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Wydanie 
Świąteczne

Idą święta
Migające lampki, stroiki, bombki, udekorowa-
ne domy, biegający po ulicach przebierańcy 
w strojach św. Mikołaja – wszystko to przy-
pomina nam, że zbliżają się Święta Bożego 
Narodzenia. O tym, że idą święta, czyli czas 
ciepła, miłości, pojednania i pokoju przypo-
minają nam również ... złodzieje. Im bliżej 
świąt, tym więcej wyrwanych torebek z rąk 
przechodniów, wybitych szyb i połamanych 
krat w drzwiach sklepowych.  

Taka już jest polska przedświąteczna tradycja. 
Wszyscy o tym wiedzą, a mimo to wszyscy 
są zaskoczeni. Właściciele sklepów i mieszkań 
są wściekli i załamani, że znów zostali obrabo-
wani. Bezradni policjanci rozkładają ręce, no 
bo sprawcy nie są znani - a tak swoją drogą, 
to dobrze by było, gdyby zostawiali po sobie 
wizytówki. Może wtedy wzrosłaby wykrywal-

ność przestępstw?

Trzeba przyznać, że złodzieje są coraz bar-
dziej sprytni. Wystarczy na ulicy „zaciągnąć 
języka”, żeby się dowiedzieć, że są również 
coraz młodsi. Aż trudno w to uwierzyć, że 
kilku wyrostkom udaje się przechytrzyć, wy-
posażonych po zęby w nowoczesny sprzęt, 
stróżów prawa. 

Mieszkańcom Nasielska nie pozostaje nic 
innego, jak tylko zachować wzmożoną 
czujność.

Święta już w przyszłym tygodniu. Mieszkań-
com życzymy, żeby nikt ich już nie okradł. 
Złodziejom życzymy, żeby nie dali się złapać. 
Policjantom, żeby udało się im złapać złodzie-
ja. Wszystkim wszystkiego najlepszego!

Dariusz Panasiuk

Serdecznie Zapraszamy
Mieszkańców Miasta 

i Gminy Nasielsk 

na Spotkanie Wigilijne
w niedzielę w dniu 19 grudnia 

o godz. 1315 
– plac przy parku miejskim (Rynek)

W czasie spotkania przewidziane jest :

• życzenia wigilijne Burmistrza i Ks. Prałata

  • łamanie się opłatkiem

• występ dzieci z Nasielskiego 
Ośrodka Kultury

• występ chóru parafialnego 
„Lira” 

• występ młodzieży z Zespołu 
Szkół Nr 2 w Starych Pieściro-

gach

• potrawy wigilijne

Burmistrz Nasielska
Bernard Dariusz Mucha

Stan kryzysowy 
w ciepłowni
Tuż przed oddaniem gazety 

do druku, we wtorek 14 grud-
nia, odbyła się nadzwyczajna 
sesja Rady Miejskiej w Nasiel-
sku. Jedynym tematem posie-
dzenia była krytyczna sytuacja 
tutejszej ciepłowni. 

Po burzl iwych obradach z udziałem 
właściciela obiektu, A. Tyskiego, radni 
przyjęli stanowisko, w którym upoważ-
niają Burmistrza do zawarcia z firmą PPHU 
„Węgielek” umowy użyczenia kotłowni 
oraz sieci ciepłowniczej. Umowa ma być 
zawarta do końca kwietnia przyszłego roku. 
Przewiduje ona między innymi, że w tym 
czasie obiekt będzie użytkowany przez Za-
rząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej w Nasielsku. Ponadto Gmina, poniesie 
wszelkie koszty związane z wytwarzaniem 
i przesyłem ciepła oraz zatrudnieniem do-
tychczasowych pracowników. Będzie ona 
również pobierać opłaty za dostarczane 
odbiorcom ciepło w dotychczasowych 
wysokościach.

Ciepłownia tonie w długach, Andrzej Ty-
ski odnosząc się do ewentualnej umowy 
użyczenia zasugerował: „stworzenie np. 

konta takiego, żeby mi te zyski (zyski 
z przychodów w czasie trwania umowy 
z Gminą(przyp. red.)) przechodziły na moje 
zadłużenie…”. Jego propozycja wywołała 
spore poruszenie na sali obrad. Andrzej 
Królak, Przewodniczący Rady wyraźnie 
dał do zrozumienia A. Tyskiemu, że nikt 
nie wyda ani jednej złotówki, z publicznych 
pieniędzy, na pokrycie jego wcześniejszych 
zobowiązań.

Dzień wcześniej, 13 grudnia w gabinecie 
Burmistrza Nasielska odbyło się spotkanie, 
na którym Andrzej Tyski – dostawca ciepła 
do budynków Spółdzielni Mieszkaniowo 
Lokatorsko – Własnościowej, obiektów 
komunalnych i  budynków Wojskowej 
Agencji Mieszkaniowej stwierdził, iż nie 
jest już w stanie gwarantować dostaw ciepła. 
Biorący udział w spotkaniu: Bernard Mucha 
- Burmistrz, Zbigniew Rutkowski – Sekre-
tarz, Wojciech Sierzputowski – dyrektor 
ZGKiM i sam Andrzej Tyski określili „stan 
jako kryzysowy”.

O przebiegu wydarzeń związanych z na-
sielską ciepłownią będziemy Państwa na 
bieżąco informować w kolejnych wyda-
niach Życia Nasielska.

Red

Piec został praktycznie wygaszony w niedzielę 
- poinformował radnych Burmistrz

Wesołych, Pogodnych, Zdrowych 
i... Ciepłych

Świąt Bożego Narodzenia
  życzy

  Naszym Drogim
  Czytelnikom
   redakcja
   Życia Nasielska
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„W ten dzień ciepły, choć grudniowy, przy opłatku śnieżnobiałym,
Niech Bóg wszystkim błogosławi, swą dobrocią, szczęściem darzy,
A o zmroku w domy wniesie swój niebiańsko-boski pokój,
I anioły te skrzydlate niech o radość ducha dbają,
W swej opiece nie ustają.
Aby życie w Nowym Roku dało nam zadowolenie,
A kończący stary roczek w serca wniósł nam ukojenie.”

Na zbliżające się Święta Narodzenia Zbawcy Świata 
wszystkim mieszkańcom Gminy Nasielsk oraz gościom, 

którzy w te radosne Święta będą nas odwiedzać 
życzę wiele radości, ciepła domowego ogniska, wzruszeń przy łamaniu się opłatkiem 

oraz łask od Nowonarodzonego Jezusa. 
Niech ciepło płynące w Wigilijny Wieczór z naszych serc 

i niewinność przychodzącego na świat Chrystusa skruszą okowy zła, 
obojętności i zawiści. 

Jednocześnie życzę, aby nadchodzący Nowy 2005 Rok 
spełnił Państwa wszystkie oczekiwania, plany i zamierzenia, 

aby każdy dzień witali i żegnali Państwo uśmiechem 
oraz aby w naszych domach gościło zdrowie, 

szczęście i wszelka pomyślność.

     Wszystkiego najlepszego!
     Burmistrz Nasielska
     mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

Na nadchodzące Boże Narodzenie i Nowy Rok 

w imieniu Rady Miejskiej oraz swoim własnym 

- pragniemy złożyć mieszkańcom miasta i gminy Nasielsk

życzenia radosnych i pogodnych Świąt 

oraz wszelkiej pomyślności 

w Nowym, 2005 Roku

 Przewodniczący   Wiceprzewodnicząca
 Rady Miejskiej   Rady Miejskiej
 Andrzej Królak                Janina Kownacka

We czwartek 9 grudnia odbyła 
się XXXV sesja Rady Miejskiej w 
Nasielsku. Po przyjęciu porządku 
obrad, Andrzej Królak, przewod-
niczący Rady Miejskiej omówił 
problemy z jakimi zgłaszali się do 
niego mieszkańcy gminy. Następ-
nie B. Mucha, Burmistrz Nasielska 
przedstawił najważniejsze zagadnie-
nia jakimi zajmował się pomiędzy 
sesjami. Poinformował obecnych 
o tym, iż rozpoczęta została pro-
cedura przetargowa na budowę 
oczyszczalni, otwarcie ofert  nastąpi 
15 lutego. Powiedział, iż rozpoczę-
to już wycenę realnych kosztów 
zagospodarowania bloków przy 
ul. Płońskiej. Poinformował również 
o zakończeniu prac przy budowie 
wodociągów oraz o tym, iż nasiel-
ski gminny ZOZ wygrał przetarg na 
karetkę wypadkową, która będzie 
obsługiwała teren gminy Nasielsk 
i Świercze. 

Interpelacje i zapytania radnych do-
tyczyły m.in. – wykonania kanalizacji 
deszczowej w ul. Broniewskiego, oraz 
kwestii funkcjonowania karetki na te-
renie gminy (radny M. Wójciak).

Po wysłuchaniu pozytywnej opinii 
Krzysztofa Fronczaka przewodni-
czącego komisji budżetowej RM na 
temat projektów uchwał radni przy-
jęli następujące uchwały: w sprawie 
obniżenia średniej ceny skupu żyta 
za okres pierwszych trzech kwarta-
łów 2004r. przyjętej do wymiaru 

podatku rolnego na terenie miasta 
i gminy Nasielsk na 2005r.;  w 
sprawie określenia stawek podatku 
od nieruchomości i zwolnień; w 
sprawie usta-
lenia podatku 
od posiadania 
psów; w spra-
wie uchylenia 
uchwały NR 
XXVII/178/
04 z dnia 14 
czerwca 2004 
roku w sprawie 
zaciągnięcia 
pożyczki (do-
tyczy wniosku 
złożonego do 
Narodowego 
F u n d u s z u 
O c h r o n y 
Środowiska i 
Gospodark i 
Wodnej obej-
m u j ą c e g o 
dwie pożyczki 
na termomodernizację budynków: 
przy ul. Elektronowej (281 tys. zł) i 
szkoły podstawowej w Nasielsku 
(576.900zł). Do końca bieżącego 
roku wpłynie pożyczka na termo-
modernizację budynku przy ul. 
Elektronowej, natomiast na szkołę 
w roku przyszłym); w sprawie okre-
ślenia wzoru formularzy informacji i 
deklaracji podatkowych; w sprawie 
określenia wysokości stawek podat-
ku od środków transportowych oraz 

zwolnień od tego podatku; w spra-
wie szczegółowych zasad i trybu 
umarzania wierzytelności gminnych 
jednostek organizacyjnych z tytułu 

należności pieniężnych do których 
nie stosuje się ustawy – Ordynacja 
podatkowa.

Radni podjęli także uchwały w spra-
wie ustalenia stawek opłaty admini-
stracyjnej za czynności urzędowe 
wykonywane przez Urząd Miejski 
w Nasielsku (opłata administracyjna 
za wydanie wypisu i wyrysu z planu 
zagospodarowania przestrzennego 
wynosić będzie 100 zł za pierwszą 
działkę, 20 zł za każdą następną; 

maksymalna opłata nie może 
przekraczać 193, 31 zł); w sprawie 
zmian w budżecie 2004 roku; w 
sprawie nabycia nieruchomości (ul. 

Ogrodowa); 
w sprawie 
p r z y s t ą -
pienia do 
sporządze-
nia Miejsco-
wego Planu 
Z ago s p o -
darowania 
Przestrzen-
nego Gminy 
N a s i e l s k 
dotyczącej 
terenów w 
miejscowo-
ści Żabiczyn.

Następnie 
udzielano 
odpowiedzi 
na inter-
pelacje i 
z ap y t a n i a 

radnych. W kwesti i  wykonania 
kanalizacji deszczowej w ulicy 
Broniewskiego, M. Rosłońska, 
kierownik wydziału promocji 
i rozwoju regionalnego UM wy-
jaśniła, iż dokumentacja na wy-
konanie tej inwestycji pochodzi z 
roku 1996, nie uzyskano wtedy 
pozwolenia na budowę. Teraz 
nie może być ona zrealizowana, 
ponieważ wszystkie uzgodnienia 

straciły ważność. 

Dyrektor SPZOZ, Maciej Rudzki, 
mówił o odpowiedzialności zwią-
zanej z rozpoczęciem od nowego 
roku działalności zespołu wypad-
kowego w ramach nasielskiego SP 
ZOZ-u. Dyrektor zapewniał, że są 
podpisane odpowiednie porozu-
mienia z sąsiednimi jednostkami 
dotyczące działań w sytuacjach 
kryzysowych. Ponadto SP ZOZ 
posiada ubezpieczenie od od-
powiedzialności cywilnej z tytułu 
świadczonych usług. 

Wśród pism skierowanych do Rady 
Miejskiej znalazło się podanie miesz-
kańców ulicy Dąbrowskiego w spra-
wie wykonania chodnika, oraz prośba 
o ponowne rozpatrzenie wniosku 
o wpis na listę osób oczekujących na 
mieszkanie komunalne.

W punkcie wolne wnioski radny 
M. Wójciak zgłosił dwa, jeden  doty-
czący oświaty, w którym zapropono-
wał, by zwrócić się do ministra oświaty 
o zrekompensowanie z rezerwy 
oświatowej strat, jakie poniosła 
gmina na skutek jego decyzji 
o niezmienianiu sieci szkół. Drugi 
wniosek dotyczył rozbudowania 
miejscowej jednostki policji o sek-
cję drogową. 

Kolejna planowa sesja Rady Miejskiej 
odbędzie się 23 grudnia br.

SIC

Na sesji o pieniądzach
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fot. D. Panasiuk

Sól w oku
Jest ich mnó-
stwo. Spędzają 
sen z powiek 
mieszkańcom. 
Czasami odnosi-
my wrażenie, że 
żyjemy tylko dla 
nich – zwłaszcza 
wtedy, kiedy dużą 
część naszej pen-
sji poświęcamy 
właśnie nim.
Nie lubimy ich. Zapo-
minamy przy tym, że 
bez nich posypałoby 
się wszystko – całe 
nasze państwo. Nikt 
nie ma wątpliwości, 
że są potrzebne. 
Mamy jednak prawo 
mieć zastrzeżenia, 
co do ich wysokości. 
Podatków – bo o nich 
mowa – nie da się po-
lubić. Po prostu trzeba się nauczyć 
z nimi żyć.

Stawka podatku od nieruchomości Pułtusk Pokrzywnica Winnica Nasielsk

1. od 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części (zł) 0,51 0,50 0,30 0,41

2. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodar-
czej, budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (zł) 15,40 16,00 17,00 12,00

3. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych (zł) 3,46 3,49 3,00 3,20

4.

od 1 m2 po-
w i e r z c h n i 
u ż y t k o w e j 
pozostałych 
budynków lub 
ich części, w 
tym:

a. od budynków gospodarczych (zł) 4,40 2,91 4,50 3,20

b. od budynków zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego (zł) 5,00 2,91 4,50 3,20

c. od innych budynków (zł) 5,78 5,82 4,50 5,00

5. od budowli (proc. od wartości) 2% 2% 2% 2%

6. od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków – od 1m2 powierzchni (zł) 0,56 0,40 0,60 0,55

Postanowiliśmy przyjrzeć się jed-
nemu z nich – tegorocznemu po-
datkowi od nieruchomości. Dzięki 

informacjom uzyskanym od samo-
rządowców, zobaczymy jak wygląda 
porównanie stawek tego podatku 

w Nasielsku i w kilku wybranych 
gminach. To zestawienie pozosta-
wiamy bez komentarza. Może poza 

jedną refleksją – w Nasielsku nie jest 
jeszcze źle. U niektórych sąsiadów 
jest gorzej, bo drożej. 

Dariusz Panasiuk

Będą latać do Modlina
Samoloty pasażerskie ta-

nich linii lotniczych, czar-
terowe oraz cargo będą 
latać do Modlina. Stanie się 
tak prawdopodobnie już 
w połowie przyszłego roku. 
Optymiści twierdzą, że pierwsi 
pasażerowie mają wylądować na 
płycie modlińskiego lotniska już 
pod koniec czerwca – takie in-
formacje coraz częściej docierają 
do nas z Okęcia. Przedstawiciele 
Portów Lotniczych porozumieli 
się w tej sprawie z Agencją Mie-
nia Wojskowego, która jest wła-
ścicielem lotniska. W ostatnich 
dniach została podjęta decyzja o 
przebudowie lotniska wojskowego 
i przystosowania go do obsługi 
ruchu cywilnego. Poza moderni-
zacją obiektu niezbędne będzie 
wydłużenie pasa startowego dla 
samolotów, który teraz ma ponad 
2,5 km długości. 

Zostało niewiele czasu. Jeżeli zima 
będzie łaskawa, to już niebawem 
można się spodziewać rozpoczęcia 
robót. Nie są jeszcze znane dokład-
ne koszty przedsięwzięcia. Szacuje 
się wstępnie, że adaptacja lotniska 
do „użytku” cywilnego ma koszto-
wać około 100 milionów złotych. 
Nie jest to kwota oszałamiająca 
– dlatego nie należy oczekiwać, 
że powstaną tu najnowocześniej-
sze w kraju obiekty infrastruktury 
lotniczej. – Żadnych luksusów, 
warunki będą raczej spartańskie, 
jednak największy nacisk położy-
my na zapewnienie stuprocento-
wego bezpieczeństwa pasażerów 
– powiedział jeden z ekspertów.

Mieszkańcy kilku warszawskich 
dzielnic, położonych w pobliżu 
Okęcia, mają już dosyć hałasu, 
który robią maszyny transporto-
we – bowiem większość lotów 

odbywa się w porze, kiedy ludzie 
śpią. Dlatego, już od kilku miesię-
cy robią wszystko, żeby pozbyć się 
głośnego problemu. Padło na Mo-
dlin. Nie chodzi tu o drugi terminal 
dla „warszawskiego Chopina”, 
a jedynie o odciążenie zatłoczo-
nego Okęcia. Już nie z każdym 
rokiem, a dosłownie z każdym 
miesiącem przybywa samolotów 
i pasażerów. Port Lotniczy w War-
szawie nie jest w stanie sprawnie ich 
obsługiwać.

 Walka o drugi port trwa. Na froncie 
jest Modlin i Mszczonów. Eksperci z 
kraju i z zagranicy od dłuższego czasu 
zastanawiają się gdzie będzie lepiej. 
Po tym, jak wykryto w Polsce kilka 
sporych afer korupcyjnych można 
chyba mieć nadzieję, że dyskusje 
nad lokalizacją portu są merytorycz-
ne, a nie „finansowe”. Drugi terminal 
to jeszcze odległa przyszłość.

Tymczasem przed Modlinem 
kolejna perspektywa – szybsza 
i pewniejsza – choć, przynajmniej 
na razie, prowizoryczna. To, co dla 
jednych jest uciążliwością życia, dla 
drugich może się okazać szansą 
rozwoju. W tym wypadku chodzi o 
rozwój powiatu nowodworskiego. 

Uruchomienie lotniska w Modlinie 
może spowodować reakcję łań-
cuszkową, trudną jeszcze do prze-
widzenia z ekonomicznego punktu 
widzenia. Na pewno, jak podkreślają 
eksperci i samorządowcy, zmniejszy 
się bezrobocie – zatrudnienie na 
samym tylko lotnisku ma znaleźć 
ponad 400 osób, zacznie rozwijać 
się handel, przemysł, turystyka 
i transport – pasażerski i towarowy. 
Na tym niewątpliwie skorzystają fir-
my przewozowe, linie autobusowe 
i kolej. Jest wielce prawdopodobne, 
że jeszcze przed wylądowaniem 

pierwszego samolotu, 
znacznie wzrosną ceny 
gruntów w okolicznych 
gminach. Może wresz-
cie coś się zacznie 
dziać.

