżyseria: Larry Elikann, obsada: Marilu
Henner, Nick Stahl, Matt McCoy, Carmen
Argenziano, Sherman Augustus

05.45 „VIP” - Wydarzenia i plotki
06.10 „Kinomaniak” - odjazdowy magazyn filmowy
06.35 Modna Moda - magazyn
07.00 Muzyczne listy – magazyn
08.00 TV Market
08.15 „Przygody Jackie Chana”(24)
– animowany serial przygodowy, USA
08.45 „Jak dwie krople czekolady” (97)
– serial komediowy, USA
09.15 „Ja tylko pytam” - talk-show
10.15 „Młodzieńcza miłość” (75) – telenowela, Argentyna
11.15 „W imieniu prawa” (8) - 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”(25)
– animowany serial przygodowy, USA
15.45 „Anioł ciemności” („Angel”) (60)
– serial dramatyczno-sensacyjny, USA
1999, reż. Joss Whedon
16.45 „Jak dwie krople czekolady” (98)
– serial komediowy, USA
17.15 „Młodzieńcza miłość” (76) – telenowela, Argentyna
18.15 „Daję słowo” – teleturniej
19.00 „Ja tylko pytam” - talk-show
20.00 „Peggy Sue wyszła za mąż” - USA,
1986 r. Francis Coppola; w. Kathleen
Turner, Nicolas Cage, Barry Miller
Komedia sci-fi.Przeżywająca kryzys w
życiu małżeńskim Peggy Sue przychodzi na bal absolwentów swojej szkoły.
Gdy zostaje ogłoszona królową, z
wrażenia mdleje i budzi się znowu jako
uczennica, próbując uniknąć kłopotów
z przyszłości.
22.20 „Pierwszy milion” (7) – serial
sensacyjny, Polska, reż. Waldemar Dziki,
Tomasz Wiszniewski, Jarosław Żamojda,
wyk. Szymon Bobrowski, Przemysław
Sadowski,Aleksander Siemczew,Agnieszka
Warchulska, Krzysztof Pieczyński
23.20 „Pocałunek śmierci” - USA, r. Barbet
Schroeder; w. David Caruso, Nicolas Cage,
Samuel L. Jackson, Helen Hunt
01.20 „Co mówią gwiazdy” (34) – program rozrywkowy
02.05 „Muzyczne listy” – magazyn
02.55 Modna Moda - magazyn
03.20 „Joker” – talk-show
04.10 Zakończenie programu

CZWARTEK 16 GRUDNIA 2004r.

23:30 Camera Cafe (14) - serial komediowy, Polska
23:40 Bitwa o Anglię - serial fabularnodokumentalny
00:10 Uwaga! - magazyn
00:30 Nic straconego

(Adelajdy, Albina, Euzebiusza, Zdzisława)

HIT NA DZIŚ

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

Pocałunek śmierci

06:00 Kawa czy herbata
08:00 Wiadomości
08:12 Pogoda
08:15 Cafe serio
08:25 Kawa czy herbata
09:05 Misiowanki; odc.12 serial anim.
09:30 Budzik; program dla dzieci
09:55 Ważne przemiany; serial prod.nowozelandzkiej
10:25 Moda na sukces; serial prod.USA
10:50 Polskie lektury obowiązkowe;
Dziewczyna i gołębie; film fab. prod.
polskiej (46’); reż: Barbara Sass Zdort
11:40 Telezakupy
11:55 Książki na jesień
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes; rolniczy program
informacyjny
12:20 My, Wy, Oni; cykliczny program,
poświęcony problemom etycznym
12:50 Beata i śmieci; odc.3 cykl dok.
13:10 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
Wojciecha Popkiewicza
14:25 W labiryncie; odc.69; serial TVP
14:56 Książki na jesień
15:00 Wiadomości
15:10 Rycerze i rabusie; odc.5 serial TVP;
reż: Tadeusz Junak
16:00 Włącz się; Anoreksja i bulimia
16:25 Moda na sukces; serial prod.USA
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Plebania; odc.482; 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; program Moniki
Olejnik
20:23 Pogoda; dla kierowców
20:30 Kameleon; odc.2; serial sensacyjny
prod. TVP; reż: Janusz Kijowski
21:40 Zawsze po 21-szej; magazyn
22:15 Debata; program publicystyczny
23:00 Wiadomości
23:20 Panna Nikt; 1996 film fab.prod.polskiej (99’); reż: Andrzej Wajda
01:00 film dokumentalny
01:50 Zakończenie programu