- Jest to cywilizacyjna 
szansa dla całego po-
wiatu nowodworskiego 
– tak o inwestycji mówi 
Bernard Dariusz Mucha. 
Burmistrz Nasielska jest 
przekonany, że budowa 
lotniska w Modlinie 
w znacznym stopniu 
wpłynie na zmniejsze-
nie skali bezrobocia 
– również w Nasielsku. 

Modlin jest oddalony 
od Warszawy o bli-
sko 40 kilometrów. 
Powierzchnia tutejszego lotniska 
zajmuje ponad 580 hektarów 
gruntów, które są własnością Skarbu 

Państwa – gospodaruje nimi Agen-
cja Mienia Wojskowego. Do Skarbu 
Państwa (Agencja Nieruchomości 
Rolnej) należą również grunty po 

b. PGR Modlin, które bezpośrednio 
przylegają do lotniska – zajmują one 
ponad pół tysiąca hektarów.

WA

Nasielsk wita!
Wjeżdżających do Nasielska 

(przy drodze z Pomie-
chówka) wita krzyż św.Andrzeja. 
Ten znak drogowy stoi tu nie bez 
powodu. Wiele lat temu jeździła 
tędy kolej wąskotorowa. Kolejki 
nie ma, a krzyż- wprawdzie po-
gięty - został. 

Nie byłoby w tym nic dziwnego, 
gdyby nie fakt, że krzyż się buja. 
Wystarczy mały wiaterek, żeby 
wprawić go w ruch wahadłowy.

– Jest przymocowany do słup-
ka na jednym gwoździu, tylko 
patrzeć jak się urwie i spadnie 
komuś na głowę – mówi jedna 
z przechodzących kobiet. Rzeczy-
wiście, robi się niebezpiecznie, bo 

krzyż buja s ię 
coraz swobodniej. 
Poboczem, pod 
krzyżem, chodzą 
ludzie. Obok jeżdżą 
samochody – i to 
z dużą prędkością. 

Może ktoś upraw-
niony zapobiegnie 
wreszcie tragedi i 
i  coś z tym zrobi! 
Uprawniony, ponie-
waż każdy inny, kto 
dotknie s ię znaku 
drogowego, może 
być posądzony 
o wandalizm. 

Dariusz Panasiuk 

fot. D. Panasiuk
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POLICYJNA

Połamany sad
W filmie „Czterej pancerni 

i pies”, znanym serialu 
sprzed lat, to „deszcze niespo-
kojne potargały sad”. 
W Nunie, w jednym z gospodarstw, 
zrobił to najzwyklejszy wandal albo, jak 
kto woli – łobuziak. Przyszedł nocą 11 

listopada i ... połamał około 70 drzewek 
jabłoni, kilkanaście wykopał. Dlaczego? 
Nikt normalny nie jest w stanie odpo-
wiedzieć na to pytanie. 

Sad jest własnością Urszuli i Piotra Du-
szyńskich. Inwestują w gospodarstwo. 

Zaczęli od modernizacji sadu. Wyrwali 
stare drzewa owocowe, a na ich miejsce 
posadzili wiosną tego roku jabłonie naj-
nowszych odmian. Przyjęły się. Widok 
nowego sadu cieszył oko – jednak do 
czasu. Nie mogą zrozumieć kto i dla-
czego to zrobił, czy był to wandalizm, 
czy zwykła ludzka zawiść.

 – Tego, co ukradł mogłabym jeszcze 
zrozumieć. Zrobił to dla korzyści finan-
sowych. Zupełnie jednak nie mogę po-

jąć wandala, który w sadzie złamał 70 
sztuk drzewek. Sądzę, że to zazdrość. 
Ludzie widzą, że pomimo ciężkich dla 
rolnika czasów, nasze gospodarstwo 
ciągle się modernizuje – powiedziała 
nam Urszula Duszyńska.

Właściciele sadu, o szkodzie, powia-
domili policję. „Drzewołamacza” nie 
udało się ująć. Państwo Duszyńscy są 
przekonani, że „ten, kto przyszedł łamać 
drzewka, nie był z daleka”.

Dariusz Panasiuk

Kradzieże w mieście
nie przeszkodziło złodziejom 
w zaatakowaniu jej. Zdarzenie miało 
miejsce niedaleko jej mieszkania 

– w przejściu między 
budynkami - wyrwano 
jej torebkę. Na szczę-
ście nic poważnego 
jej się nie stało. O tym, 
że tego typu miejsca 
są szczególnie nie-
bezpieczne nie trzeba 
nikomu przypominać.
Takim sytuacjom  
sprzyjają również 
niezbyt oświetlone, 
czy też czasami zu-
pełnie ciemne ulice. 
Tak było na przykład 
trzy tygodnie temu, 
w centrum miasta, na 
głównej ulicy oraz w 

okolicach przystanku autobusowego. 
A tam wiadomo – park, drzewa...i o 
nieszczęście nie trudno. Zdarzyło 
się niedawno, że okradziona została 
kobieta, która w godzinach rannych 
szła do autobusu.
Kolejnym miejscem, które 
upodobali sobie nasielscy zło-
dzieje są klatki schodowe naszych 
bloków. Na klatce schodowej 
bloku przy ulicy Starzyńskiego 
wracająca wieczorem do domu 
kobieta straciła nie tylko pienią-
dze, telefon komórkowy, klucze 
oraz dokumenty,  a le przede 
wszystkim została poturbowana. 
Ma złamaną rękę. 
W ostatnim tygodniu do kradzieży 
doszło również na klatce przy ul. 
Piłsudskiego.
Niebezpiecznie zaczyna być też na 
osiedlowych uliczkach. Na jednej z 

Od kilku tygodni w naszym mie-
ście grasują złodzieje. Ich ofiarami są 
najczęściej kobiety. One, a raczej ich 

torebki, stają się łakomym kąskiem 
dla łobuzów.
Trzeba jednak pamiętać, że złodziej 
nie wie, co kobiety noszą w toreb-
kach i czy w portfelu jest  pięć czy 
pięćdziesiąt złotych. Zaatakować 
może w najmniej spodziewanym 
momencie.
Zbliżające się Święta sprawiają, 
że jesteśmy bardzo zaganiani 
i  przestajemy zwracać uwagę, 
na to, co dzieje się dookoła nas. 
A warto - bo, jak pokazały wy-
darzenia ostatnich kilku tygodni 
przez nieostrożność można stra-
cić wiele. Kradzież pieniędzy, kart 
do bankomatów, telefonów – to 
tylko namiastka tego, co może 
nas spotkać. 
Jedna z mieszkanek Nasielska 
wracając z Kościoła nie miała, 
co prawda, w torebce pieniędzy, 
a jedynie różaniec, ale to i tak 

nich kobieta straciła całą pensję.
Apelujemy o ostrożność! Jeśli to 
możliwe, starajmy się nie nosić 
przy sobie rzeczy wartościowych. 
Jak pokazują powyższe przykłady, 
(choć to tylko nieliczne z nich) nigdy 
nie wiadomo, czy jutro i my nie znaj-
dziemy się w podobnej sytuacji. Tym 
bardziej, że złodzieje działają coraz 
bardziej zuchwałe. Zwracajmy zatem 
baczną uwagę na osoby znajdujące 
się wokół nas. Często zdarza się, że 
złodzieje sprytnie aranżują kradzież 
- idą przed nami, rozmawiają i nagle 

udają, że czegoś zapomnieli (np. ze 
sklepu, który właśnie minęli), od-
wracają się wtedy i mając już obraz 
całej sytuacji (widzą czy są świad-
kowie czy też nie)... atakują. I wcale 
nie robią tego tylko w godzinach 
wieczornych.
Zatem, bądźmy czujni bez względu 
na porę dnia. Starajmy się też, w mia-
rę możliwości nie chodzić samemu,
a zawsze z kimś, wtedy będzie nie 
tylko raźniej, ale i bezpieczniej.

MarS.

fot. D. Panasiuk

Zarząd Koła Kombatantów w Nasielsku
składa serdeczne życzenia

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

i Szczęśliwego Nowego Roku 2005
Panu Burmistrzowi 

i pracownikom Urzędu Miejskiego

oraz członkom koła kombatantów

     Zarząd Koła

Nasielsk, dnia 2004-12-14
Burmistrz Nasielska
GP.72241/2//04
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U z 2000 roku Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami) 
oraz Uchwały Nr XXXIII/210/04 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 października 
2004 roku w sprawie zbycia nieruchomości podaję do publicznej wiadomości 

wykaz nieruchomości
położonej w miejscowości CIEKSYN, gmina Nasielsk przeznaczonej do sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Nieruchomość oznaczona jako :
1/ działka nr 127/10 o powierzchni 353 m2, posiadająca KW 37628
2/ działka nr 127/11 o powierzchni 3238 m2, posiadająca KW 38039
Opis nieruchomości :
1. Nieruchomość oznaczona jako działka nr 127/10 nie zabudowana.
2. Na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 127/11 znajduje się murowany 
budynek portierni  i pozostałości fundamentu betonowego. Obiekty w złym stanie 
technicznym.
Nieruchomości nie ogrodzone. Dojazd drogą nie utwardzoną. Ze względu na kształt 
i powierzchnię powinny być zagospodarowane łącznie.
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego pod lokali-
zację obiektów technicznych i obsługi rolnictwa.
Wartość nieruchomości wynosi:
1/ działka nr 127/10 - 1.900,00 złotych 
2/ działka nr 127/11 - 17.500,00 złotych
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
w okresie od dnia 16.12.2004 r - 7.01.2005 roku.

BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

1-30.11. w miejscowości Borkowo 
nieznani sprawcy włamali się do 
domku letniskowego. Ukradli pompę 
wodną i inne drobniejsze przedmioty 
o łącznej wartości 1500 zł. na szkodę 
Janusza S. mieszkańca Błonia.
29-30.11. w miejscowości Andzin 
nieznani sprawcy skradli spawarkę 
transformatorową o wartości 600 zł. 
na szkodę Stanisława H.
29.11. w miejscowości Lubomin Ka-
mil T. mieszkaniec Świerkowa kierował 
samochodem w stanie nietrzeźwym. 
1,12 i 1,16 mg/l.
29.11. w miejscowości Kątne nieznani 
sprawcy skradli 400 mb kabla teleko-
munikacyjnego o wartości 2230 zł. na 
szkodę Telekomunikacji Polskiej
02.12. w miejscowości Studzianki z 
niezabezpieczonej posesji nieznani 
sprawcy skradli rower górski Arizona o 
wartości 500 zł. na szkodę Anety S.
20.11 – 02.12. na ul. Piaskowej nieznani 
sprawcy skradli złom aluminiowy o war-
tości 600 zł. na szkodę Andrzeja H.
01.12. na ul. Kilińskiego nieznany 
sprawca skradł Krystynie O. torebkę 
damską, w której znajdowały się m.in. 
pieniądze (400 zł), dowód osobisty, 
klucze od mieszkania.
30.11 – 01.12. na ul. Lazurowej nie-
znani sprawcy włamali się do domu 
skąd skradli m.in. telewizor, miecz 
samurajski, pisuar oraz piłę. Łączna 
wartość strat 3.500 zł. na szkodę 
Stanisława O. z Karolinowa.

02 – 03.12. w miejscowości Żabiczyn 
nieznani sprawcy włamali się do domu 
i skradli narzędzia ślusarskie o wartości 
200 zł. na szkodę Zbigniewa O. miesz-
kańca Izbicy.

04.12. w miejscowości Mazewo Da-
riusz W. kierował Fiatem 126p w stanie 
nietrzeźwym. 1,25 i 1,24 mg/l.

20.11 – 07.12. przy ul. Warszawskiej 
nieznani sprawcy zdemontowali i 
ukradli altanę o wartości 1000 zł. na 
szkodę Anny K.

03 – 04.12. w miejscowości Zaborze 
nieznani sprawcy z niezabezpieczo-
nej stodoły skradli 60 m. przewodu 
elektrycznego o wartości 500 zł. na 
szkodę Zbigniewa M.

Nocą 06 – 07.12. na ul. Kilińskiego 
nieznani sprawcy włamali się do skle-
pu rybnego i skradli 1000 zł.

08.12. na ul. Kościuszki Bogdan G. 
kierował rowerem w stanie nietrzeź-
wym (1,17 i 1,23 mg/l).

08.12. w Pieściorogach Nowych  
Zbigniew S. jechał rowerem w stanie 
nietrzeźwym (0,55 i 0,54 mg/l).

10.12. na targowisku przy ul. Młynar-
skiej nieznany sprawca skradł Krystynie 
P. portfel, pieniądze (100 zł.), kartę do 
bankomatu oraz dowód osobisty.

11.12. nieznani sprawcy włamali się 
do sklepu spożywczego przy ul. Ko-
ściuszki i skradli wyroby czekoladowe, 
kawę, papierosy oraz pieniądze z kasy 
fiskalnej.

Życzenia Radosnych i Spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia

 oraz Szczęśliwego Nowego Roku
członkom jednostek Ochotniczych Strzaży Pożarnych 

i ich rodzinom
   składa
   Prezes Miejsko - Gminny OSP Nasielsk
   Kazimierz Drabik
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     PIĄTEK 24 GRUDNIA 2004r. (Adama, Ewy)

U Pana Boga za piecem
 Komedia, 96 min, Polska 1998; Reżyseria: Jacek Bromski; 

Scenariusz: Zofia Miller; Zdjęcia: Ryszard Lenczewski; 
Muzyka: Henri Seroka; Występują: Irina Łaczina, Jan 
Wieczorkowski, Krzysztof Dzierma, Andrzej Zaborski, 
Ania Janowska, Artur Krajewski, Alicja Bach, Iwona 
Szczęsna, Eliza Krasicka, Małgorzata Płońska i inni

„Czytając pamiętniki Marii Dąbrowskiej, natknąłem 
się na refleksję, dotyczącą jakiejś wizyty w małym 
miasteczku, jakiejś kolacji w towarzystwie lekarza, 
proboszcza i aptekarza: „Jakaż ta prowincja du-
chowo samowystarczalna, jak właściwie ona nas 
do niczego nie potrzebuje...” Pomyślałem sobie, że 
jeśli mamy gdzieś szukać jakichś wartości, o któ-
rych w mieście dawno zapomnieliśmy, to właśnie 
w prowincjonalnym miasteczku na Białostocczyźnie, cokolwiek by to znaczyło” - mówił w jednym z wywiadów Jacek 
Bromski. Przyczyną powstania „U Pana Boga za piecem” nie było jednak reżyserskie pragnienie apoteozy tradycyj-
nego polskiego etosu. To pojawiło się nieco później. Najpierw Studio Filmowe „OKO” zaproponowało Bromskiemu 
scenariusz, którego akcja toczy się w prowincjonalnym miasteczku. Potem reżyser przypomniał sobie o Białostockim 
Teatrze Lalek, który niegdyś zrobił na nim wielkie wrażenie. W efekcie większość ról w „U Pana Boga za piecem” zagrali 
aktorzy tej sceny, a miasteczko ze scenariusza zostało umieszczone przy wschodniej granicy i nazwane Królowym 
Mostem. Skoro mieszkańcy Białostocczyzny wcielili się w filmowe postacie z macierzystego regionu, to główną rolę 
Rosjanki mogła zagrać tylko Rosjanka. Na próbne zdjęcia w Moskwie stawiło się około pięćdziesięciu kandydatek. 
Rywalizację wygrała aktorka sławnego Teatru na Tagance Ira Łaczina, która, mimo młodego wieku, miała już na 
koncie występy po francusku i angielsku. (sobota, TVP 2  16.10)

TVP 2
06:00 Kawa czy herbata
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Cafe serio
08:25 Kawa czy herbata
09:05 Truskawkowe ciastko - film anim.
09:30 program dla dzieci
09:55 Bajeczki Jedyneczki; program dla 

dzieci
10:05 Rudolf-czerwononosy renifer; film 

animowany prod.USA
11:25 Zwierzęta świata; Moja cudowna 

rzeka; cz.2/2; film dok.prod.angielskiej 
12:00 Wiadomości
12:10 Raj; magazyn
12:40 Maria,matka Jezusa film fab. prod. 

USA; reż: Kevin Connor
14:10 Podróże z Caritas Polską; Iran - na 

pomoc; film dok.Anny T.Pietraszek
14:40 Klasyka Animacji; Kiedy zapalają się 

ognie na choinkach; film animowany
15:00 Wiadomości
15:10 To Mikołaj!; Must Be Santa; 1999  

film fab.prod.USA; reż: Brad Turner
16:35 Zwierzowiec; Wigilia; magazyn
16:50 Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
17:00 Teleexpress
17:15 Plebania; odc.486,487; telenowela
18:05 Wigilijna paczka; koncert w 

Hali Olivia w Gdańsku; wyk: Majka 
Jeżowska,Jacek Wójcicki,Mieczysław 
Szcześniak

19:00 Wieczorynka; Baśnie i bajki polskie; 
Dwanaście miesięcy; serial animowany 
prod. polskiej

19:10 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:50 Sport
19:54 Pogoda
20:10 Trzech mężczyzn i mała dama; 

(Three men and little lady); komedia 
prod. USA; reż: Emile Ardolino; wyk: 
Tom Selleck, Steve Guttenberg

21:50 Cztery wesela i pogrzeb; For 
Weddings and a Funeral; 1994  ko-
media prod. angielskiej /stereo/; reż: 
Mike Newell; wyk: Hugh Grant,Andie 
McDowell,Kristin Scott Thomas

23:50 Transmisja Pasterki z Bazyliki Św. 
Piotra z udziałem Ojca Świętego

01:30 Pierwszy stopień; First Degree; 1995 
thriller prod.kanadyjskiej (tylko dla do-
rosłych); reż: Jeff Woolnough; wyk: Rob 
Lowe,Leslie Hope,Tom McCamus

03:00 Zakończenie programu

06:00 Rytm serca; 1982  film fabularny 
prod. polskiej (69’); reż: Zbigniew 
Kamiński; wyk: Andrzej Szalawski, 
Antonina Gordon-Górecka

07:05 Dwójka Dzieciom; Wigilia w lesie; 
film anim.prod.polskiej

07:30 Dwójka Dzieciom; Poszukiwacze 
zaginionej gwiazdki; film anim.

08:00 Dwójka Dzieciom; Boże Narodzenie 
Śnieżka; film anim.prod.USA

08:20 M jak miłość; odc.277; serial TVP 
09:05 Złotopolscy; odc.633 - Szanse 

senatora; telenowela TVP
09:30 Złotopolscy; odc.634 - Pośrednik; 

telenowela TVP
09:55 Bogusław Kaczyński zaprasza; 

-Złota dwunastka baletów - „Dziadek 
do orzechów”

10:05 Na dobre i na złe; serial prod. 
TVP

10:55 Globert przedstawia niezwykły 
świat natury; odc.16; cykl dokumentalny 
prod. niemiecko - angielskiej

11:45 Panowie dbajcie o żony; La Zizanie; 
1978  komedia prod.francuskiej; reż: 
Claude Zidi; wyk: Louis de Funes, Annie 
Girardot

13:20 Animals; magazyn
14:00 Familiada; teleturniej
14:30 Złotopolscy; odc.635 - Moda na 

Magdę; telenowela TVP
15:00 Kolędy dla świata; cz.1; koncert 

wigilijno-świąteczny dla Żołnierzy Sił 
Stabilizacyjnych w Iraku

16:00 Panorama
16:10 U Pana Boga za piecem; 1998  

komedia prod. polskiej (96’); reż: 
Jacek Bromski; wyk: Irina Łaczina, Jan 
Wieczorkowski, Krzysztof Dzierma

18:00 PROGRAM LOKALNY
18:30 Panorama
18:51 Pogoda
19:00 Kolędowanie bez barier
19:50 Panorama flesz
19:55 Europa da się lubić...; Europa 

świąteczna; talk show [stereo]
21:15 Hej w Dzień Narodzenia - wieczór 

kolęd Krzysztofa Krawczyka
22:00 Panorama
22:20 Sport-telegram
22:25 Pogoda
22:30 Złota Dwunastka Baletów; Dziadek 

do orzechów
00:20 Mediterraneo; komedia wojenna 

prod.włoskiej; reż: Gabriele Salvatores; 
02:00 Zakończenie programu

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

odc.54; USA; serial komediowy   
07:30 Zbuntowany Anioł, odc.20; Telenowela 

argentyńska   
08:30 Interwencja, odc.350;r. J. Kamiński
08:50 Rodzina zastępcza, odc.69; serial 

obyczajowy   
09:20 Szkoła przetrwania, odc.9; Kanada
10:15 Światowy Idol
11:25 Kocham Klarę, odc.7; serial kome-

diowy   
12:10 Zbuntowany Anioł , odc.21

„Wild Angel „ Telenowela argentyńska   
13:00 TV MARKET
13:15 Alfabet kulinarny Kurta Schellera, 

odc.12
13:45 Reba, odc.4
14:15 Zwariowany świat Malcolma, 

odc.55; USA; serial komediowy   
14:45 Uwaga Hotel; r. P. Korzeniewski 
15:45 Co się święci w mej pamięci, 

odc.1
16:30 Exclusive, odc.78; Najciekawsze 

historie świata   
16:55 Casper straszy w Boże Narodzenie

„Casper’s Haunted Christmas”; r. Hurley 
Owen; film dla wszystkich   

18:30 Wydarzenia
18:55 Sport
19:05 Pogoda
19:10 Co się święci w mej pamięci, 

odc.2
20:00 Kevin sam w domu; USA, 1990; 

r. Chris Columbus, Columbus Chris; w. 
Culkin Macaulay, Daniel Stern, Heard 
John, Joe Pesci, John Heard, Macaulay 
Culkin, Pesci Joe, Stern Daniel; komedia 
sensacyjna. 

21:30 Studio Lotto
22:05 Powrót do przyszłości; USA, 1985; 

r. Robert Zemeckis; w. Christopher 
Lloyd, Crispin Glover, Fox Michael, 
Glover Crispin, Lea Thompson, LLoyd 
Christopher, Michael J. Fox, Thomas F. 
Wilson, Thompson Lea, Wilson Thomas 
F.; komedia sci-fi. 

00:20 Szklana pułapka; „Die Hard”; USA, 
1988; r. McTiernan John; w. Willis Bruce, 
Bedelia Bonnie, Rickman Alan, Gleason 
Paul, Godunov Alexander, White 
Devoreaux; klasyczny film akcji

02:50 Aquaz Music Zone
Internetowy program muzyczny   

05:00 Pożegnanie

06:05 Usterka 
06:30 Telesklep 
07:10 Uwaga! - magazyn 
07:30 Prześwietlenie - magazyn 
08:00 Najsłabsze ogniwo - teleturniej 
08:45 Tele Gra - interaktywny teleturniej 

na żywo 
09:45 W-11 Wydział Śledczy - serial 

fabularno-dokumentalny, Polska 
10:15 Mamy Cię - program rozrywko-

wy 
11:25 Na Wspólnej (powt.) - serial 

obyczajowy, Polska 
13:05 Nash Bridges (10/122) - serial 

sensacyjny, USA 
14:05 Serce z kamienia (80/125) - tele-

nowela, Meksyk 
14:55 Ostry dyżur VI (7/22) - serial 

obyczajowy, USA 
15:55 Grzesznica (27/95) - telenowela, 

Meksyk 
16:40 Maraton uśmiechu 
17:10 Bajkowe Odnawiamy Nadzieję 

- program Fundacji TVN 
17:20 Tysiąc mężczyzn i dziecko - film 

przygodowy, USA 1997, reżyseria: 
Marcus Cole, obsada: Richard Thomas, 
Gerald McRaney, Jonathan Banks, Doris 
Roberts, Keith MacKechnie 

19:00 Fakty 
19:30 Sport 
19:40 Pogoda 
19:45 Uwaga! - magazyn 
20:10 Dowód życia - film sensacyjny, USA 

2000, reżyseria: Taylor Hackford, obsada: 
Meg Ryan, Russell Crowe, David Morse, 
Pamela Reed, David Caruso

22:35 Wydział wewnętrzny - film sens. 
1990, reżyseria: Mike Figgis, obsada: 
Richard Gere, Andy Garcia, Nancy 
Travis, Laurie Metcalf, Richard Bradford, 
William Baldwin, Annabella Sciorra, Elijah 
Wood

00:40 Siłacze - program rozrywkowy 
01:40 Nic straconego 

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

zyn filmowy
06.25 „Sztukateria” - magazyn kultural-

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

Chan Adventures”) (30) – animowany 
serial przygodowy, USA 2003

08.45 „Jak dwie krople czekolady” („Sister 
Sister”) (103) – serial komediowy, USA 

09.15 „Ja tylko pytam” - talk-show
10.15 „Młodzieńcza miłość” 

(„Enamorarte”) (82) – telenowela, 
Argentyna 2001, Daniel Aguirre, Carlos 
Luna, wyk. Emanuel Ortega, Celeste Cid, 
Mario Passik, Silvia Baylé, Carla Peterson, 
Héctor Anglada, Martín Pavlovsky, Irene 
Almus 

11.15 „KOT czyli Ktoś Ogromnie 
Tajemniczy” - program rozrywkowy 

12.15 TV Market 
12.30 „Kinomaniak” - odjazdowy maga-

zyn filmowy
13.00 „VIP” - wydarzenia i plotki 
13.30 „Daję słowo” – teleturniej
14.15 „Muzyczne listy” – magazyn 
15.15  „Echo lasu” (32) -  program o 

tematyce ekologicznej
15.45 „W imieniu prawa” (11) - show 

sądowy, reż. Witold Rumel
16.45 „Niezakazane reklamy” (3) – pro-

gram rozrywkowy
17.10 „Młodzieńcza miłość” (83) – tele-

nowela, Argentyna 2001
18.10 „Daję słowo” – teleturniej
19.00 „Ja tylko pytam” - „WIGILIA 

GWIAZD” - Gośćmi Odety Moro-
Figurskiej będą: Zofia Czerwińska, Roman 
Kłosowski, Dariusz Gnatowski, Ryszard 
Kotys, Aleksandra Szwed, Misheel 
Jargalsajkhan, Krystyna Giżowska 

20.00 „Święta w górach Smoky” 
(„Mountain Christmas, A”) - USA, 1986 
r. Henry Winkler; w. Dolly Parton, Lee 
Majors, John Ritter, Rene Auberjonois  

22.10 „Wielka masakra Siuksów” („Great 
Sioux Massacre, The”) - USA, r. Sidney 
Salkow; w. Joseph Cotten, Darren 
McGavin, Philip Carey, Don Haggerty 
Western, którego osią są dzieje osła-
wionego generała Custera (Carey), 
przedstawionego tu w roli miłosierne-
go przyjaciela Indian, ofiary manipulacji 
demonicznego senatora (Haggerty), 
pragnącego po trupach Indian wejść 
do Białego Domu.

00.10 „Wariackie święta” („ Mixed Nuts”) 
- USA, 1994 r. Nora Ephron; w. Steve 
Martin, Madeline Kahn, Juliette Lewis, 
Rob Reiner

02.05 „Muzyczne listy” – magazyn 
02.55 „Sztukateria” - magazyn kulturalny
02.30 „Joker” – talk-show
03.20 Zakończenie programu

Aniołki 
Charliego
 Film sensacyjny, 95 min, USA 2000; Reżyseria: 

McG (Joseph McGinty Mitchell aka Joseph 
McGinty Nichol); Scenariusz na motywach 
serialu tv: Ryan Rowe, Ed Solomon, John August 
Występują: Cameron Diaz, Drew Barrymore, 
Lucy Liu, Bill Murray, Sam Rockwell, Tim Curry 
i inni

Jednym z najgłośniejszych przedsięwzięć 
telewizyjnych lat 70. były legendarne już 
„Aniołki Charliego”, mające swoich wiernych 
widzów także w Polsce. Krytycy zastanawiali 
się nad fenomenem serialu, który był wprawdzie sprawnie zrealizowany, ale nie wyróżniał się niczym nadzwyczajnym, 
a wręcz „balansował na granicy kiczu” - jak pisano. O sukcesie bez wątpienia zadecydowały odtwórczynie tytułowych 
aniołków: Farrah Fawcett jako Jill, Kate Jackson jako Sabrina i Jacklyn Smith jako Kelly, podbijając urodą i wdziękiem 
widownię na całym świecie.  Po dwudziestu trzech latach agentki specjalizujące się w rozwiązywaniu najtrudniejszych 
kryminalnych zagadek powróciły, tym razem na duży ekran, za sprawą debiutującego w kinie młodego reżysera, 
ukrywającego się pod pseudonimem McG, dotychczas znanego z teledysków i spotów reklamowych. Nakręcił 
on film według chwytliwych hollywoodzkich wzorców: pełen gadżetów, widowiskowych efektów specjalnych, z 
przebojową muzyką popową w tle. Scenariusz kinowej wersji przygód trzech pięknych agentek powstał na kanwie 
telewizyjnego serialu z lat 70. Aniołki 2000 roku przybrały nowe twarze i nowe imiona, ale są równie inteligentne, 
piękne i kuszące, co ich poprzedniczki. I tym razem odtwóczynie głównych ról miały niemały udział w sukcesie filmu. 
Znowu pracują dla tajemniczego milionera o imieniu Charlie, któremu głosu użyczył, podobnie jak w serialu, John 
Forsythe (czyli słynny Blake Carrington z „Dynastii”). (niedziela, TVP 1  20.10)

HIT NA DZIŚ

Dowód życia
TVN    20.10

 REŻYSERIA: Taylor Hackford; 
SCENARIUSZ: Tony Gilroy; ZDJĘCIA: 
Sławomir Idziak; MUZYKA: Danny 
Elfman; OBSADA: Meg Ryan, Russell 
Crowe, David Morse, Pamela Reed

Porwania dla okupu to bardzo 
intratny biznes. Są szczególnie 
powszechne tam, gdzie zdobycie 
dużych pieniędzy, do tego w krótkim 
czasie jest praktycznie niemożliwe 
w inny sposób. Ten rodzaj przestęp-
stwa tak bardzo rozpowszechnił 
się pod koniec dwudziestego 
wieku, że firmy ubezpieczeniowe 
zaczęły oferować swym klientom, 
szczególnie firmom działającym 
w krajach trzeciego świata, spe-
cjalne ubezpieczenia na wypadek 
porwania pracowników. Powstał też 
zupełnie nowy zawód, negocjator. 
To osoba, która profesjonalnie 
i bez emocji negocjuje w imieniu 
rodziny warunki przekazania okupu 
i uwolnienia osoby porwanej. W 1998 
roku dziennikarz William Prochnau 
na łamach Vanity Fair opublikował 
artykuł, w którym opisał mechani-
zmy porwania i tajniki negocjacji. 
Ten artykuł zainspirował twórców 
filmu ”Dowód życia”.Detektywi 
odkrywają, że cieszący się niepo-
szlakowaną opinią, powszechnie 
uważany za prawego i uczciwego 
obywatela Hobbes zamieszany jest 
w ostatnie zbrodnie. On sam stara 
się znaleźć odpowiedź na dręczące 
go pytania. 
Akcja filmu toczy się w jednym 
z państw Ameryki Łacińskiej. 
Peter Bowman, amerykański inży-
nier, zostaje porwany. Pracodawca 
Petera odmawia zapłacenia okupu. 
Wówczas Alice , żona porwanego, 
sama musi walczyć o uwolnienie 
męża. 
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    SOBOTA 25 GRUDNIA 2004r.  (Anastazji, Eugenii, Piotra)

TVP 2
06:15 Plebania; odc.486,487; telenowela
07:00 Znów się rodzi - kolędy Arki 

Noego
07:45 Magiczne Boże Narodzenie; film 

anim.prod.angielskiej (stereo)
08:15 Eloise w Hotelu Plaza; film fab. 

prod.USA; reż: Kevin Lima
09:45 Specjalne wydanie Wiadomości
10:05 Do góry nogami; program dla 

młodzieży
10:35 Walt Disney przedstawia; Aladdin; 

odc.85 - Dwóch w jednym; serial anim.
10:55 Walt Disney przedstawia; 

Kopciuszek; cz.1/2; film fab. prod. 
USA; wyk: Whitney Houston,Whoopi 
Goldberg,Jason Alexander

11:55 Urbi et Orbi; transmisja z 
Watykanu

12:45 Jak było na początku; cz.1/2; film 
fab.prod.USA

14:25 Podróż jednorożca; cz.1/2; film 
fab.prod.USA

15:50 Święta, święta (cz. 1); koncert; wyk: 
Krzysztof Krawczyk,Piotr Cugowski, 
Wojciech Cugowski, Artur Gadowski, 
Magda Rzemek, Kasia Kowalska,De 
Mono i inni

16:30 Plebania; odc.488; telenowela TVP
17:00 Teleexpress
17:20 Beethoven; Beethoven; 1992  

komedia prod.USA; reż: Brian Levant; 
wyk: Oliver Platt,Charles Grodin,David 
Duchovny

19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:53 Sport
19:59 Pogoda
20:10 Aniołki Charliego; Charlie’s 

Angels; film fab.prod.USA; reż: Joseph 
McGinty Mitchell; wyk: Lucy Liu,Drew 
Barrymore,Cameron Diaz

21:50 Śmiechu warte
22:15 Pole rażenia; Striking Distance; 

1993  film fab. prod. USA; reż: Rowdy 
Herrington; wyk: Bruce Willis, Sarah 
Jessica Parker, Dennis Farina

23:55 Thunder Point; Thunder Point; 1996  
film fab.prod.amerykańsko - kanadyj-
skiej; reż: George Mihalka; wyk: Kyle 
Maclachlan. Pascale Bussieres, Chris 
Wiggins

01:30 Po tamtej stronie; odc.14 - W głąb 
umysłu; serial prod. USA 

02:15 Zakończenie programu

06:15 Niespotykanie spokojny czło-
wiek; komedia prod. polskiej (57’); reż: 
Stanisław Bareja; wyk: Janusz Kłosiński, 
Ryszarda Hanin, Małgorzata Potocka, 
Janina Sokołowska

07:10 Echa tygodnia; /dla niesłyszą-
cych/

07:40 Spróbujmy razem; magazyn dla 
niepełnosprawnych

08:20 Film dla niesłyszących; M jak miłość; 
odc.278; serial TVP (stereo)

09:10 Tam, gdzie zdarzają się cuda; cz.1/2; 
film dok.prod.francuskiej

10:00 Koci urok; film dok.prod.USA
10:55 Kolędy dla świata; cz.2; koncert 

wigilijno-świąteczny dla Żołnierzy Sił 
Stabilizacyjnych w Iraku

12:00 Podróże kulinarne Roberta 
Makłowicza; magazyn

12:30 12 prac Asterixa; 1976  film animo-
wany prod. francuskiej (78’); reż: Rene 
Goscinny, Albert Uderzo

14:00 Familiada; teleturniej
14:30 Złotopolscy; odc.636 - Miłosne 

bilanse; telenowela TVP
15:00 Bezludna wyspa
16:05 Zakochani; komedia prod.polskiej; 

reż: Piotr Wereśniak; wyk: Magdalena 
Cielecka, Bartosz Opania, Beata 
Tyszkiewicz

18:00 PROGRAM LOKALNY
18:30 Panorama
18:53 Pogoda
19:05 M jak miłość; odc.280; serial TVP 
19:55 Kulisy serialu „M jak miłość”
19:59 Panorama flesz
20:00 Marzenia Marcina Dańca; program 

rozrywkowy
21:00 Kobiety - koncert Justyny 

Steczkowskiej
21:50 Słowo na niedzielę
22:00 Panorama
22:20 Sport-telegram
22:29 Pogoda
22:40 Lady Boss; cz.1/2; Lady Boss; 1992  

film fab.prod.USA; reż: Charles Jarrot; 
wyk: Kim Delaney, Jack Scalia, Alan 
Rachis

00:10 Przegrani zwycięzcy
01:10 Scorpion Spring - gniazdo skor-

pionów; Scorpion Spring; 1995  
dramat kryminalny prod.USA (tylko dla 
dorosłych); reż: Brian Cox; wyk: Alfred 
Molina,Patrick McGaw,Esai Morales

02:40 Zakończenie programu

06:00 Poplista, odc.69
07:00 Twój lekarz, odc.42
07:20 Wystarczy chcieć, odc.275
07:30 CARTOON, odc.109
08:00 Hugo Familijny, odc.102
08:30 Casper straszy w Boże Narodzenie; 

r. Hurley Owen
10:05 Adventures of Elmo in Grouchland; 

USA, 1999; r. Gary Halvorson
11:35 Co się święci w mej pamięci, 

odc.3
12:05 Kevin sam w domu; „Home Alone”; 

USA, 1990; r. Chris Columbus, Columbus 
Chris; w. Culkin Macaulay, Daniel Stern, 
Heard John, Joe Pesci, John Heard, 
Macaulay Culkin, Pesci Joe, Stern Daniel; 
komedia sensacyjna. 

14:00 Dziki, odc.1; Polska, 2004; r. Warchoł 
Grzegorz

14:55 Kocham Klarę, odc.8, r. Maciej 
Wojtyszko; serial komediowy   

15:40 Co się święci w mej pamięci, 
odc.4

16:15 Powrót do przyszłości; USA, 1985; 
r. Robert Zemeckis; w. Christopher 
Lloyd, Crispin Glover, Fox Michael, 
Glover Crispin, Lea Thompson, LLoyd 
Christopher, Michael J. Fox, Thomas F. 
Wilson, Thompson Lea, Wilson Thomas; 
komedia sci-fi.