06:55 10 minut tylko dla siebie; magazyn
07:05 Na dobry początek; Leszcze
07:15 Dwójka Dzieciom;WOW; odc.4/13;
serial prod. polsko-niemieckiej
07:45 Dwójka Dzieciom;Tajemnica szyfru
Marabuta; odc.4; serial anim.
07:55 Dwójka Dzieciom; Przygód kilka
wróbla Ćwirka; odc.27; serial anim.
prod. polskiej
08:05 Na dobre i na złe; odc.176; serial
prod. TVP
09:00 Pytanie na śniadanie; magazyn
10:20 Anna Dymna-spotkajmy się;
magazyn
10:50 „...bo marzę i śnię” - koncert
Krzysztofa Krawczyka
11:40 Od przedszkola do Opola
12:15 Święta wojna; serial TVP
12:40 Telezakupy
13:00 Panorama
13:16 Pogoda
13:20 30 ton! - lista, lista - lista przebojów
13:50 Podróż do ziemi obiecanej; odc.58;
serial prod. USA
14:35 Gra z cieniem; teleturniej
15:00 Imiennik Dwójki; program rozrywkowy
16:00 Panorama
16:15 Film dla niesłyszących; M jak miłość;
odc.276; serial TVP
17:05 Tygodnik Moralnego Niepokoju;
program kabaretowy
17:35 Lubię czytać; magazyn
17:50 PROGRAM LOKALNY
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:05 Jeden z dziesięciu; teleturniej
19:40 Złoty interes; widowisko
20:05 Panorama flesz
20:15 Bądź przy mnie; film fab.prod.USA;
reż: John Power; wyk: Patrick Duffy
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport-telegram
22:34 Pogoda
22:40 O co nas pytają wielcy filozofowie?
23:05 Trójkąt damsko-męski; talk show
Krystyny Jandy i Kamili Dreckiej
23:35 Zakręty losu; Wschód-Zachód; Est
- Ouest; dramat prod.franc.-ros.-bułgarsko-hiszpańskiej; reż: Siergiej Wargnier
01:35 W obronie prawa; odc.3/23;
(Law&Order); serial kryminalny prod.
USA [za zgodą rodziców]
02:25 Zakończenie programu

06:00 Piosenka na życzenie
06:45 TV MARKET
07:00 Zwariowany świat Malcolma,
odc.49; USA; serial komediowy
07:30 Zbuntowany Anioł, odc.15;
Telenowela argentyńska
08:30 Interwencja, odc.344; r. J. Kamiński
08:50 Bar VIP, odc.134
09:20 Jezioro marzeń, odc.96; serial dla
młodzieży
10:15 Bar VIP, odc.135
10:55 Najzabawniejsze zwierzęta świata,
odc.85
11:25 Samo życie, odc.451; serial obyczajowy
12:05 Zbuntowany Anioł , odc.16; telenowela argentyńska
13:00 TV MARKET
13:15 Domowa kawiarenka 1, odc.2
Polska; r. Lewandowski Grzegorz
13:45 Egzamin z życia, odc.43; USA, 1999
serial komediowy
14:15 Zwariowany świat Malcolma,
odc.50; USA; serial komediowy
14:45 Pensjonat pod Różą 2, odc.34
Polska; Serial obyczajowy
15:45 Wydarzenia
16:00 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.345; r. J. Kamiński
16:30 Duża przerwa, odc.15; serial
komediowy
17:00 Szkoła przetrwania, odc.8; Kanada
17:55 Bar VIP, odc.136
18:30 Wydarzenia
18:55 Sport
19:05 Pogoda
19:10 Pierwsza miłość, odc.13; serial
obyczajowy
20:00 Bar VIP, odc.137
21:00 Daleko od noszy 2, odc.42
Polska; Serial komediowy
21:30 Studio Lotto
21:35 Co z tą Polską?, odc.12; Program
Tomasza Lisa
22:40 Biznes Wydarzenia
23:00 Pogoda
23:10 Raport specjalny pt „Samobójcy
próg
ciemności”,
odc.48
Polska; r. Piotr Borucki
23:40 Strażnik Teksasu, odc.10; USA; serial
sensacyjny
00:40 Nieustraszeni, odc.1;
01:35 Aquaz Music Zone; program
muzyczny
05:00 Pożegnanie