18:30 Wydarzenia
18:50 Sport
18:55 Pogoda
19:00 Muzyczna Winda, odc.12
20:00 Całkiem nowe lata miodowe, odc.17

Polska; serial komediowy   
20:30 Szklana pułapka; „Die Hard”; USA, 

1988; r. McTiernan John; w. Willis Bruce, 
Bedelia Bonnie, Rickman Alan, Gleason 
Paul, Godunov Alexander, White 
Devoreaux

21:30 Studio Lotto
23:05 Świat według Kiepskich, odc.186

Polska; Serial komediowy   
23:35 Daleko od noszy 2, odc.43

Polska; Serial komediowy  
00:05 Ryzykanci; „Double Team”; USA, 

1997; r. Hark Tsui; w. Van Damme Jean 
Claude, Freeman Paul, Lindinger Natacha, 
Rodman Dennis, Rourke Mickey; sensa-
cyjny

01:50 REEBOK HIP HOP; program mu-
zyczny   

03:50 Aquaz Music Zone; program 
muzyczny

05:00 Pożegnanie

05:45 Uwaga! - magazyn 
06:05 Telesklep 
07:45 Szczeniak zwany Scooby Doo 

(14/27) - serial animowany, USA 
08:10 Dzieciaki do wzięcia (Dzieciaki 

do wzięcia) - film rodzinny, USA 1997, 
reżyseria: Fred Gerber, scenariusz: Paul 
Bernbaum , muzyka: Lee Holdridge , 
obsada: Leslie Nielsen, Judge Reinhold, 
Eddie Bowz, Emily Procter, Zachary 
Browne, Trevor Morgan 

09:55 Świąteczna ucieczka (To 
Grandmother’s House We Go) - film 
rodzinny, USA 1992, reżyseria: Jeff 
Franklin, obsada: Ashley Olsen, Mary-
Kate Olsen, Rhea Perlman, Cynthia 
Geary, J. Eddie Peck, Stuart Margolin 

11:35 Mamy Cię - wydanie specjalne 
- program rozrywkowy 

12:35 Wielki pożar (1/2) - film katastro-
ficzny, reżyseria: Steven Quale, obsada: 
D.B. Sweeney, Diane Farr, Chad Donella, 
Ellen Muth, Gedeon Burkhard, Wes Studi, 
John Noble (za zgodą rodziców) 

14:15 Wielki pożar (2) - film katastro-
ficzny, reżyseria: Steven Quale

16:00 Maraton Uśmiechu - wydanie 
świąteczne - program rozrywkowy 

17:00 Bajkowe Odnawiamy Nadzieję 
- program Fundacji TVN 

17:05 Pieniądze to nie wszystko - ko-
media, Polska 2001, reżyseria: Juliusz 
Machulski, obsada: Marek Kondrat, 
Stanisława Celińska, Sylwester 
Maciejewski, Cezary Kosiński 

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

wy 
21:15 Krytyczna decyzja (Executive 

Decision) - film sensacyjny, USA 1996, 
reżyseria: Stuart Baird, obsada: Kurt 
Russell, Halle Berry, John Leguizamo, 
Steven Seagal, Oliver Platt, Joe Morton, 
David Suchet (tylko dla dorosłych) 

23:40 Rodzina w potrzasku (Family under 
Siege) - film sensacyjny, USA 2002, reży-
seria: Walter Baltzer, obsada: Mel Harris, 
Daniel Baldwin, Cameron Bowen, Fredric 
Lane, Michelle Jackson, Derek Hamilton 
(za zgodą rodziców) 

01:35 Nic straconego 

    NIEDZIELA 26 GRUDNIA 2004r. (Dionizego, Szczepana)

TVP 1 POLSAT TVN TV 4
05.25 „Sztukateria” - magazyn kulturalny
06.00 KINOmaniaK – odjazdowy maga-

zyn filmowy
06.30 „VIP” wydarzenia i plotki 
07.00 Rajdowe Mistrzostwa Świata 

– podsumowanie rywalizacji juniorów 
i kierowców samochodów produkcyj-
nych 

08.00 „Racje i emocje” (7) – program 
ekologiczny

08.30 „Święta w górach Smoky” 
(„Mountain Christmas, A”) - USA, 1986 
r. Henry Winkler; w. Dolly Parton, Lee 
Majors, John Ritter, Rene Auberjonois

10.20 „Niezakazane reklamy” – program 
rozrywkowy

10.50 „O chłopcu, który uratował 
Boże Narodzenie” („Boy Who Saved 
Christmas, The”) - r. John Putch; w. T.L. 
Brooke, Colin McClean, Andre Bourque, 
Ariana McClain, Doug Robinson

12.40 „Bartok wspaniały” („Bartok the 
Magnificent”) - USA 1999, reż. Don Bluth 
i Gary Goldman; film animowany

14.00 „Wariackie święta” („Mixed Nuts”) 
- USA, 1994 r. Nora Ephron; w. Steve 
Martin, Madeline Kahn, Juliette Lewis

16.00 “Wielka masakra Siuksów” („Great 
Sioux Massacre, The”) - USA, r. Sidney 
Salkow; w. Joseph Cotten, Darren 
McGavin, Philip Carey, Don Haggerty

18.00 „Joker” – talk-show
19.00 „Vabank” - Polska 1981, reż. 

Juliusz Machulski; wyk. Jan Machulski, 
Leonard Pietraszak, Witold Pyrkosz, Jacek 
Chmielnik, Krzysztof Kiersznowski, Ewa 
Szykulska

21.15 „Wyścig szczurów” („Rat Race 
aka Course Folle”) - USA-Kanada 
2001, reżJerry Zucker; wykJohn Cleese, 
Rowan Atkinson, Lanei Chapman, 
Whoopi Goldberg, Cuba Gooding jr., 
Seth Green

23.40 „Minotaur” („Minotaur”) - USA-
Izrael 1997, reż. Jonathan Tammuz; wyk. 
Mili, Avital, Dar Turgeman, Katherine 
Kelner

01.20 „Wielki Szu” – Polska 1982, reż. 
Sylwester Chęciński; wyk. Jan Nowicki, 
Andrzej Pieczyński, Karol Strasburger, 
Dorota Pomykała, Leon Niemczyk 

03.20 „Drogówka” - magazyn policyjny
03.45 „Komenda” - serial dokumentalny 
04.10 V Max – magazyn motoryzacyjny 
04.35 „VIP” - wydarzenia i plotki 
05.00 Zakończenie programu

TVP 2
06:25 Kto napisał Nowy Testament?; 

Zachowanie prawdy (cz.2); 2003  serial 
dokumentalny prod. angielskiej

07:00 Transmisja Mszy św. z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w Krakowie-
Łagiewnikach

08:00 Plebania; odc.488; telenowela TVP
08:25 Ziarno; program redakcji katolickiej 

dla dzieci i rodziców
08:50 Domisie; program dla dzieci
09:15 Elza z afrykańskiego buszu- nowa 

przygoda; Born Free- A New Adwenture; 
1996  film fab.prod.USA; reż: Tommy Lee 
Wallace; wyk: Jonathan Brandis,Linda 
Purl,Ariana Richards

10:55 Moje życie dla Niego; film dok.Ewy 
Świecińskiej

11:50 Między ziemią a niebem; magazyn 
(w tym o godz. 12.00 „Anioł Pański”)

12:40 Jak było na początku; cz.2/2; film 
fab.prod.USA

14:15 Podróż jednorożca; cz.2/2; film 
fab.prod.USA

15:45 Święta, święta (cz. 2); koncert; 
wyk: Robert Janson,Piotr Cugowski,Artur 
Gadowski,Anna Maria Jopek,Mieczysław 
Szcześniak,Andrzej Piaseczny,Kuba 
Banach, Andrzej Lampert, Ryszard 
Rynkowski, Blue Cafe,Hania Stach, 
Lora Szafran, Brathanki

16:25 Kochamy polskie komedie; tele-
turniej (stereo)

17:00 Teleexpress
17:20 DTV J. Fedorowicza
17:30 Mali agenci; (Spy Kids); 2001  ko-

media fantastyczno-przygodowa prod. 
USA (85’); reż: Robert Rodriguez; wyk: 
Antonio Banderas, Carla Gugino

19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:53 Sport
19:59 Pogoda
20:10 Góra Dantego; Dante’s Peak; 1996  

film katastroficzny prod.USA; reż: Roger 
Donaldson; wyk: Pierce Brosman,Linda 
Hamilton,Jeremy Foley

22:00 Bez twarzy; Face off; 1997  thriller 
sensacyjny prod. USA (za zgodą rodzi-
ców); reż: John Woo; wyk: John Travolta, 
Nicolas Cage,Joan Allen

00:15 Protokół Windsorski; The Windsor 
Protocol; 1996  film fab. prod. USA /tylko 
dla dorosłych/; reż: George  Mihalka; 
wyk: Kyle MacLachlan, Macha Grenon, 
Chris Wiggins

01:55 Zakończenie programu

06:25 Gwiazdka w Złotopolicach; serial 
TVP

07:25 Słowo na niedzielę; [dla niesłyszą-
cych]

07:30 Film dla niesłyszących; Tygrysy 
Europy; odc.12/18; serial TVP

08:15 M jak miłość; serial TVP [stereo]
09:05 Tam, gdzie zdarzają się cuda; cz.2-

ost.; film dok.prod.francuskiej
10:00 Wielcy Rodacy; Pseudonim Jan 

Nowak; film dok. 
11:00 Dziewczyny do wzięcia; 1972  

komedia obyczajowa prod.polskiej 
(46’); reż: Janusz Kondratiuk; wyk: 
Ewa Szykulska, Ewa Pielach, Regina 
Regulska, Jan Stawarz i inni

11:50 Asterix w Brytanii; film animo-
wany prod. francuskiej (76’); reż: Rene 
Goscinny, Albert Uderzo

13:15 Anna Dymna-spotkajmy się; z 
miłością

13:50 Familiada; wydanie specjalne; 
teleturniej

14:30 Złotopolscy; odc.637 - Wyjście 
awaryjne dla Marylki; telenowela TVP

15:00 Szansa na sukces; wydanie świą-
teczne; [stereo]

16:00 Na dobre i na złe; odc.199; serial 
prod. TVP

17:00 Tygodnik Moralnego Niepokoju; 
Jak się urwać z choinki, czyli Kabaret 
Moralnego Niepokoju prezentuje (1)

18:00 PROGRAM LOKALNY
18:30 Panorama
18:54 Pogoda
19:00 Śpiewające Fortepiany; teleturniej
20:00 Panorama flesz
20:05 Europa da się lubić...; Europa się 

żeni; talk show [stereo]
21:00 Kulisy - Europa da się lubić
21:10 Tajne akcje C.I.A.; odc.16/22; serial 

sensacyjny prod. USA
22:00 Panorama
22:20 Sport-telegram
22:29 Pogoda
22:40 Lady Boss; cz.2/2; Lady Boss; 1992  

film fab.prod.USA; reż: Charles Jarrot; 
wyk: Kim Delaney,Jack Scalia,Alan 
Rachis

00:10 pr.rozrywkowy
00:40 Miecz Aleksandra; The Swordsman; 

1993  film fab.prod.USA; reż: Michael 
Kennedy; wyk: Lorenzo Lamas,Claire 
Stansfield,Michael Champion

02:20 Zakończenie programu

06:00 Adventures of Elmo in Grouchland; 
USA, 1999; r. Gary Halvorson   

07:30 Jesteśmy, odc.98; magazyn redakcji 
programów religijnych   

08:00 BeyBlade, odc.33; USA; serial 
animowany   

08:30 Pokemon, odc.19; serial animowany   
09:00 Hugo, odc.42
09:30 Co się święci w mej pamięci, 

odc.1
10:10 Calineczka; Amerykański film 

animowany; film dla wszystkich   
11:45 1941; r. Spielberg Steven; w. 

Aykroyd Dan, Beatty Ned, Belushi 
John, Gary Lorraine, Lee Christopher, 
Mifune Toshiro

14:00 Całkiem nowe lata miodowe, 
odc.17; serial komediowy   

14:30 Willow; USA, 1988; r. Howard Ron; 
w. Kilmer Val, Whaley Joanne, Davis 
Warwick, Marsh Jean, Hayes Patricja 
Baśń dla dorosłych.

17:00 Fundacja Polsat
18:00 Daleko od noszy 2, odc.43; serial 

komediowy   
18:30 Wydarzenia
18:50 Sport
18:55 Pogoda
19:00 Co się święci w mej pamięci, 

odc.5
20:00 Gliniarz w przedszkolu;  USA, 1990; r. 

Ivan Reitman; w. Arnold Schwarzenegger, 
Hunt Linda, Linda Hunt, Miller Penelope, 
Pamela Reed, Penelope Ann Miller, Reed 
Pamela, Richard Tyson

21:30 Studio Lotto
22:15 Ryzykanci; USA, 1997; r. Hark Tsui; 

w. Van Damme Jean Claude, Freeman 
Paul, Lindinger Natacha, Rodman Dennis, 
Rourke Mickey Sensacyjny. 

00:10 Magazyn sportowy
03:20 Aquaz Music Zone; program 

muzyczny   
05:00 Pożegnanie

05:50 Uwaga! - magazyn 
06:10 Telesklep 
07:50 Szczeniak zwany Scooby Doo 

(14/27) - serial animowany, USA 
08:15 Szczeniak zwany Scooby Doo 

(15/27) - serial animowany, USA 
08:40 Droga do El Dorado (The Road to 

El Dorado) - film animowany, USA 2000, 
reżyseria: Don Paul, Eric Bibo Bergeron, 
obsada: Kevin Kline, Kenneth Branagh, 
Rosie Perez, Armand Assante

10:20 Przygoda na Alasce (Alaska) - film 
przygodowy, USA 1995 reż. Fraser 
Heston / wyk. Thora Birch, Vincent 
Kartheiser, Dirk Benedict, Charlton 
Heston, Duncan Fraser 

12:15 Ciao Darwin - program rozrywko-
wy 

13:30 W krzywym zwierciadle: Witaj 
Święty Mikołaju! - komedia, USA 1989, 
obsada: Jeremiah Chechik, Chevy Chase, 
Beverly D’Angelo, Randy Quaid, Diane 
Ladd, E.G. Marshall, Doris Roberts 

15:15 Akcja na Morzu Północnym 
(Ffolkes) - film sensacyjny, Wielka 
Brytania 1980, reżyseria: Andrew V. 
McLaglen, obsada: Roger Moore, James 
Mason, Anthony Perkins, Michael Parks, 
David Hedison, Jack Watson

17:00 Bajkowe Odnawiamy Nadzieję 
- program Fundacji TVN 

17:05 Grinch: Świąt nie będzie - film 
rodzinny, USA, reżyseria: Ron Howard, 
obsada: Jim Carrey, Taylor Momsen, 
Jeffrey Tambor

19:00 Fakty  
19:25 Sport  
19:35 Pogoda  
19:40 Uwaga! - magazyn 
20:00 Poranek kojota - komedia, Polska 

2001 reż. Olaf Lubaszenko / wyk. Maciej 
Stuhr, Karolina Rosińska, Tadeusz Huk, 
Janusz Józefowicz, Michał Milowicz 

21:45 Wasabi: Hubert zawodowiec 
(Wasabi) - film sensacyjny, reżyseria: 
Gérard Krawczyk, obsada: Jean Reno, 
Ryoko Hirosue, Michel Muller

23:30 Wielki pożar (1/2) - film katastro-
ficzny, reżyseria: Steven Quale, obsada: 
D.B. Sweeney, Diane Farr, Chad Donella, 
Ellen Muth, Gedeon Burkhard, Wes Studi, 
John Noble (za zgodą rodziców) 

01:10 Wielki pożar (1/2) - film katastro-
ficzny, reżyseria: Steven Quale

02:50 Nic straconego 

TVP 1 POLSAT TVN TV 4
05.05 „Sztukateria” - magazyn kulturalny
05.40 „Kinomaniak” - odjazdowy maga-

zyn filmowy
06.10 Modna Moda - magazyn o mo-

dzie
06.40 „VIP” - wydarzenia i plotki 
07.10 V-max - magazyn motoryzacyjny 
07.40 „Racje i emocje” (8) – program 

ekologiczny
08.10 „Bartok wspaniały” („Bartok the 

Magnificent”) - USA 1999, reż. Don 
Bluth i Gary Goldman

09.30 „Vabank” - Polska 1981, reż. 
Juliusz Machulski; wyk. Jan Machulski, 
Leonard Pietraszak, Witold Pyrkosz, Jacek 
Chmielnik, Krzysztof Kiersznowski, Ewa 
Szykulska

11.40 „Kosmaty zawodnik” - USA-
Kanada 2000, reż. Robert Vince; wyk. 
Russell Ferrier, Lomax Study, Kevin Zegers, 
Jamie Renée Smith, Alexa Benette Fox

13.30 Modna Moda - magazyn
14.00 „VIP” - wydarzenia i plotki 
14.30 „Silverado” („Silverado”) - USA 

1985, reż. Lawrence Kasdan; wyk. 
Kevin Kline, Scott Glenn, Danny Glover, 
Kevin Costner

17.00 „Muskularny święty Mikołaj” 
- USA 1996, reż. John Murlowski; wyk. 
Hulk Hogan, Ed Begley Jr., Don Stark, 
Aria Noelle Curzon

19.00 „Wyjście awaryjne” - Polska 1982, 
reż. Roman Załuski; wyk. Bożena Dykiel, 
Jerzy Michotek, Maria Gładkowska, 
Andrzej Golejewski, Krzysztof 
Kowalewski, Jadwiga Skupnik

21.00 „Wielki Szu” – Polska 1982, reż. 
Sylwester Chęciński; wyk. Jan Nowicki, 
Andrzej Pieczyński, Karol Strasburger, 
Dorota Pomykała, Leon Niemczyk 

23.05 „Po burzy” („After the Storm“) 
- USA 2001, reż. Guy Ferland; wyk. 
Benjamin Bratt, Armand Assante, Mili 
Avital

01.10 „Handlarz bronią” („Gunrunner, 
The”) - USA-Kanada 1984, reż. Nardo 
Castillo; wyk. Kevin Costner, Sara 
Botsford, Paul Soles, Gerard Parkes, 
Ron Lea 

02.50 „Drogówka” - magazyn policyjny
03.15 „Komenda” - serial dokumentalny 
03.40 KINOmaniaK – odjazdowy maga-

zyn filmowy
04.05 Modna Moda - magazyn
04.30 Zakończenie programu

HIT NA DZIŚ
Pole rażenia
TVP 1 23.55
 Thriller, 97 min, USA 1993; Reżyseria: 

Rowdy Herrington; Scenariusz: Rowdy 
Herrington, Martin Kaplan; Występują: 
Bruce Willis, Sarah Jessica Parker, Dennis 
Farina, Tom Sizemore, Brion James, 
Robert Pastorelli, Timothy Busfield i 
inni

Akcja rozpoczyna się w 1991 
roku. Tom Hardy jest policjantem 
z wydziału zabójstw. Wykonuje 
niebezpieczny zawód, piastowany 
w jego rodzinie od kilku pokoleń. 
W tym samym wydziale w 
Pittsburghu, w policyjnych szeregach 
służą: ojciec Vincent Hardy, który jest 
szefem, oraz kuzyn Jimmy Detillo 
i wuj Nick Detillo.  Miasto paraliżuje 
strach przed seryjnym mordercą, 
atakującym młode kobiety. W jednej 
z policyjnych akcji skierowanej prze-
ciwko zwyrodnialcowi ginie Vincent, 
zastrzelony przez uciekającego 
przestępcę. Tom, który również był 
w policyjnym wozie, zostaje ranny. 
Dowiaduje się o śmierci ojca, gdy 
odzyskuje przytomność. Wkrótce 
za kratki trafia oskarżony o seryjne 
zabójstwa włóczęga Kesser.  Mijają 
dwa lata. Tom mieszka samotnie na 
barce, przycumowanej u nabrzeża 
rzeki Ohio, często zagląda do 
kieliszka. Teraz jest zwykłym funk-
cjonariuszem policyjnego patrolu 
rzecznego. Został zdegradowany 
i wyrzucony z wydziału zabójstw 
po publicznym oświadczeniu, że 
poszukiwanym mordercą nie jest 
Kesser, lecz jeden z policjantów.

Góra Dantego

20.10 TVP 1

 Film katastroficzny, 104 min, USA 
1997; Reżyseria: Roger Donaldson; 
Scenariusz: Leslie Bohem; Występują: 
Pierce Brosnan, Linda Hamilton, Jamie 
Renee Smith, Jeremy Foley, Elizabeth 
Hoffman, Charles Hallahan i inni

Góra Dantego to malownicze mia-
steczko leżące u stóp uśpionego od 
lat wulkanu. Mieszkańcy okolicznych 
terenów tak dalece zdążyli już zapo-
mnieć o zagrożeniu, jakie stwarza 
sąsiedztwo krateru, że region ten 
został uznany za jedno z najbardziej 
pożądanych miejsc do osiedlenia się 
w Ameryce. Miasteczkiem kieruje 
młoda i energiczna pani burmistrz, 
Rachel Wando, samotna matka 
dwójki dzieci: Lauren i Grahama. 
Jest właśnie w przededniu podpi-
sania bardzo korzystnego dla mia-
sta i jego mieszkańców kontraktu 
z pewnym milionerem gotowym 
zainwestować w jego zagospo-
darowanie ogromne sumy. Przed 
podpisaniem umowy potrzebna 
jest jednak rutynowa, jak się wy-
daje, opinia ekspertów.  Na miejsce 
przybywa Harry Dalton, wulkanolog, 
który cztery lata wcześniej, wsku-
tek erupcji lawy w Kolumbii, stracił 
ukochaną dziewczynę. Teraz ma 
wydać ekspertyzę na temat po-
tężnego szczytu górującego nad 
miasteczkiem. Szybko orientuje 
się, że rzekomo wygasły wulkan 
w każdej chwili grozi wybuchem.

HIT NA DZIŚ
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SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT
BRYDŻ
W dniu 3 grudnia odbył się przedostatni 
turniej brydżowy zaliczany do klasyfika-
cji Grand Prix Nasielska 2004. W zawo-
dach, które zostały rozegrane na zapis 
maksymalny wzięło udział dziesięć par. 
Trzecie zwycięstwo w sezonie odniosła 
para Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiń-
ski. Nieobecność na turnieju Pawła 
Wróblewskiego – dotychczasowego 
lidera klasyfikacji ogólnej wykorzystał 
Stanisław Sotowicz, który zajmując 
czwarte miejsce, praktycznie zapewnił 
sobie pierwsze miejsce w końcowej 
klasyfikacji. Ostatni turniej w tym roku 
planowany jest na 17 grudnia i będą to 
zawody indywidualne. 

PK
Wyniki turnieju osiemnastego 03.12.2004 r.:
1.Piotr Kowalski i Grzegorz Nowiński  136 pkt (62,96%)
2.Stanisław Makowski i Dariusz Rzucidło 134 pkt (62,04%)
3.Jerzy Krzemiński i Marcin Wojciechowski 120 pkt (55,55%)
4.Janusz Muzal i Stanisław Sotowicz 114 pkt (52,31%)
5.Maciej Osiński i Piotr Turek 106 pkt (49,07%)
6.Józef Dobrowolski i Zbigniew Michalski 103 pkt (47,69%)
7.Janusz Czyżewski i Grzegorz Kosewski 101 pkt (46,76%)
8.Adam Banasiuk i Tadeusz Czeremużyński   95 pkt (43,98%)
9.Kazimierz Kowalski i Krzysztof Morawiecki   91 pkt (42,13%)
10.Teodor Brodowski i Krzysztof Michnowski   81 pkt (37,50%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix 
Nasielska `2004 po osiemnastu 
turniejach:
1. Stanisław Sotowicz 121 pkt

2-3. Piotr Kowalski 119 pkt

 Paweł Wróblewski 119 pkt

4. Grzegorz Nowiński 117 pkt

5-6. Janusz Czyżewski   97 pkt

 Grzegorz Kosewski   97 pkt

7. Waldemar Gnatkowski   93 pkt

8. Janusz Wydra   89 pkt

9. Tadeusz Czeremużyński 82 pkt

10.Maciej Osiński   76 pkt

NASIELSKIE SZACHY
Turniejem o puchar Przewodniczące-
go Rady Miejskiej w Wyszkowie ro-
zegranym w dniu 14.11.2004 r. w hali 
sportowej w Wyszkowie zakończyła 
się IV edycja Grand Prix północnego 
Mazowsza.
W turniejach, które odbyły się w Bo-
gatem, Przasnyszu, Ciechanowie, Na-
sielsku, Pułtusku, Raciążu i Wyszkowie 
startowało 101 zawodników. Wśród nich 
również zawodnicy Nasielskiej Sparty.
Bardzo dobrze zaprezentował się na 
odbywających się 15-20.03.2004 r. 
w Kołobrzegu Mistrzostwach Wojska 
Polskiego w Szachach Błyskawicznych, 
Włdzimierz Kwiatkowski, zawodnik 
„Sparty Nasielsk”, reprezentując swoją 
jednostkę z Olszewnicy zdobył brązo-
wy medal wyprzedzając wielu wyżej 
klasyfikowanych zawodników.

KOŃCOWA KLASYFIKACJA 
IV EDYCJI GRAND PRIX PÓŁ-
NOCNEGO MAZOWSZA:
6 pierwszych nagrodzonych 
miejsc:
1. Barwiński Dionizy 
- MISTRZ FIDE „Nadnarwianka 
Pułtusk”
2. Kos Paweł 
- KM „AZS Toruń”
3. Tyszkiewicz Zbigniew 
- KM „Nadnarwianka Pułtusk”
4. Nalewajk Tadeusz 
- II kat. „Wieża Ostrołęka”
5. Sokołowski Krzysztof 
- I kat. „Sparta Nasielsk”
6. Kwiatkowski Włodzimierz 
- I kat. „Sparta Nasielsk”

KATEGORIA JUNIOR 
DO 18 LAT 
I MIEJSCE 
- Słucki Wiktor „Sparta Nasielsk”
II MIEJSCE 
- Ołowski Tomasz „Ostrów Maz.”
III MIEJSCE 
- Jabłoński Paweł „Przasnysz”

KATEGORIA  JUNIOR  
DO  16  LAT
I MIEJSCE 
- Machul Bartosz „Promyk Ciecha-
nów”
II MIEJSCE 
- Bajkowski Marcin „Nadnarwianka 
Pułtusk”
III MIEJSCE 
- Turek Marcin „Sparta Nasielsk”

WYBORY NOWYCH WŁADZ ŻBIKA
W dniu 09.12.2004 roku 
o godz. 17.00 w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
odbyło się walne zebranie spra-
wozdawczo-wyborcze MLKS ŻBIK 
NASIELSK. W zebraniu uczestniczyli: 
jako gość zaproszony Burmistrz Mia-
sta Nasielsk mgr inż. Bernard Dariusz 
Mucha, członkowie i sponsorzy 
klubu. Przedmiotowymi sprawami 
walnego zebrania były: 

- udzielenie absolutorium ustępu-
jącemu zarządowi klubu  po cztero-
letniej (2001-2004) kadencji,
- głosowanie nad zmianami w sta-
tucie klubu, 
- omówienie wyników osiąganych 
przez drużyny klubowe tj. seniorów 
i trzech grup młodzieżowych 
w dotychczasowych rozgrywkach, 
wysłuchanie relacji trenera drużyny 
seniorów z dotychczasowej realizacji 
założonych celów i udzielenie przez 
niego odpowiedzi na kilka pytań za-
danych z sali, 
- wybory nowego prezesa klubu,
- wybory nowego zarządu klubu,
- dyskusja nad założeniami jakie 
nowy zarząd będzie realizował 
w swojej kadencji w latach 2005 
– 2008.
Na wniosek przewodniczącego 
komisji rewizyjnej Waldemara Kordu-
lewskiego o udzielenie absolutorium 
dla ustępującego zarządu obecni 
członkowie klubu w głosowaniu 
jednogłośnie wniosek ten przyjęli. 
Zmiany w statucie to powiększenie 
zarządu klubu z 9 do 11 osób oraz 
już w samym zarządzie powołanie nie 
jednego lecz dwóch wiceprezesów 
klubu. Powyższe zmiany też zostały 
przyjęte przez większość głosują-
cych. W dalszej części zebrania trener 
seniorów Robert Bugalski przedstawił 
krótką ocenę z dotychczasowej pracy 
z drużyną i odpowiedział na kilka pytań 
zadanych przez uczestników zebrania.  
Następnie odbyły się wybory nowego 
Prezesa klubu. Na stanowisko to z sali 
przez Tadeusza Smolińskiego została 
ponownie zgłoszona kandydatura 

Stanisława Gogolewskiego i była to 
jedyna kandydatura. Przewodniczą-
cy Aleksander Górecki prowadzący 
zebranie po wyrażeniu zgody przez 
zgłoszonego kandydata na kandy-
dowanie na to stanowisko polecił 
przystąpienie do jawnego głosowania, 
w którym zebrani przy jednym głosie 
„przeciw” a pozostałych„za” wybrali 
ponownie  Prezesem klubu Stanisława 
Gogolewskiego.

Wybrany nowy prezes uzyskał pełne 
poparcie obecnych na sali i zgodę  
aby sam wybrał sobie osoby do 
zarządu klubu. Wskazane przez pre-
zesa osoby to: Krzysztof Gogolewski, 
Dariusz Rakowski, Michał Sakowski, 
Krzysztof Piątkowski, Tadeusz Trusz-
kowski, Aleksander Górecki, Ryszard 
Sekutowicz, Marek Jóźwiak, Tadeusz 
Szumski i Andrzej Grabowski wszyst-
kie te osoby wyraziły zgodę na pracę 
w zarządzie oraz zostały zaakcepto-
wane jednogłośnie przez wszystkich 
głosujących. Na zakończenie zebrania  
Burmistrz Miasta pogratulował nowe-
mu Prezesowi i obiecał swą pomoc 
w załatwieniu spraw nie zbędnych 
do prawidłowego działania i dalsze-
go rozwoju  klubu. Nowy Prezes 
natomiast w kilku krótkich zdaniach 
podziękował wszystkim za obdarzenie 
go zaufaniem na następną kadencję, 
stawiając za cel sobie i nowemu za-
rządowi  wywalczenie I-go w historii 
klubu awansu do III ligi, a następnie  
przystąpił od razu do pracy zwołując 
na dzień 09.12.2004 r godz. 18.00 
posiedzenie zarządu celem ukon-
stytuowania i podziału stanowisk 
oraz załatwienia pilnych spraw.

Zarząd zebrał się w siedzibie firmy 
SANIBUD, a podział funkcji jaki usta-
lono na posiedzeniu przedstawia się 
następująco:

Prezes klubu 
- Stanisław GOGOLEWSKI
Wiceprezesi klubu – Krzysztof Piąt-
kowski, Michał Sakowski 
Sekretarz klubu – Aleksander Gó-
recki

Skarbnik klubu – Marek Jóźwiak
Członkowie zarządu – Dariusz 
Rakowski, Krzysztof Gogolewski, 
Ryszard Sekutowicz, Tadeusz Trusz-
kowski, Andrzej Grabowski, Tadeusz 
Szumski. 

Za najpilniejsze sprawy do realizacji w 
najbliższych dniach zarząd przyjął:

- przygotowanie spotkania 
z zawodnikami i trenerami, omó-
wienie na nim uzyskanych wyników 
w rundzie jesiennej, przeprowadzenie 
rozmów personalnych z niektórymi 
zawodnikami i trenerami. Spotkanie 
zakończone zostanie wspólnym 
opłatkiem,
- zaplanowanie budżetu na 2005 
rok,
- uzupełnienie kadry zespołu 
seniorów wartościowymi zawod-
nikami, którzy przyczynią się do 
uzyskania awansu do III ligi,
- zapewnienie kadry trenerskiej 
z odpowiednimi uprawnieniami 
zgodnie z wymogami licencyjnymi 
do pracy z drużynami młodzieżo-
wymi w celu podniesienia poziomu 
wyszkolenia młodych piłkarzy na-
szego klubu,
- nawiązanie kontaktów i zaan-
gażowanie do współpracy rodziców 
naszych młodych piłkarzy celem 
poprawy wyposażenia naszych 
drużyn młodzieżowych w sprzęt 
sportowy,
- nawiązanie kontaktów z oso-
bami lub firmami, które pomogą 
pozyskać klubowi  środki finansowe 
na remont obiektów sportowych 
klubu w celu poprawy warunków 
lokalowych, treningowych i pod-
niosą standard naszego obiektu co 
pozwoli uzyskać nam licencję na 
organizowanie spotkań  wyższej 
klasie rozgrywkowej,
- nawiązanie współpracy z firmą 
ochroniarską, która by zajęła się 
profesjonalnym zabezpieczeniem 
porządku na organizowanych me-
czach. 

R.R.

W dniu 2 
grudnia br. na 
hali sportowej 
w Nasielsku 
został rozegra-
ny drużynowy 
turniej w tenisa 
stołowego dla 
szkół pod-
stawowych. 
W grze w tzw. 
ping-ponga 
wzięły udział  
szkoły z Pie-
ścirogów, Dę-
binek, Cieksyna, Popowa, Żabiczyna 
i Nasielska. Każda reprezentacja mogła 
wystawić drużyny dla chłopców i dla 
dziewcząt w dwóch kategoriach wie-
kowych 7-11 lat i 12-13 lat. Zespoły 
drogą losowania zostały podzielone 
na dwie grupy, a następnie rozpoczęły 
grę. Mistrzowie poszczególnych grup 
walczyli o pierwsze miejsce w danej 
kategorii, a wicemistrzowie o miej-
sce trzecie itd. Na uznanie zasługuje 
Szkoła Podstawowa w Dębinkach, 
która dominowała w każdej kategorii 
(opiekunowie p. Bugalski i p. Pietrzak). 
Całość rozgrywek w tenisa stołowego 
bacznie obserwował ks. J. Szczeciński 
– wielki entuzjasta tego sportu, wie-
loletni trener w I ligowym Klubie 
„Alumn” Płock, obecnie opiekun 
III ligowego PLUKS Cieksyn.  
Końcowa klasyfikacja wyglądała 
następująco:
Dziewczęta rocz.1992-93
I SP Dębinki
II ZS Cieksyn
III ZS Pieścirogi
IV SP Popowo
V SP Nasielsk

Tenis stołowy

VI SP Żabiczyn
Chłopcy rocz.1992-93
I SP Dębinki
II ZS Cieksyn
III ZS Pieścirogi
IV SP Nasielsk
V SP Żabiczyn 
VI SP Popowo
Dziewczęta rocz.1994 i mł.
I SP Dębinki
II ZS Cieksyn
Chłopcy rocz.1994 i mł.
I SP Nasielsk 
II SP Dębinki
III ZS Cieksyn
Dzień później tj. 3 grudnia br. w tenisa 
stołowego rywalizowały dziewczęta 
i chłopcy z gimnazjów z terenu mia-
sta i gminy Nasielsk. O miano najlep-
szej drużyny walczyły reprezentacje 
szkół z Nasielska, Pieścirogów i Ciek-
syna. Wśród dziewcząt i chłopców 
najlepszymi okazali się podopieczni 
p. I. Ropielewskiej z Cieksyna, którzy 
byli bezkonkurencyjni dla innych. 
Drugie miejsce zajęły dziewczęta 
i chłopcy z Nasielska, a trzecie - 
uczniowie z Pieścirogów.

MK
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Budynek Pomocy Społecznej od 
kilku lat jest w trakcie budowy. 
Budową tą zajmowała się pani dy-
rektor Alicja Tyc. Po jej odwołaniu 
w 2003 roku, prace remontowe 
wstrzymano. Wtedy to zwróciłam 
się z propozycją do pana Burmistrza 
Bernarda Muchy, aby  zorganizować 
spotkanie z księdzem dyrektorem 
Jerzym Zającem w sprawie utworze-
nia w tym miejscu nowoczesnego 
centrum diagnostycznego, z któ-
rego mogłyby korzystać okoliczne 
szpitale i nasi mieszkańcy. Spotkanie 
odbyło się a władze miasta i powiatu 
zaakceptowały pomysł na początku 
2004 roku. O to czy istnieje szansa 
utworzenia Centrum Diagnostycz-
nego w Nasielsku należy spytać 
pana Burmistrza.

Jest Pani internistą, lekarzem ro-
dzinnym i jednocześnie menedże-
rem – z racji pełnionej funkcji. Po-
nadto zajmuje się Pani medycyną 
paliatywną. Z rubryki „Sylwetki”, 
opublikowanej w Życiu Nasielska 
w kwietniu tego roku, dowiaduje-
my się, że prowadzi Pani hospicjum 
należące do Caritasu w Pułtusku. 
Skąd bierze Pani na to wszystko 
czas i siły?
Jestem lekarzem i znam wielu leka-
rzy, którzy podobnie angażują się 
w swoją pracę.

To zawód wolny, ale wymaga od nas 
właściwych wyborów i nie można 
żyć tylko dla siebie.

Sprawuje Pani opiekę nad obłoż-
nie chorymi pacjentami. Do tego 
potrzebne są specjalne predys-
pozycje?
Do każdego zawodu potrzebne 
są specjalne predyspozycje, ale 
w przypadku opieki nad pacjentem 

fot. D. Panasiuk

Utworzyła i kieruje Pani w Na-
sielsku NZOZ. Kiedy i jak do tego 
doszło?
NZOZ Centrum Medyczne przy ul. 
Warszawskiej 47  istnieje od stycznia 
2004 r. 

Niepubliczny ZOZ różni się tylko tym 
od publicznego, że tego właścicielami 
są osoby prywatne i dlatego bardziej 
im zależy, żeby placówka medyczna 
dobrze funkcjonowała.

Utworzyłam NZOZ wspólnie z dok-
torem G. Czerwonko, który ma duże 
doświadczenie  jako menadżer.

Pacjenci są w nim przyjmowani 
bezpłatnie dzięki umowie z Na-
rodowym Funduszem Zdrowia, 
jednak przeciętnemu człowieko-
wi, który korzysta z usług pla-
cówek publicznych – prywatne 
oznacza płatne. Czy wszystkie 
usługi medyczne w Niepublicz-
nym Zakładzie Opieki Medycznej 
w Nasielsku są bezpłatne?
Tak.

Ilu lekarzy – i jakich specjalizacji 
– przyjmuje w kierowanej przez 
Panią placówce?
W naszej przychodni przyjmuje 
trzech lekarzy rodzinnych i gineko-
log. Dzięki współpracy ze szpitalem 
w Nowym Dworze Mazowieckim 

mamy w tygodniu konsultacje 
chirurgiczne. Poza tym konsultacje 
pulmonologiczne, gastrologiczne,  
diabetologiczne i kardiologiczne. 
Wszystkie wymienione konsultacje 
są bezpłatne.

Jaka jest liczba pacjentów, którzy 
zadeklarowali chęć korzystania 
z usług Pani przychodni?
Wystarczająca

Czym się kierowali wybierając Pani 
placówkę, a nie (na przykład) SP 
ZOZ?
Proszę zapytać o to moich wielolet-
nich pacjentów.

Przy tej okazji warto zapytać o 
to, jak układa się współpraca z 
dr Maciejem Rudzkim, dyrekto-
rem Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Medycznej w 
Nasielsku?
Dotychczas nie ma współpracy, po-
nieważ nie jest ona konieczna – obie 
przychodnie pracują niezależnie od 
siebie. Współpracujemy natomiast  z 
NZOZ Caritas w Nasielsku i z NZOZ  
TERA-MED. w  Pieścirogach, NZOZ 
Labolatorium w Żurominie i NZOZ 
MEDIQ   w Legionowie.

Trwają prace wykończeniowe 
w budynku Pomocy Społecznej. 
Za kilka miesięcy mają w nim 
zamieszkać pierwsi pensjonariu-
sze. Budowa Domu Pomocy dla 
osób psychicznie upośledzonych 
ma długą historię – dlatego nie 
wszyscy wierzą w sukces. Maria 
Kowalska, starosta powiatu no-
wodworskiego powiedziała nam, 
że „pełny rozruch planujemy do 
końca I półrocza 2005 roku, będzie 
tu mieszkać 70 pensjonariuszy w 
bardzo dobrych warunkach”. Czy 

Pani zdaniem jest to realne? 
Uważam panią Starostę Marię 
Kowalską za osobę kompetentną 
w związku z powyższym, komentarz 
jej wypowiedzi jest zbędny.