06:00 Usterka
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 (384) - serial obyczajowy
13:05 Nash Bridges (3/122) - serial
sensacyjny, USA
14:05 Serce z kamienia (74/125) - telenowela, Meksyk
14:55 Ostry dyżur VI (1/22)
15:55 Grzesznica (21/95) - telenowela,
Meksyk
16:45 Fakty
17:00 Uwaga! - magazyn
17:15 W-11 Wydział Śledczy - serial
fabularno-dokumentalny, Polska
17:50 Rozmowy w toku - talk show
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 Moja krew - program rozrywkowy
21:00 Na Wspólnej (385) - serial obyczajowy, Polska
21:35 Terror w rodzinie - film obycz., USA
1996, reżyseria: Gregory Goodell, obsada:
Joanna Kerns, Dan Lauria, Hilary Swank,
Andy Kavovit, Adam Henderschott

05.45 „VIP” - Wydarzenia i plotki
06.10 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
06.35 Strefa P – magazyn muzyczny
07.00 Muzyczne listy – magazyn
08.00 TV Market
08.15 „Przygody Jackie Chana” (25)
– animowany serial przygodowy, USA
08.45 „Jak dwie krople czekolady” (98)
– serial komediowy, USA
09.15 „Ja tylko pytam” - talk-show
10.15 „Młodzieńcza miłość” (76) – telenowela, Argentyna
11.15 „Psie serce - Drago” (18) – serial
prod. polskiej
12.15 TV Market
12.30 Strefa P – Magazyn muzyczny
13.00 Modna Moda - magazyn
13.30 „Daję słowo” – teleturniej
14.15 „Muzyczne listy” – magazyn
15.15 „Przygody Jackie Chana” (26)
– animowany serial przygodowy, USA
15.45 13.XII Koncert
16.45 „Jak dwie krople czekolady” (99)
– serial komediowy, USA
17.15 „Młodzieńcza miłość” (77) – telenowela, Argentyna
18.15 „Daję słowo” – teleturniej
19.00 „Ja tylko pytam” - talk-show
20.00 „Pocałunek śmierci” - USA, r.
Barbet Schroeder; w. David Caruso,
Nicolas Cage, Samuel L. Jackson, Helen
Hunt, Kathryn Erbe, Stanley Tucci.
Dramat kryminalny, remake „czarnego”
filmu z lat 40. Skazaniec Jimmy Kilmarin
(Caruso) zgadza się za obietnicę zwolnienia zostać informatorem i dostarczyć
dowodów przeciw ważnemu mafioso.
Wychowany w kulcie lojalności zaczyna
nienawidzieć samego siebie.
22.15 „Komenda” - serial dokumentalny
22.45 „Misja” - Wielka Brytania, 1986 r.
Roland Joffé; w. Robert De Niro, Jeremy
Irons, Ray McAnally, Liam Neeson
01.15 „Szeryf z miasteczka Manhattan“
(„Manhattan AZ”) (7) – serial USA, reż.
Boris Damast, wyk. Brian McNamara,
Vincent Berry, Chad Everett, Kate
Hodge
01.45 „Co mówią gwiazdy” (35) – program rozrywkowy
02.30 Muzyczne listy – magazyn
03.20 Strefa P – magazyn muzyczny
03.55 „Joker” – talk-show
04.45 Zakończenie programu

20.00 TV 4
Kryminał/Thriler, 101 min, r. Barbet
Schroeder; w. David Caruso, Nicolas
Cage, Samuel L. Jackson, Helen Hunt,
Kathryn Erbe, Stanley Tucci.