Była Pani orędownikiem utwo-
rzenia w tym budynku Centrum 
Diagnostycznego. Czym miałoby 
się ono zajmować? Czy jest jesz-
cze szansa na to, że takie Centrum 
powstanie w Nasielsku? 

Godziny przyjęć lekarzy:
Lekarze rodzinni; 8:00-18:00
A. Łapińska, M. Tymińska, K. Kotnarowski

Wizyty domowe; zgłoszenia telefonicznie w rejestracji
Ginekolog; poniedziałek 8:00-18:00
   środa  8:00-13.00
   piątek  8:00-13.00
chirurg:  czwartek 9:00-11:00
spirometria i pulmonolog: pierwszy piątek miesiąca:   8:00-13.00
diabetolog: ostatni poniedziałek miesiąca : 17:00-20:00

W dni powszechne od godziny 18:00 do godziny 8:00 dnia następne-
go oraz w soboty, niedziele i święta pomoc medyczna jest udzielana 
w ramach nocnej pomocy lekarskiej i pogotowia ratunkowego.

W imieniu pracowników 
NZOZ Centrum Medyczne 

wszystkim czytelnikom 
Życia Nasielska 

składam serdeczne życzenia 
z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

i nadchodzącego Nowego Roku 2005.
   ANNA ŁAPIŃSKA

Nie można żyć tylko dla siebie
Rozmowa z dr Anną Łapińską z NZOZ „Centrum Medyczne”

w hospicjum potrzebne są też pewne 
cechy charakteru: cierpliwość, umie-
jętność słuchania, spokój, rozwaga.

Pani dzieci poszły w ślady mamy?
Obie córki są absolwentkami Aka-
demii Medycznej z tytułem magistra 
Fizjoterapi.
Starsza córka pracuje we francuskiej 

firmie farmaceutycznej, a młod-
sza córka zajmuje się rehabilitacją 
w NZOZ Caritas oraz w NZOZ dok-
tora Obermeyera. Syn, absolwent 
naszego liceum, jest studentem 
I roku Akademii Medycznej.

z dr A. Łapińską rozmawiał 
Dariusz Panasiuk 

fot. D. Panasiuk

Ginekolog dr Gerard Czerwonko w swoim gabinecie

Dr Anna Łapińska
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ciąg dalszy na str. 10

fot. D. Panasiuk

Renty strukturalne

Wreszcie stały i pewny dochód z rolnictwa
Coraz trudniej jest sprzedać towary, 
ich ceny są coraz niższe – w wielu 
wypadkach nie pokrywają kosztów 
produkcji. Obecnie rolnictwo bardziej 
przypomina grę losową niż normalną 
działalność gospodarczą. Co siać, żeby 
się opłacało - na początku każdego 
roku to pytanie zadaje sobie więk-
szość rolników. Podobnie zachowują 
się gracze w kolekturach lotto – którą 
liczbę zakreślić, żeby wygrać. Wielu już 
ma tego dosyć i po prostu poddaje się. 
Gdzie tylko jest to możliwe pozbywają 
się gospodarstw. Wolą emeryturę lub 
rentę, która zapewni im stały i pewny 
dochód „z rolnictwa”. 

Jedną z form unijnego wspierania rolnic-
twa, która ostatnio wzbudza olbrzymie 
zainteresowanie wśród rolników są 
renty strukturalne. Mają one zachęcać 
starszych gospodarzy do przeka-
zywania gospodarstw młodszym. 
Sprzedaż albo przekazanie następcy 
„warsztatu pracy” w formie darowizny 
jest niezbędnym warunkiem uzyskania 
przez rolnika renty strukturalnej. Jest 
ona znacznie korzystniejsza od innych 
świadczeń. Jak mówią eksperci i jak 
przyznają sami rolnicy – „warto, bo jest 
więcej pieniędzy”. Rzeczywiście tak 
jest. Kwota miesięcznej renty może być 
nawet kilkakrotnie wyższa od najniższej 
emerytury rolniczej, która obecnie wy-
nosi około 560 złotych. 

Podstawowa wysokość renty struktural-
nej wynosi 210% najniższej emerytury. 
Zwiększa się ona jednak o dodatek na 
małżonka w wysokości równej 60% 
kwoty najniższej emerytury, jeżeli 
gospodarstwo rolne było źródłem 
utrzymania dla obojga, uprawnionych 
do otrzymania renty, małżonków. 

Są jeszcze dodatkowe „premie”. Pod-

stawowa wysokość renty może być 
powiększona w trzech przypadkach:

- o 50 procent kwoty najniższej eme-
rytury - po przekazaniu gospodarstwa 
w sposób trwały o powierzchni co 
najmniej 3 hektarów;

- po 3 % kwoty najniższej emerytury 
za każdy pełny hektar użytków rol-
nych powyżej 3 ha UR, przekazany w 
sposób trwały na powiększenie innego 
gospodarstwa rolnego – nie może to 
być jednak więcej niż za 20 ha;

- po 3% kwoty najniższej emerytury 
za każdy hektar użytków rolnych 
powyżej 3 ha, przekazany w sposób 
trwały na powiększenie innego gospo-
darstwa prowadzonego przez rolnika w 
wieku poniżej 40 lat – w tym wypadku 
również nie może to być więcej niż za 
20 hektarów UR.

Gospodarstwo rolne może być prze-
kazane w sposób trwały lub w formie 
umowy dzierżawy zawartej, na co 
najmniej 10 lat. Umowa dzierżawna 
powinna być potwierdzona aktem 
notarialnym lub zarejestrowana w ewi-
dencji gruntów i budynków.

Bez względu na liczbę „premii” procen-
towych, maksymalna wysokość renty 
strukturalnej nie może przekroczyć 440 
procent najniższej emerytury.

Zanim rolnik zasiądzie w ciepłych kap-
ciach przed telewizorem popijając kawę, 
trzymając w ręku „worek pieniędzy” 
i patrząc przez okno, jak następca ob-
rabia jego pole warto, żeby zastanowił 
się, czy w ogóle może ubiegać się o 
wsparcie. Jest kilka warunków otrzy-
mania renty strukturalnej. Do złożenia 
wniosku uprawniony jest rolnik, który:

- ukończył 55 lat, a do ukończenia 
wieku emerytalnego pozostało mu 
nie mniej niż pół roku;

- prowadził nieprzerwanie działalność 
rolniczą na własny rachunek w gospo-
darstwie rolnym przez ostatnie 10 lat 
przez złożeniem wniosku o rentę 
i w tym okresie podlegał ubezpiecze-
niu emerytalno - rentowemu rolników 
przez co najmniej 5 lat;

- podlegał ubezpieczeniu rolniczemu 
w dniu złożenia wniosku;

- przekazał swoje gospodarstwo rolne 
o powierzchni co najmniej 1 ha UR;

- zaprzestał prowadzenia wszelkiej 
towarowej działalności rolniczej;

- został wpisany do ewidencji produ-
centów, stanowiącej część krajowego 
systemu ewidencji producentów, 
gospodarstw oraz wniosków o przy-
znanie płatności;

- nie posiada zadłużenia w opłacaniu 
składek na ubezpieczenie społeczne 
rolników.

Zakładając, że rolnik spełnia wszyst-
kie warunki – łącznie z tym ostatnim 
(składki KRUS) – pozostaje jeszcze 
jeden, bardzo bolesny dla kieszeni. 
Chodzi o opłatę notarialną. Rolnik 
musi ją uiścić przy sprzedaży swoje-
go gospodarstwa, aby wystąpić o rentę 
strukturalną.

Obecnie wysokość kosztów notarial-
nych zależy od wielkości gospodarstwa 
i wartości budynków. Często się zdarza, 
że jest to wysoka kwota – od kilku do 
–nawet!- kilkunastu tysięcy złotych. 
Opłata notarialna jest największą prze-
szkodą dla przemian własnościowych 
na wsi. Jest nadzieja, że ta bariera już 

niebawem zniknie. Otóż za kilka dni 
powinno się ukazać rozporządzenie 
ministra sprawiedliwości wprowadzają-
ce jednolitą, zryczałtowaną opłatę no-
tarialną. Zgodnie z dokumentem rolnicy 
mają płacić notariuszom 600 złotych 
– niezależnie od wartości gospodar-
stwa. Zmiany w opłatach powinny być 
wprowadzone już kilka miesięcy temu 
– jednak lepiej późno, niż wcale.

Rolnicy rozpoczęli składanie wniosków 
o renty strukturalne w sierpniu tego 
roku. Do tej pory wystąpiło o nie blisko 
20 tysięcy osób.

Wszelkie informacje o zasadach 
i warunkach udzielania wsparcia finan-
sowego można uzyskać w Biurach 
Powiatowych Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. 

WA

Z Beskidu Sądeckiego suszone owoce, orzechy z Lubelszczyzny
W ostatnich dniach wzrosły zakupy 
bakalii, grzybów, suszonych owoców. 
Cytrusy zaczną się dobrze sprzedawać 

po niedzieli, oceniają handlowcy Rynku 
Hurtowego Bronisze. Na większy popyt 
będą mogli liczyć także producenci kra-

jowych warzyw, których zwiększone 
dostawy są już od tygodnia.

Sklepy zaopatrujące się na Rynku 

Hurtowym w Broniszach zwiększyły 
zakupy produktów trwałych takich 
jak: suszone śliwki, gruszki, jabłka oraz 
bakalie. Największe dostawy krajo-
wych suszonych owoców pochodzą 
z Beskidu Sądeckiego. W ostatnich 
dniach zdrożały orzechy. Najdroższe 
są łuskane orzechy laskowe – kilogram 
kosztuje 26 złotych. Większość dostaw-
ców pochodzi z lubelskiego.

Duży jest wybór krajowych owoców 
suszonych, a ceny zróżnicowane. 
Najtańsze są śliwki z pestką – kilogram 
kosztuje tylko 3 zł. Jabłka i gruszki można 
kupić suszone w plastrach lub połówki 
owocu, oczyszczone z gniazd. Owoce 
suszone w plastrach kosztują 4 zł za kilo-
gram. Połówki są dwukrotnie droższe.

Dużo jest także orzechów. Tańsze są 
w łupinach, kilkakrotnie droższe są 
orzechy łuskane. Za kilogram orze-
chów włoskich w łupinach odbiorca 
zapłaci tylko 3 zł, ale za łuskane już 
cztery razy więcej.

Chętnie kupowane na święta rodzynki, 
są w dwóch rodzajach. Duże Jumbo, 
w cenie hurtowej 6 zł za kilogram 
i drobniejsze w cenie do 5,5 złotego za 
kilogram. Dużo jest suszonych grzybów. 

Podgrzybki kosztują 140 złotych za kilo-
gram, borowiki od 180 do 250 złotych 
za kilogram (całe lub same kapelusze).

Suszone morele, tak krajowe jak 
z importu sprzedawane są w małych lub 
dużych opakowaniach. Ceny od 12 do 
15 zł za kilogram. 

Nie zmieniły się ceny krajowych owo-
ców. Wzrosły dostawy dekoracyjnych 
choinkowych jabłek odmiany Spartan. 
Czerwone, drobne owoce nadające 
się m.in. do dekoracji choinek są tanie, 
kilogram sprzedawany jest w cenie 
poniżej 1 złotego.

Są już na Rynku zapowiadane przez 
producentów pięknie wybarwione 
jabłka „okolicznościowe” z napisem 
Wesołych Świąt. Te owoce sprzedawa-
ne są na sztuki.

Rosną dostawy cytrusów. O cenie 
decyduje nie tylko wielkość zakupu, 
ale także wielkość (kaliber) owocu 
oraz sposób pakowania. Najdroższe 
czerwone grapefruity pochodzą 
z Florydy, cena tych najsmaczniejszych 
to 7,30 zł za kilogram, w opakowaniach 
po 10 kilogramów.
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Baran 21.03.- 20.04.
Przybędzie Ci dodatkowych 
obowiązków jak to przed Świętami. 
Niestety możesz liczyć tylko na własną 
pomysłowość przy rozwiązywaniu 
problemu. Ale na pewno sobie poradzisz. 
Znajdziesz jeszcze czas na okazywanie 
zainteresowania partnerowi. Będzie warto. 
Spędzicie miłe i niezapomniane chwile.

Byk 21.04.- 20.05.
Czeka Cię trudna decyzja 
dotycząca życia zawodowego. 
Nie bój się tego wyzwania, dasz sobie 
radę. Jesteś doskonałym fachowcem 
i wkrótce przełożony doceni Twoją pracę. 
Dodatkowe pieniądze przydadzą się, gdyż 
będziesz miał niespodziewane wydatki. 
Samotne Byki poznają czarującą osobę, 
z którą połączy ich przyjaźń, a może i miłość. 

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
Wszystkie sprawy ułożą się po Twojej myśli. 
Poradzisz sobie w każdej 
sytuacji i zaskoczysz wiele 
osób swoimi pomysłami. 
Będziesz w centrum zainteresowania. 
Wykorzystaj ten dobry czas, a na pewno 
dużo zyskasz również finansowo. Wolne 
Bliźnięta będą przyciągać osoby tajemnicze 
i pełne sprzeczności.

Rak 22.06.- 22.07.
Musisz postępować zgodnie 
z rozsądkiem i każde 
posunięcie dokładnie przemyśleć. Inaczej 
nic nie osiągniesz i stracisz wiele czasu na 
bez owocne działanie. Postaraj się, bo będzie 
warto więcej popracować i podreperować 
rodzinny budżet przed Świętami. Spotkasz 
osobę, z którą w przeszłości łączyły Cię 
bliskie stosunki. 

Lew 23.07.- 22.08.
Masz znakomite pomysły, 
które bez trudu zrealizujesz, 
jeśli uwierzysz w siebie. W 
życiu osobistym, również korzystny 
czas. Nieoczekiwanie miłe spotkanie 
z osobami, z którymi dawno straciłeś 
kontakt. W okresie Świątecznym wizyta 
krewnych. 

Panna 23.08.- 22.09.
Koniecznie musisz zwrócić 
większą uwagę na osoby 
wokół Ciebie. Nie wszyscy 
są Ci życzliwi i czekają na Twój błąd, 
zastosuj zasadę ograniczonego zaufania. 
Unikniesz niepotrzebnego zamieszania. 
W życiu uczuciowym nie kieruj się 
emocjami, lepiej niech weźmie górę 
rozsądek.

Waga 23.09.- 22.10.
Masz przed sobą niezbyt 
korzystnych kilka dni. Nic się 
nie martw, zła passa szybko przeminie 
i wszystko wróci do normy. Nie 
reaguj impulsywnie. Pomyśl np., o 
zorganizowaniu rodzinnych Świąt dla 
bliższej i dalszej rodziny lub o tym, 
co zrobić żeby polepszyć sytuację 
finansową. 

Skorpion 23.10- 21.11.
Będziesz świetnie wynajdywał 
okazje dodatkowego zarobku 
i nie przegapisz żadnej z 
nich. Spróbuj pracować 
sam, osiągniesz lepsze rezultaty i nikt nie 
będzie Cię pouczać. Życie uczuciowe 
bez większych zmian. Choć możesz 
spotkać niezwykle czarującą osobę, która 
trochę zamiesza w Twoim życiu.

Strzelec 22.11-21.12
Dzięki Twojej odporności na 
stresy, kłopoty nie będą Ci aż 
tak dokuczać i nie będziesz 
się nimi przejmować. Poświęć 
więcej uwagi swojemu najbliższemu 
otoczeniu i zastanów się, jak możesz 
okazać zainteresowanie i uczucie bliskim. 
Nadarza się świetna okazja - spotkania 
przy świątecznym stole lub na spacerze.

Koziorożec 22.12 – 19.01
Uważasz się za doskonałego 
pracownika, ale i tacy popełniają 
błędy. Pokaż klasę i przyznaj się 
do pomyłki. Nadmierna ambicja 
nie zawsze jest dobrym doradcą. Lepiej 
się poczujesz, gdy wszystko wyjaśnisz. 
Uspokojenie i pocieszenie znajdziesz 
u ukochanej osoby, która cierpliwie Cię 
wysłucha i doradzi. Później będzie tylko 
lepiej.

Wodnik 20.01 – 18.02
Uda Ci się wszystkich zaskoczyć 
swoją chęcią pracy i ogromem 
pomysłów. Będziesz pomagać 
wszystkim wkoło i ciągle będziesz 
pełen energii do działania. Dodatkowe 
zajęcia dadzą Ci satysfakcję, bo znacząco 
wpłyną na poprawę domowego budżetu. 
Pochłonięty obowiązkami zaczniesz jednak 
zaniedbywać życie rodzinne. Nadrób 
zaległości w świąteczne dni.

Ryby 19.02-20.03
W nadchodzący czas uważnie 
się pilnuj. Nie reaguj nerwowo. 
Bądź cierpliwy i opanowany. 
Nie podejmuj szybkich decyzji. Unikniesz w 
ten sposób zatargów i nieporozumień, które 
trudno wyjaśnić. Skup uwagę na rozwijaniu 
wspólnych zainteresowań z partnerem. 

Warzywa
Zgodnie z przewidywaniami zdro-

żały krajowe pomidory i ogórki. Za 
krajowe dostawcy oczekują nawet 9 
zł/kg. Najmniejsze opakowanie po-
midorów to 18 kg, ogórków 10 kg. 
Tańsze są pomidory importowane, 

H O R O S K O P

maksymalna cena kilograma nie prze-
kracza 7,80 zł. Ogórki importowane są 

w cenie od 2,80 zł. do 3,60 zł. za 
kilogram. Opakowanie jednostkowe 
to 6 kilogramów. 

Skończyła się już papryka krajowa, 

Z Beskidu Sądeckiego suszone owoce, orzechy z Lubelszczyzny
ciąg dalszy na str. 10

Asortyment Cena minimalna zł/kg Cena maksymalna zł/kg

Mak 4,50 5,00

Rodzynki Jumbo 5,50 6,00

Rodzynki 4,50 5,50

Orzechy laskowe w łupinach 6,50 8,00

Orzechy włoskie w łupinach 2,00 3,00

Orzechy laskowe łuskane 26,00

Orzechy włoskie łuskane 12,00

Podgrzybki suszone 140,00

Borowiki szlachetne suszone 180,00 250,00 (kapelusze)

Śliwki suszone 3,00 6,50 (bez pestki)

Gruszki suszone 4,00 9,00 (bez gniazd nasiennych)

Jabłka suszone 4,00 8,00 (bez gniazd nasiennych)

importowana sprzedawana jest po 10 
- 13 zł za kilogram (55 zł do 65 złotych 

za opakowanie).

Dużym zaintere-
sowaniem kup-
ców cieszy się 
kapusta kiszona 
i kiszone ogórki. 
Najmniejsze opa-
kowanie to 1 kg, 
największe - 6 ki-
logramów. Kapu-
sta sprzedawana 
jest od 1,00 do 
1,20 złotego za 
kilogram, ogórki 
w cenie od 3,30 
do 3,60 za kilo-
gram. Nadal tania 
jest cebula i biała 
kapusta. Sukce-
sywnie drożeje 
sałata masłowa. 
Za 16 sztuk (opa-

kowanie) producenci oczekują od 30 
do 35 złotych.