Dramat kryminalny, remake „czarnego” filmu z 1947 (obsada z lat 40:
Victor Mature: Nick Bianco; Brian
Donlevy: Louie DeAngelo; Coleen
Gray: Nettie; Richard Widmark:
Tommy Udo; Taylor Holmes: Earl
Howser; Karl Malden: Sierżant
Cullen)
David Caruso występuje w roli
Jimmiego Kilmartina - byłego skazańca, na zwolnieniu warunkowym.
Jimy nie potrafi wyzwolić się spod
wpływu swoich kumpli, choć bardzo.
Podczas jednego ze skoków wpada
w ręce policji. Detektyw (Samuel L.
Jackson) oferuje mu układ - wolność w zamian za informacje,
które dopomogą w schwytaniu
groźnego gangstera Little Juniora
(Nicolas Cage). Jimmy nie ma
wyjścia, musi wystąpić przeciwko
światu, do którego należał przez
długie lata...

23:35 Camera Cafe (14) - serial komediowy, Polska
23:45 Detektyw - serial fabularno-dokumentalny
00:15 Red Light - program erotyczny
01:15 Uwaga! - magazyn
01:35 Nic straconego
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OGŁOSZENIA
DROBNE
Sprzedam gospodarstwo rolne w Gawłowie o powierzchni
ponad 8 hektarów (sad wiśniowy) z budynkiem mieszkalnym, tel.0600153116.
Sprzedam części do Tawrija,
tel. 0506 120 686
Do wynajęcia mieszkanie w Nasielsku 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 Pomiechówku, 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
Sprzedam działki budowlane
800 m2 i większe w Nasielsku przy
ul. Ogrodowej 4; uzbrojone, siła,
gaz, telefon, kanał, woda. Wiadomość: Wiktor Oleksiak, Nasielsk,
ul. Kościuszki 9
Przyjmę samotnego mężczyznę w średnim wieku do pracy
w gospodarstwie rolnym, na
stałe. Pensja, wyżywienie, zakwaterowanie, tel. 0608 481 891 lub
022 782 64 78 w godz. wieczornych.
Sprzedam mieszkanie własnościowe 72 m2, ul. Warszawska,
tel. 693 01 72, 022 676 72 80,
0609 485 593
Kupię każdą ilość drzewa do
wyrębu: olcha, topola, dąb, osika,
tel. 0503 509 079
Kupię działkę do 1000 m2, Nasielsk,
okolice, tel. 0508 877 356
Sprzedam opony zimowe do fiata
126p, tel. 0604 317 246

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. Marzy o własnym domu z ogródkiem, którego będzie wiernie strzegł. tel. 022 784 05 34; www.schronisko99.republika.pl

27 listopada 2004r. odbyła się II edycja już
gminnego konkursu „GWIAZDOR”2004
Pragniemy serdecznie podziękować
wszystkim tym, dzięki którym ten koncert mógł
się odbyć.
W szczególności dziękujemy Burmistrzowi
Nasielska za patronat nad II edycją, za ufundowanie nagród, za pomoc w organizacji imprezy oraz
za zaangażowanie w sprawy rozwoju młodych
talentów.
Dziękujemy Przewodniczącemu Rady
Miasta za ufundowanie nagrody „Publiczności”.
Mamy nadzieję, iż już za rok znów znajdą się
chętne dzieci dla których zostanie zorganizowana
III edycja naszego konkursu.
Laureaci konkursu „GWIAZDOR” 2004
ŚPIEW
W KATEGORII 0-3:
I m.-ce Olga Przytulska (Pieścirogi) - „Kołysanka”
II m.-ce Adaś Rej (Pianowo) - „Pokochaj pluszowego misia”; chór: Karkowska, Jaskólska,
Romańska

III m.-ce Beatka Jeleń (Żabiczyn) - „Dwa serduszka
w czekoladzie”
W KATEGORII 4-6:
I m.-ce Agnieszka Kowalczyk (Pieścirogi) „Chodź pomaluj mój świat”
II m.-ce „Multanki” (Pianowo) - „Na miotłach”
III m.-ce „Venus” (Nuna) - „Małgośka”
W KATEGORII GIMNAZJUM I STARSZE:
I m.-ce Kasia Dalecka,Jolanta Gnas, Małgosia Wierzchoń (Pieścirogi) - „Chce być kopciuszkiem”
II m.-ce Dorota Aleksandrowicz, Edyta Kołakowska (Nasielsk) - „Don’t speak”
III m.-ce Jolanta Pichalska (Pianowo) - „Windą
do nieba”
TANIEC
I m.-ce „Memento Mori” (Nasielsk) - „EraMixdence”
II m.-ce „Silver” (Pieścirogi) - „MixDance”
III m.-ce Julita Słonczewska (Pianowo) - „My
prorogative”
ORGANIZATORZY: MGOPS oraz Świetlica
Socjoterapeutyczna