Kończą się krajowe brokuły. Ostatnie 
partie sprzedawane są drogo, sztuka 
kosztuje około 3 złotych. Sklepy za-
powiadają zwiększone zakupy warzyw 
od przyszłego tygodnia. Wtedy kon-
sumenci zaczną kupować produkty na 
świąteczne potrawy.

Zainteresowaniem sklepów cieszą 
się kasze. Najdroższa jest gryczana 
– kilogram sprzedawany jest w hurcie 
po 2 złote.

Małgorzata Skoczewska

Asortyment Cena minimalna zł/kg Cena maksymalna zł/kg

Jabłka 0,90 1,66

Gruszki 1,50 3,50

Cytryny 2,40 3,50

Grapefruity 4,50 7,30

Mandarynki 3,50 4,60

Pomarańcze 4,00 5,50

Wyrazy głębokiego współczucia

Krzysztofowi Zanussiemu
z powodu śmierci

Mamy
składa Burmistrz Nasielska
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TVP 2
06:00 Kawa czy herbata
08:00 Wiadomości
08:12 Pogoda
08:15 Cafe serio
08:25 Kawa czy herbata
09:00 Maks i Ruby; serial anim. 
09:30 Budzik; program dla dzieci
10:05 Moda na sukces; serial prod. USA
10:30 Pięć dni z życia emeryta; 

odc.2/5; serial prod. TVP; reż: Edward 
Dziewoński

11:40 Telezakupy
11:56 Książki na zimę
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes; rolniczy program inf.
12:20 Wielkie sprzątanie
12:35 Zielony biznes; magazyn ekolo-

giczny
12:45 Plebania; telenowela TVP
13:10 Klan; odc.888; telenowela TVP
13:41 Książki na zimę
13:45 Lekarz Jedynki
14:05 Poznań. Historie osobliwe
14:20 W labiryncie; serial TVP
14:55 Książki na zimę
15:00 Wiadomości
15:10 Drugi dzień świąt; cz.2; 1997  ko-

media prod. USA; reż: James Frawley
16:00 Łapówa
16:25 Moda na sukces; serial prod.USA 
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:15 Razem na Biegun. Antarktyda
17:30 Klan; telenowela TVP
18:00 Jaka to melodia?; quiz muzyczny 
18:30 Rodzinka; 2003  serial TVP
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości; Sport; Pogoda
20:05 Prosto w oczy
20:21 Pogoda
20:30 Teatr Telewizji; Opera mleczana; 

spektakl; reż: Mikołaj Grabowski; wyk: 
Anna Radwan-Gancarczyk, Ewa Kaim

21:35 Kwiaty Harrisona;  dramat wojenny 
prod.USA; reż: Elie Chouraqui

23:45 Wiadomości
00:00 Rozmowy na czasie
00:25 Pegaz; magazyn kulturalny
00:50 Dobre książki
01:15 Skarb trzech łotrów; 1972  film 

kryminalny prod. polskiej (64’); reż: 
Jan Rutkiewicz; wyk: Mieczysław Stoor, 
Barbara Marszałek, Bolesław Płotnicki

02:20 Zakończenie programu

06:55 10 minut tylko dla siebie; magazyn
07:05 Na dobry początek; Wilki
07:15 Dwójka Dzieciom; WOW; serial 

prod. polsko-niemieckiej
07:40 Dwójka Dzieciom; Tajemnica szyfru 

Marabuta; serial anim. prod. polskiej
07:50 Dwójka Dzieciom; Przygód kilka 

wróbla Ćwirka; film anim. dla dzieci
08:00 Na dobre i na złe; serial TVP
09:00 Pytanie na śniadanie; magazyn 
10:05 10 minut tylko dla siebie; magazyn
10:15 Circo Massimo 2002; cz.1; film 

dok.prod.włoskiej
11:15 Ferie z Dwójką; Świąteczna 

przygoda; komedia prod.polskiej (82’); 
reż: Dariusz Zawiślak; wyk: Bartosz 
Opania,Paweł Burczyk,Kasia Olasz

12:40 Telezakupy
13:00 Panorama
13:16 Pogoda
13:20 Kochaj mnie; telenowela dok. TVP
13:45 Podróż do ziemi obiecanej; serial 

prod. USA
14:30 Krzysztof Bednarczyk-człowiek 

niezwykły
15:10 Co ci dolega ?; Prywatne życie 

grubasów; film dokumentalny
16:00 Panorama
16:15 Film dla niesłyszących; Na dobre i 

na złe; serial TVP
17:05 Przystanek praca; magazyn
17:20 Konsument; magazyn
17:50 PROGRAM LOKALNY
18:30 Panorama
18:54 Pogoda
19:05 Herbatka u Tadka; talk show
19:50 Panorama flesz
20:05 M jak miłość; serial TVP [stereo]
20:55 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:00 Kochaj mnie; telenowela doku-

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

Michała Fajbusiewicza
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport-telegram
22:33 Pogoda
22:45 Warto rozmawiać
23:30 Kultura
23:40 Warto rozmawiać
00:25 Ja tu jeszcze wrócę - Arnold 

Schwarzenegger; 2003 film dokumen-
talny prod. USA

01:15 Zakończenie programu

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

odc.55 „Malcolm in the Middle”; 
USA; serial komediowy   

07:30 MacGyver 70, odc.57;serial sens.
08:30 Exclusive, odc.78; Najciekawsze 

historie świata  
09:00 Koncert Scorpions cz.II
09:50 Święty ktoś; film fabularny
11:20 Benny Hill
11:45 1941; r. Spielberg Steven; w. 

Aykroyd Dan, Beatty Ned, Belushi 
John, Gary Lorraine, Lee Christopher, 
Mifune Toshiro

13:45 Gliniarz w przedszkolu ; USA, 1990; r. 
Ivan Reitman; w. Arnold Schwarzenegger, 
Hunt Linda, Linda Hunt, Miller Penelope, 
Pamela Reed, Penelope Ann Miller, Reed 
Pamela, Richard Tyson, Schwarzenegger 
Arnold, Tyson Richard

15:45 Wydarzenia
16:00 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.351; r. J. Kamiński
16:40 13 Posterunek, odc.25; serial kom.
17:15 Pierwsza miłość, odc.15 Polska; 

serial obyczajowy   
18:00 Rodzina zastępcza, odc.70 Polska; 

Serial obyczajowy   
18:30 Wydarzenia
18:55 Sport
19:05 Pogoda
19:10 Samo życie, odc.455 Polska; serial 

obyczajowy   
20:00 Miodowe Lata, odc.102 Polska; 

serial komediowy   
20:45 „MEGAHIT” Jumanji; USA, 1995; r. Joe 

Johnston; w. Bonnie Hunt., Dunst Kirsten, 
Hunt Bonnie, Pierce Bradley, Williams Robin 
Gra Jumanji jest kluczem do groźnego, 
równoległego świata dżungli, która 
porywa nieostrożnych graczy. W 1969 
padł jej ofiarą mały Alan. W 1993 para 
innych dzieci wyzwala lawinę przera-
żających efektów specjalnych i Robina 
Williamsa, już dorosłego Alana. 

21:30 Studio Lotto
22:50 Biznes Wydarzenia
23:10 Pogoda
23:20 Bumerang, odc.318 
23:50 Co z tą Polską?, odc.13; program 

Tomasza Lisa   
00:50 Aquaz Music ZOne; program 

muzyczny   
05:00 Pożegnanie

06:05 Usterka  
06:30 Telesklep 
07:10 Uwaga! - magazyn 
07:30 Prześwietlenie - magazyn 
08:00 Najsłabsze ogniwo - teleturniej 
08:45 Tele Gra - interaktywny teleturniej 

na żywo 
09:45 Grinch: Świąt nie będzie - film 

rodzinny, USA 2000, reżyseria: Ron 
Howard, obsada: Jim Carrey, Taylor 
Momsen, Jeffrey Tambor

11:30 Rozmowy w toku - talk show 
12:35 Na Wspólnej (389) - serial oby-

czajowy, Polska 
13:05 Nash Bridges (11/122) - serial 

sensacyjny, USA 
14:05 Serce z kamienia (81/125) - tele-

nowela, Meksyk 
14:55 Ostry dyżur VI (8/22) - serial 

obyczajowy, USA 
15:55 Grzesznica (28/95) - 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 (390) - serial oby-

czajowy, Polska 
21:30 Moja krew - program rozrywkowy 
22:30 Kasia i Tomek (83) - serial kome-

diowy, Polska 

23:00 Camera Cafe 2 (1/15) - serial 
komediowy, Polska 

23:30 Fakty, ludzie, pieniądze - magazyn 
00:00 Multikino - magazyn 
00:25 Red Light - program erotyczny 
01:20 Uwaga! - magazyn 
01:40 Nic straconego 
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TVP 1 POLSAT TVN TV 4
05.45 „VIP” - wydarzenia i plotki 
06.10 „Kinomaniak” - odjazdowy maga-

zyn filmowy
06.35 „Strefa P” - magazyn muzyczny 
07.00 Muzyczne listy – magazyn
08.00 TV Market
08.15 „Echo lasu” (32) -  program o 

tematyce ekologicznej
08.45 „Niezakazane reklamy” (4) – pro-

gram rozrywkowy
09.15 „Ja tylko pytam” - talk-show
10.15 „Młodzieńcza miłość” (83) – tele-

nowela, Argentyna
11.15 „W imieniu prawa” (11) - show 

sądowy, reż. Witold Rumel
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” („Jackie 

Chan Adventures”)(31) – animowany 
serial przygodowy, USA

15.45 „Ściśle tajne” („UC: Undercover”) 
(12)– dramatyczny serial akcji, USA

16.45 „Jak dwie krople czekolady” („Sister 
Sister”) (104) – serial komediowy, USA 

17.10 „Młodzieńcza miłość” (84) – tele-
nowela, Argentyna

18.10 „Daję słowo” – teleturniej
19.00 „Ja tylko pytam” - „SPRZĄTAM U 

PAŃSTWA” - O swojej pracy opowiedzą 
panie, które sprzątają w prywatnych 
mieszkaniach i hotelach.

20.00 „Polowanie na jednorożca” (4) – se-
rial dramatyczny, USA 1999, reż. William 
A. Graham, wyk. Kevin Anderson, Tom 
Skerritt, Naomi Wats

21.00 WYDARZENIA 
21.10 „Amerykańska tragedia” (4) – serial 

dramatyczny, USA
22.10 „Drogówka” - magazyn policyjny 
22.40 „INFORmator prawny” - Magazyn 

„Gazety Prawnej”
22.55 „Tęcza” („Rainbow”) - USA-Kanada 

1996, reż. Bob Hoskins; wyk. Bob Hoskins, 
Willy Lavendel, Jacob Tierney

00.55 „Co mówią gwiazdy” (40) – pro-
gram 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

TVP 2
06:00 Kawa czy herbata
08:00 Wiadomości
08:12 Pogoda
08:15 Cafe serio
08:25 Kawa czy herbata
09:00 Edi i Miś; serial anim. 
09:10 Dig i Dug; serial anim. prod. ang.
09:20 Jedyneczka; program dla dzieci
09:55 Sowy z Tamarack; serial prod. 

kanadyjskiej
10:25 Moda na sukces; serial prod.USA 
10:50 Pięć dni z życia emeryta; odc.3/5; se-

rial prod. TVP; reż: Edward Dziewoński
11:40 Telezakupy
11:57 Książki na zimę
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes; rolniczy program 

informacyjny
12:20 Plebania; telenowela TVP [stereo]
13:10 Klan; odc.889; telenowela TVP
13:35 Książki na zimę
13:40 Szansa na życie
14:00 Laboratorium; magazyn
14:20 W labiryncie; serial TVP
14:56 Książki na zimę
15:00 Wiadomości
15:10 Pod słońcem południa; serial 

prod.francuskiej; reż: Henri Helman
16:00 Bez granic; program dla młodych 

widzów
16:25 Moda na sukces; serial prod. USA
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:15 Razem na Biegun. Antarktyda
17:30 Klan; telenowela TVP
18:00 Jaka to melodia?; quiz muzyczny 
18:30 sitcom
19:00 Lippy & Messy; język ang. dla dzieci
19:05 Wieczorynka
19:30 Wiadomości; Sport; Pogoda
20:05 Prosto w oczy
20:22 Pogoda
20:30 W krainie dreszczowców; Okno 

strachu; 2003 film fab.prod.kanadyj-
skiej; reż: Louis Belanger; wyk: Shannen 
Doherty, Michael Francoeur

22:00 Raport kryminalny
22:30 Plus minus - magazyn ekonomiczny
22:55 Wiadomości
23:10 W sieci zbrodni; La donna del de-

lito; film fab.prod.włoskiej; reż: Corrado 
Colombo

00:50 powt.
01:20 Zakończenie programu

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

Borysewicz
07:15 Dwójka Dzieciom; WOW; serial 

prod. polsko-niemieckiej
07:40 Dwójka Dzieciom; Podróże do 

bajek; serial animowany dla dzieci
07:50 Dwójka Dzieciom; Przygód kilka 

wróbla Ćwirka; serial anim. 
08:00 Na dobre i na złe; serial TVP
09:00 Pytanie na śniadanie; magazyn 
10:00 10 minut tylko dla siebie; magazyn
10:10 Circo Massimo; cz.2; film 

dok.prod.włoskiej
11:10 Ferie z Dwójką; Nowe przygody 

Tomka Sawyera; film fab. prod. USA; 
reż: Adam Weissman; wyk: Erik Estrada, 
Laraine Newman

12:40 Telezakupy
13:00 Panorama
13:17 Pogoda
13:20 National Geographic proponuje; 

Oceaniczne oazy Niugini; serial doku-
mentalny prod. angielskiej

13:50 Podróż do ziemi obiecanej; serial 
prod. USA

14:35 Ferie z Dwójką
15:00 Cud na Oceanie Spokojnym; Miracle 

in the Pacific;  film dok. prod. USA
16:00 Panorama
16:15 Film dla niesłyszących; M jak miłość; 

serial TVP
17:05 Ojczyzna-polszczyzna
17:25 Piękniejsza Polska; magazyn
17:50 PROGRAM LOKALNY
18:30 Panorama
18:53 Pogoda
19:00 Jeden z dziesięciu; teleturniej
19:35 Telewizyjne Wiadomości Literackie
19:55 Panorama flesz
20:05 M jak miłość; serial TVP [stereo]
20:55 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:00 Magazyn Ekspresu Reporterów; .
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport-telegram
22:33 Pogoda
22:40 Wieczór filmowy Kocham Kino; 

Z tobą czy bez ciebie; film fab.prod.ang.; 
reż: Michael Winterbottom; wyk: 
Christopher Eccleston, Dervla Kirwan

00:15 Wieczór artystyczny
01:05 Kilogramy; film dok.prod.pol.
01:30 Agencja przetrwania; film dok.
01:55 Zakończenie programu

06:00 Piosenka na życzenie
06:45 TV MARKET
07:00 Pokemon, odc.19; serial anim. 
07:30 Zbuntowany Anioł , odc.21; tele-

nowela argentyńska   
08:20 Interwencja, odc.351
08:50 Rodzina zastępcza, odc.70; serial 

obyczajowy   
09:20 13 Posterunek, odc.25; serial kom.
10:00 Wiesio szoł, odc.3
10:15 Miodowe Lata, odc.102; serial kom.
11:00 Najzabawniejsze zwierzęta świata, 

odc.89
11:30 Samo życie, odc.455; serial oby-

czajowy   
12:10 Zbuntowany Anioł , odc.22; tele-

nowela argentyńska   
13:00 TV MARKET
13:15 Twój lekarz, odc.43
13:35 Wystarczy chcieć, odc.276
13:45 Benny Hill
14:00 Jumanji „Jumanji”; USA, 1995; r. 

Joe Johnston; w. Bonnie Hunt., Dunst 
Kirsten, Hunt Bonnie, Pierce Bradley, 
Williams Robin

15:45 Wydarzenia
16:00 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.352
16:40 13 Posterunek, odc.26; serial kom.
17:15 Co się święci w mej pamięci, 

odc.2
18:00 Rodzina zastępcza, odc.71; serial 

obyczajowy   
18:30 Wydarzenia
18:55 Sport
19:05 Pogoda
19:10 Samo życie, odc.456; serial obycz.
20:00 Świat według Kiepskich, odc.44; 

serial komediowy   
20:45 Powrót do przyszłości, cz. 2 

„Back to the Future II”; USA, 1989; r. 
Robert Zemeckis; w. Billy Zane, Casey 
Siemaszko, Elisabeth Shue, Fox Michael, 
Lea Thompson, LLoyd Christopher, Michael 
J. Fox Christopher Lloyd, Shue Elisabeth, 
Siemaszko Casey, Thomas F. Wilson

21:30 Studio Lotto
22:55 Biznes Wydarzenia
23:15 Pogoda
23:25 Nasze dzieci; program pod patro-

natem Fundacji Polsat
00:25 13 Posterunek, odc.25; serial kom. 
01:00 Aquaz Music Zone; program 

muzyczny   
05:00 Pożegnanie

06:20 Usterka  
06:45 Telesklep 
07:25 Uwaga! - magazyn 
07:45 Prześwietlenie - magazyn 
08:15 Najsłabsze ogniwo - teleturniej 
09:00 Tele Gra - interaktywny teleturniej 

na żywo 
10:00 Szybka forsa - interaktywny 

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

fabularno-dokumentalny, Polska 
11:30 Rozmowy w toku - talk show 
12:35 Na Wspólnej (390) - serial oby-

czajowy, Polska 
13:05 Nash Bridges (12/122) - serial 

sensacyjny, USA 
14:05 Serce z kamienia (82/125) - tele-

nowela, Meksyk 
14:55 Ostry dyżur VI (9/22) - serial 

obyczajowy, USA 
15:55 Grzesznica (29/95) - telenowela, 

Meksyk 

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

fabularno-dokumentalny, Polska 
17:50 Rozmowy w toku 
19:00 Fakty  
19:30 Sport  
19:40 Pogoda  
19:45 Uwaga! - magazyn 
20:10 Najsłabsze ogniwo - teleturniej 
21:00 Na Wspólnej (391) - serial obycza-

jowy, Polska 
21:30 Dowody zbrodni (3/23) - serial 

kryminalny, USA 
22:30 Miasto zbrodni - film dokumen-

talny 
23:40 Camera Cafe 2 (1/15) - serial 

komediowy, Polska 
00:10 Uwaga! - magazyn 
00:30 Nic straconego 

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

zyn filmowy
06.20 V Max – magazyn motoryzacyjny
06.45 „INFORmator prawny” - magazyn 

„Gazety Prawnej” 
07.00 Muzyczne listy – magazyn
08.00 TV Market
08.15 „Przygody Jackie Chana” (31) 

– animowany serial przygodowy, USA
08.45 „Jak dwie krople czekolady” (104) 

– serial komediowy, USA
09.15 „Ja tylko pytam” - talk-show
10.15 „Młodzieńcza miłość” (84) – tele-

nowela, Argentyna
11.15 „Psie serce” – serial prod. Polskiej
12.15 „INFORmator prawny” - magazyn 

„Gazety Prawnej”
12.30 Rajdowe Mistrzostwa Świata 

- podsumowanie rywalizacji juniorów i 
kierowców samochodów produkcyjnych 

13.30 „Daję słowo” – teleturniej
14.15 „Muzyczne listy” – magazyn 
15.15 „Przygody Jackie Chana” (32) 

– animowany serial przygodowy, USA
15.45 „W imieniu prawa” (12) - show 

sądowy, reż. Witold Rumel
16.45 „Jak dwie krople czekolady”(105) 

– serial komediowy, USA
17.10 „Młodzieńcza miłość” (85) – tele-

nowela, Argentyna
18.10 „Daję słowo” – teleturniej
19.00 „Ja tylko pytam” - „OPERACJE 

PLASTYCZNE” - Dlaczego ludzie de-
cydują się na operacje plastyczne? Co 
dzięki nim zyskują, a co mogą stracić?