W hołdzie pamięci
Dzień 16 listopada z całą pewnością przejdzie do historii Szkoły Podstawowej im.Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku. Ta data wiąże się z niezwykle podniosłą, patriotyczną uroczystością z okazji 86 rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości.
W udekorowanej symbolami narodowymi sali zgromadzili się uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni
goście:emerytowani pedagodzy, rodzice i przedstawiciele środowisk kombatanckich. Wśród nich byli:
Stanisław Pawłowicz, Czesław Krzyczkowski, Kazimierz Ciosek, Krystyna Klisiewicz.
Po odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego” Józefa Wybickiego, dzieci przedstawiły montaż słownomuzyczny przygotowany przez panie: Lucynę Pawlak i Elżbietę Hyży.

„Nadzieja - to tęcza po burzy”,
czyli Gwiazdor 2004

W sobotę tj. 27 listopada o godz.12.00, przy tuł Gwiazdora 2004 w dwóch kategoriach: taniec
ścisłej współpracy rodziców, nauczycieli, pracow- i śpiew- z uwzględnieniem ich wieku ( 0-III, IV-VI
i gimnazjum).
ników Domu Kultury
i organizatorów, sala
Publiczność
kina „Niwa” w Nasieldoceniła uczennicę
sku była przepełniona
Szkoły
Podstai gwarna. A wszystko
wowej im. Stefana
to za sprawą koncertu
S t a r z y ń s k i e go
- Gwiazdor 2004.
w Nasielsku- subtelną
Placówki oświatowe w Nasielsku aktywizują dzieci i młodzież,
aby uczestniczyły w życiu poprzez umiejętne
i świadome korzystanie
z dóbr kultury: tańca,
śpiewu, muzyki, teatru,
filmu... Lokalne władze
samorządowe zawsze
chętnie wspierają te
działania.
Patronat nad tym Natalia Kamińska
wydarzeniem objął
Burmistrz miasta- pan Bernard Dariusz Mucha.
Nasielskie spotkanie z tańcem i śpiewem zyskało aprobatę lokalnej społeczności, która wspierała młodych wykonawców gromkimi brawami.
Zmagania młodych artystów trwały około pięciu
godzin, ale cały czas atmosfera dzięki uczestnikom
i publiczności była „gorąca”. Dodatkową atrakcją
„Gwiazdora 2004” był śpiew i taniec laureatów
jego I edycji (2003) oraz występ grupy tanecznej
z Pułtuska pod opieką p.A.Wiśniewskiego.
II edycja koncertu, czyli „Gwiazdor 2004” jest
efektem około trzy-miesięcznej pracy: rodziców,
nauczycieli, opiekunów dzieci i organizatorów
(Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach programu
profilaktycznego Świetlicy Socjoterapeutycznej),
którzy przeprowadzili eliminacje. Ilość chętnych
dzieci przerosła ich oczekiwania.
Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych
i gimnazjów z terenu naszej gminy walczyły o ty-

i pełną wdzięku
uroczą
6-latkę
Natalię Kamińską.
Gratulujemy! A co z
nagrodą Jurorów...?

Wśród najmłodszych wykonawców
na uwagę zasługują
dzieci sześcioletnie:
Natalka Kamińska
i Bartuś Wierzchoń,
którzy
swoim
tańcem stworzyli
nastrój do piosenki
„Kopciuszek” w wykonaniu uczennic ZS nr 2
w Pieścirogach Starych. Brawo Przedszkolaki!!!
Dzięki tej uroczystości wszyscy przeżyliśmy
chwile dobrej zabawy, a to za sprawą młodych
wykonawców, którzy zasługują na słowa uznania.
Przypomnieli nam - dorosłym jak wygląda bezinteresowność, spontaniczność i radość życia. Były
również: nagrody i dyplomy, uśmiech, łzy radości
i smutku, podziękowania i słowa pocieszenia:
„Nadzieja - to tęcza po burzy.
Nadzieja - kłopotów niedużo.
Nadzieja - kolorowe sny.
Nadzieja - to natchnienia myśl.
Nadzieja - przyjacielska dłoń.
Nadzieja - świat bez łez i lęku.
Nadzieja - to wspaniałe jutro.
Nadzieja - trochę lepsze dziś.”
Dziękujemy Wam drodzy wykonawcy za
miłe wrażenia, których doznaliśmy.
Beata Łukowska

Zdjęcie: E. Wróblewska

W przygotowanie uroczystości włączyli się też nauczyciele: Zofia Babicz, Beata Korytkowska, Jolanta
Sobiecka, Anna Maliszewska i Krzysztof Macias.
Padały słowa pamięci o tych, którzy przelewali krew za ojczyznę i z jej imieniem na ustach ginęli
na polach bitew, walcząc „o wolność naszą i waszą”.
Zebrani na sali uczestnicy uroczystości nie tylko wsłuchiwali się w wygłaszane teksty i śpiewane
pieśni, ale sami włączali się do śpiewu. Niektórzy z nich płakali ze wzruszenia. W tym dniu w
sposób szczególny byliśmy sobie bliscy.
Pieśń „Żeby Polska była Polską”- zakończyła część artystyczną. Atmosfera tej uroczystości
na długo pozostanie w pamięci nie tylko uczniów, pedagogów, ale i tych, którzy ją uświetnili
swoim przybyciem.
Opracowanie: E. Hyży i L. Pawlak

Kino NIWA ZAPRASZA
3 - 5 GRUDNIA godz. 18.00

„Rybki z ferajny”

Shark Tale (USA, 2004); Animowany; czas 100 min.; Reżyseria: Bibo
Bergeron, Vicky Jenson; Scenariusz: Michael Wilson (II), Mark Swift,
Damian Shannon; Obsada: Will Smith - Oscar (głos) - Cezary Pazura Oscar (głos w wersji polskiej); Robert De Niro - Don Lino (głos) - Krzysztof
Stelmaszyk - Don Lino (głos w wersji polskiej); Renée Zellweger - Angie
(głos) - Joanna Trzepiecińska- Anderman - Angie (głos w wersji polskiej);
Angelina Jolie - Lola (głos) - Brygida Turowska - Lola (głos w wersji polskiej); Jack Black - Lenny (głos) - Jarosław Boberek - Lenny (głos w wersji
polskiej); Martin Scorsese - Sykes (głos) - Mieczysław Morański - Sykes
(głos w wersji polskiej)

Historia rybki o imieniu Oskar, którego wielkie marzenia o
sławie najczęściej stają się przyczyną sporych kłopotów. Kiedy pewnego dnia udaje, że pokonał wielkiego białego rekina,
podpada Don Linowi - groźnemu przedstawicielowi mięsożernej rasy. Nieoczekiwanie sprzymierzeńca Oskara znajduje w
synu Don Liona - Lennym, wrażliwym rekinie, ukrywającym fakt, iż jest... wegetarianinem.

10 - 12 LISTOPADA godz. 18.00

„PRĘGI”

(Polska, 2004); Dramat; czas 91 min.; Reżyseria: Magdalena Piekorz;
Scenariusz: Wojciech Kuczok; Na podstawie książki „Gnój”: Wojciech
Kuczok
Obsada: Michał Żebrowski – Wojciech; Jan Frycz - Ojciec Wojciecha;
Agnieszka Grochowska – Tania; Wacław Adamczyk – Wojtuś; Borys
Szyc - Bartosz
Trzydziestoletni Wojciech, mężczyzna ambitny i samodzielny, w dzieciństwie wychowywany był przez sadystycznego ojca. Życie wypełnia
mu chodzenie po jaskiniach i pisanie tekstów do gazet. Żyje sam,
bo tak łatwiej i bezpieczniej. Nie ma miłości, nie ma rodziny, a więc
zagrożenia, że mógłby powielić błędy własnego ojca. I nawet, gdy ta
miłość się pojawia, Wojciech broni się, bo w każdym lustrze, w które
spogląda, widzi twarz swojego ojca.