20.00 „Anioł ciemności” (62) – serial 
dramatyczno-sensacyjny, USA

21.00 WYDARZENIA 
21.10 „Ściśle tajne” (13)– dramatyczny 

serial akcji, USA
22.10 „Komenda” - serial dok.
22.40 „Sąsiedzka wojna” (10) – kome-

diowy serial akcji, USA
23.10 „Prywatny detektyw Jim Rockford: 

Ucieczka z Los Angeles” - USA 1994, reż. 
James Whitmore jr.; wyk. James Garner, 
Joanna Cassidy, Joe Santos, Geoffrey 
Nauffts, Stuart Margolin

01.05 „Co mówią gwiazdy” (41) – pro-
gram rozrywkowy

01.50 Muzyczne listy – magazyn
02.40 V Max – magazyn motoryzacyjny
03.05 „Joker” – talk-show
03.55 Zakończenie programu

Jumanji
20.45 POLSAT
 Reżyseria: Joe Johnston; W rolach 

głównych:Robin Williams, Kirsten 
Dunst, Bradley Pierce, Jonathan Hyde, 
Bonnie Hunt

W 1969 roku, kiedy to - niczym w 
ponurym horrorze - dwunastoletni 
chłopiec, Alan Parrish nie wierząc 
własnym uszom słyszy dźwięk 
tam-tamów dobywający się z ziemi. 
Pracujące w tym miejscu koparki wy-
dobywają na światło dzienne tajem-
nicze, drewniane pudełko, które Alan 
zabiera ze sobą. W domu, razem z 
przyjaciółką Sarą otwiera je i znajduje 
wewnątrz zwykłą grę planszową z 
pionkami, przypominającą pospo-
litego „Chińczyka”. Ale gdy tylko 
zaczynają w nią grać,  „Jumanji” 
ujawnia swoje niezwykłe, z piekła 
rodem właściwości. Już po pierw-
szym rzucie kostką Alan i Sara zdają 
sobie sprawę, że wokół nich dzieje 
się coś dziwnego, niesamowitego: 
zostają wchłonięci przez dżunglę. 
Przestraszana Sara ucieka, pozo-
stawiając Alana na pastwę dzikich 
bestii. Mija dwadzieścia sześć lat - 
do opuszczonego domu, w którym 
kiedyś mieszkała rodzina Parrishów, 
wprowadza się dwójka dzieci: Judy i 
Peter.Pierwszego dnia po przybyciu, 
Peter znajduje na strychu nietoperza 
- co jest o tyle zaskakujące, że osob-
niki tego gatunku występują jedynie 
w Afryce. Wkrótce on również słyszy 
tajemnicze tam-tamy i odkrywa grę 
„Jumanji”...

HIT NA DZIŚ

Okno strachu
20.30 TVP 1
 Thriller, 88 min, Kanada 2003Reżyseria: 

Louis Belanger; Scenariusz: Gregory 
Goodell, Robert Janes; Występują: 
Shannen Doherty, Charles Powell, 
Jayne Heitmeyer i inni

Noc. Szklane oko teleskopu prze-
ślizguje się wzdłuż okien budynku, 
zagląda przez nie do mieszkań. Ich 
właściciele nie mają pojęcia, że są 
obserwowani. W pewnym momen-
cie podglądacz nakierowuje teleskop 
na okno pięknej dziewczyny. Strzela 
migawka aparatu. Podglądacz zdo-
bywa kolejne zdjęcie nieświadomej 
niczego młodej kobiety. Piękna 
Celeste ma niemal idealne życie. 
Dobrą, sprawiającą wiele satysfakcji 
pracę, przystojnego narzeczonego 
Brenta, ulubioną papugę. Ale Celeste 
dusi się w związku, wymaga od 
swego partnera więcej swobody 
i czasu, aby uporządkować swoje 
uczucia. Z pomocą wiernej przy-
jaciółki Tashy znajduje mieszkanie 
w apartamentowcu i wprowadza 
się do niego, nie podając Brentowi 
nowego adresu. Ktoś jednak zakłóca 
spokój Celeste. Zaczynają się ano-
nimowe telefony od tajemniczego 
mężczyzny. Celeste orientuje się, że 
jest przez niego obserwowana. 
Przerażona dziewczyna zasłania 
okna prześcieradłami, zmienia nu-
mer telefonu. Na nic to się jednak nie 
zdaje, podglądacz zdobywa nowy, 
zastrzeżony numer, dzwoni także 
na telefon komórkowy. Wyznacza 
trzy reguły, za których złamanie grozi 
młodej kobiecie karą.

HIT NA DZIŚ
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TVP 2

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

kanadyjskiej
09:25 Budzik; program dla dzieci
09:55 Niesamowite przypadki Harrisa 

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

10:25 Moda na sukces; serial prod. USA
10:50 Pięć dni z życia emeryta; odc.4/5; se-

rial prod. TVP; reż: Edward Dziewoński
11:40 Telezakupy
11:55 Książki na zimę
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes; rolniczy program 

informacyjny
12:20 My, Wy, Oni; cykliczny program, 

poświęcony problemom etycznym we 
współczesnej rodzinie

12:50 Beata i śmieci
13:10 Sąsiedzi; serial komediowy TVP 
13:40 Książki na zimę
13:45 Kwadrans na kawę
14:00 W rajskim ogrodzie
14:25 W labiryncie; serial TVP
14:56 Książki na zimę
15:00 Wiadomości
15:10 Rycerze i rabusie; odc.7/7; 1984  

serial TVP; reż: Tadeusz Junak
16:00 pr.dla młodych widzów
16:20 Szkoła pod Biegunem
16:25 Moda na sukces; serial prod. USA
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Plebania; telenowela TVP [stereo]
17:45 Jaka to melodia?
18:10 Forum; program publicystyczny 
19:00 Wieczorynka; Pszczółka Maja
19:30 Wiadomości
19:52 Sport
19:58 Pogoda
20:05 Prosto w oczy
20:22 Pogoda
20:30 Kameleon; odc.4/4; serial TVP
21:30 Zawsze po 21-szej
22:00 Romeo i Julia/cz.2/; widowisko
22:55 Wiadomości
23:10 Farba-film fab.prod.pol.
00:35 Wokół wielkiej sceny
01:20 Zakończenie programu

06:55 10 minut tylko dla siebie; magazyn
07:05 Na dobry początek; Don Wasyl i 

Cygańskie Gwiazdy
07:15 Dwójka Dzieciom; WOW; serial 

prod. polsko-niemieckiej
07:40 Dwójka Dzieciom; Podróże do 

bajek
07:50 Dwójka Dzieciom; Przygód kilka 

wróbla Ćwirka
08:00 Na dobre i na złe; serial TVP
09:00 Pytanie na śniadanie; magazyn 
09:55 Lubię czytać
10:05 Circo Massimo 2002; cz.4; film 

dok.prod.włoskiej
11:05 Ferie z Dwójką; Legenda o 

Płaczącym Ryanie; 1998 film fab.prod. 
USA; reż: Deanna Shapiro, Julio Smith; 
wyk: Andi Eystad, Michael Heidemann

12:40 Telezakupy
13:00 Panorama
13:17 Pogoda
13:20 Złotopolscy; telenowela TVP 
13:50 Życie do poprawki II; Twice in Life 

Time II;  serial prod.USA; reż: David 
Winning

14:35 Ferie z Dwójką
15:00 Gwiazdka w Hollywood; 2001  film 

dok.prod.angielskiej
16:00 Panorama
16:10 Bezludna wyspa
17:10 Tygodnik Moralnego Niepokoju
17:40 Lubię czytać; magazyn o książ-

kach
17:50 PROGRAM LOKALNY
18:30 Panorama
18:53 Pogoda
19:00 Jeden z dziesięciu; teleturniej
19:30 Złoty interes
19:50 Panorama flesz
20:10 Jadowita śmierć; Venomus; 2001  

film fab.prod. USA; reż: Ed Raymond; 
wyk: Treat Williams,Hannes Jaenicke

22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport-telegram
22:33 Pogoda
22:40 Trójkąt damsko-męski
23:10 Zakręty losu; Święty z Fortu 

Washington; 1993  film obyczajowy 
prod. USA (100’) ; reż: Tim Hunter; 
wyk: Danny Glover, Matt Dillon

00:50 W obronie prawa; serial prod. USA 
/tylko dla dorosłych/

01:35 Oszustwa polskie-film dok.
02:30 Zakończenie programu

06:00 Piosenka na życzenie
06:45 TV MARKET
07:00 Pokemon, odc.1 Japonia; serial 

animowany   
07:30 Zbuntowany Anioł , odc.22; tele-

nowela argentyńska   
08:20 Interwencja, odc.352
08:50 Rodzina zastępcza, odc.71; serial 

obyczajowy   
09:20 13 Posterunek, odc.26; serial kom.
10:00 Wiesio szoł, odc.4
10:15 Świat według Kiepskich, odc.44; 

serial komediowy   
11:00 Najzabawniejsze zwierzęta świata, 

odc.90
11:30 Samo życie, odc.456;serial oby-

czajowy   
12:10 Zbuntowany Anioł , odc.23; tele-

nowela argentyńska   
13:00 TV MARKET
13:15 Domowa kawiarenka 1, odc.4
13:40 Benny Hill
13:55 Powrót do przyszłości, cz. 2 „Back 

to the Future II”; USA, 1989; r. Robert 
Zemeckis

15:45 Wydarzenia
16:00 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.353
16:30 Świat według Kiepskich, odc.127; 

serial komediowy   
17:05 Jezioro marzeń, odc.99 „Dawson’s 

Creek”; serial dla młodzieży   
17:55 Rodzina zastępcza, odc.72 Polska; 

serial obyczajowy   
18:30 Wydarzenia
18:55 Sport
19:05 Pogoda
19:10 Samo życie, odc.457; serial oby-

czajowy   
20:00 Dziupla Cezara, odc.2; serial kom.
20:45 Powrót do przyszłości, cz. 3; USA, 

1990; r. Robert Zemeckis. w. Michael J. 
Fox; w. Christopher Lloyd, Fox Michael, 
Lea Thompson, LLoyd Christopher, Mary 
Steenburgen, Steenburger Mary, Thomas 
F. Wilson, Thompson Lea, Wilson Thomas F. 

21:30 Studio Lotto
23:05 Biznes Wydarzenia
23:25 Pogoda
23:35 Kuba Wojewódzki;talk show
00:35 13 Posterunek, odc.26; serial 

komediowy   
01:10 Aquaz Music Zone; program 

muzyczny   
05:00 Pożegnanie

06:20 Usterka  
06:45 Telesklep 
07:25 Uwaga! - magazyn 
07:45 Prześwietlenie - magazyn 
08:15 Najsłabsze ogniwo - teleturniej 
09:00 Tele Gra - interaktywny teleturniej 

na żywo 
10:00 Szybka forsa - interaktywny 

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

fabularno-dokumentalny, Polska 
11:30 Rozmowy w toku - talk show 
12:35 Na Wspólnej (391) - serial obycza-

jowy, Polska 
13:05 Nash Bridges (13/122) - serial 

sensacyjny, USA 
14:05 Serce z kamienia (83/125) - tele-

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

obyczajowy, USA 
15:55 Grzesznica (30/95) - telenowela, 

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

fabularno-dokumentalny, Polska 
17:50 Rozmowy w toku 
19:00 Fakty  
19:30 Sport  
19:40 Pogoda  
19:45 Uwaga! - magazyn 
20:10 Najsłabsze ogniwo - teleturniej 
21:00 Na Wspólnej (392) - serial obycza-

jowy, Polska 
21:30 W kręgu śmierci (Touched by a 

Killer) - film sensacyjny, USA 2000, re-
żyseria: Gilbert Shilton, obsada: Isabella 
Hoffman, James Wilder, Erin Gray, Jerry 
Wasserman, Donnelly Rhodes, Louise 
Fletcher

23:20 Bez śladu (23) - serial sens. USA 
00:20 Uwaga! - magazyn 
00:40 Nic straconego 
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TVP 1 POLSAT TVN TV 4
05.45 „VIP” - wydarzenia i plotki 
06.10 „Kinomaniak” - odjazdowy maga-

zyn filmowy
06.35 Modna Moda - magazyn
07.00 Muzyczne listy – magazyn
08.00 TV Market
08.15 „Przygody Jackie Chana” (32) 

– animowany serial przygodowy, USA 
08.45 „Jak dwie krople czekolady” (105) 

– serial komediowy, USA
09.15 „Ja tylko pytam” - talk-show
10.15 „Młodzieńcza miłość” (85) – tele-

nowela, Argentyna
11.15 „W imieniu prawa” (12) - 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” (33) 

– animowany serial przygodowy, USA 
15.45 „Anioł ciemności” („Angel”) (62) 

– serial dramatyczno-sensacyjny, USA
16.45 „Jak dwie krople czekolady” („Sister 

Sister”) (106) – serial komediowy, USA 
17.10 „Młodzieńcza miłość” (86) – tele-

nowela, Argentyna
18.10 „Daję słowo” – teleturniej
19.00 „Ja tylko pytam” - talk-show
20.00 „Prywatny detektyw Jim Rockford: 

Ucieczka z Los Angeles” - USA 1994, reż. 
James Whitmore jr.; wyk. James Garner, 
Joanna Cassidy, Joe Santos

22.10 „Policjanci” (2) – serial dramatyczny, 
Polska 1999, reż. Łukasz Wylężałek, wyk. 
Radosław Pazura, Tadeusz Huk

23.10 „Raising Arizona” – USA 1987, reż. 
Joel Coen; wyk. Nicolas Cage, Holly Hunter, 
Trey Wilson, John Goodman, T.J. Kuhn jr. 
Zwariowana komedia sytuacyjna braci 
Coen. Niekonwencjonalne małżeństwo 
byłego recydywisty (Cage) i byłej poli-
cjantki (Hunter) nie może mieć dzieci. 
Postanawiają wykorzystać swoje kwa-
lifikacje i porwać jedno z pięcioraczków 
miliardera, Nathana Arizony, człowieka 
który zawsze miał wszystkiego za dużo. 
Porwany Nathan Arizona junior da im 
prawdziwą szkołę.

01.05 „Co mówią gwiazdy” (42) – pro-
gram rozrywkowy

01.50 „Muzyczne listy” – magazyn 
02.40 Modna Moda - magazyn
03.05 „Joker” – talk-show
03.55 Zakończenie programu

TVP 2

06:00 Kawa czy herbata
08:00 Wiadomości
08:12 Pogoda
08:15 Cafe serio
08:25 Kawa czy herbata
09:00 serial dla najmłodszych
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 Pięć dni z życia emeryta; odc.4/5; se-

rial prod. TVP; reż: Edward Dziewoński
11:40 Telezakupy
11:55 Książki na zimę
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes; rolniczy program inf.
12:20 Lasy i Ludzie
12:40 Plebania; telenowela TVP 
13:10 Klan; odc.890; telenowela TVP
13:36 Książki na zimę
13:39 Wielki świat małych odkrywców;
13:55 Zapomniane pracownie
14:20 W labiryncie; serial TVP
14:56 Książki na zimę
15:00 Wiadomości
15:10 Moda na sukces; serial prod.USA
15:30 Klan
16:01 Teleexpress
16:20 Puchar Świata w skokach narciar-

skich-Turniej Czterech Skoczni
18:40 Rodzinka; ost.
19:15 Wieczorynka
19:30 Wiadomości; Sport; Pogoda
20:05 Prosto w oczy
20:21 Pogoda
20:30 Okruchy życia; Romans z opiekun-

ką; film fab.prod.USA; reż: David Burton; 
wyk: Keri Russell, Stephen Collins

22:05 Romeo i Julia /cz.1/; widowisko
22:55 Wiadomości
23:10 Grizzly; Wild Grizzly; film fab. prod. 

USA; reż: Sean McNamara
00:45 powt.
01:15 Zakończenie programu

06:55 10 minut tylko dla siebie; magazyn
07:05 Na dobry początek; Golec
07:15 Dwójka Dzieciom; WOW; serial 

prod. polsko-niemieckiej
07:40 Dwójka Dzieciom; Podróże do 

bajek; serial anim.prod.polskiej
07:50 Dwójka Dzieciom; Przygód kilka 

wróbla Ćwirka; serial anim. prod. polskiej
08:00 Na dobre i na złe; serial TVP
09:00 Pytanie na śniadanie; magazyn 
09:55 10 minut tylko dla siebie; 

magazyn
10:10 Circo Massimo 2002; cz.3; film 

dok.prod.włoskiej
11:05 Ferie z Dwójką; Tron; film 

fab.prod.USA; reż: Steven Lisberger
12:40 Telezakupy
13:00 Panorama
13:16 Pogoda
13:20 Przystanek praca; magazyn
13:30 Znaki czasu; magazyn
13:50 Życie do poprawki II; odc.1/22; 

Twice in Life Time II; serial prod.USA; 
reż: David Winning

14:40 Ferie z Dwójką
15:05 Śpiewające Fortepiany; teleturniej
16:00 Panorama
16:10 Film dla niesłyszących; M jak miłość; 

serial TVP
17:05 Angielski z Kevinem
17:10 Środa melomana
17:40 Na drodze bezpiecznie
17:50 PROGRAM LOKALNY
18:30 Panorama
18:56 Pogoda
19:05 Jeden z dziesięciu; teleturniej
19:30 Europa da się lubić...; Europa 

świąteczna
20:55 Panorama flesz
21:00 Komornicy; serial dok.prod.polskiej
21:30 Przybieżeli do Betlejem ...wspólne 

kolędowanie; widowisko
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport-telegram
22:33 Pogoda
22:40 Alibi na środę; Listy od mordercy; 

1998 film sensacyjny prod. USA (100’); 
reż: David Carson; wyk: Patrick Swayze, 
Gia Carides, Roger E. Mosley, Bruce 
McGill

00:20 Zapisy pamięci; Panteon literacki; 
film dok. Tadeusza Pikulskiego

00:50 Zapisy pamięci; Kino polskie
01:10 Zakończenie programu

06:00 Piosenka na życzenie
06:45 TV MARKET
07:00 Pokemon, odc.2; serial anim.
07:30 Zbuntowany Anioł , odc.23; tele-

nowela argentyńska   
08:30 Interwencja, odc.353
08:50 Rodzina zastępcza, odc.72; serial
09:20 Jezioro marzeń, odc.99 „Dawson’s 

Creek”; serial dla młodzieży   
10:15 Dziupla Cezara, odc.2; serial kom.
11:00 Najzabawniejsze zwierzęta świata, 

odc.91
11:30 Samo życie, odc.457; serial obycz.
12:10 Zbuntowany Anioł , odc.24; tele-

nowela argentyńska   
13:00 Domowa kawiarenka 1, odc. 5 
13:25 Benny Hill
13:4Z0 Powrót do przyszłości, cz. 3; USA, 

1990; r. Robert Zemeckis
15:45 Wydarzenia
16:00 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.354
16:30 Co się święci w mej pamięci, odc.4
17:00 Szkoła przetrwania, odc.10; 
17:55 Rodzina zastępcza, odc.73; serial 

obyczajowy   
18:30 Wydarzenia
18:55 Sport
19:05 Pogoda
19:10 Pierwsza miłość, odc.16; serial 

obycz.
20:00 Daleko od noszy 2, odc.44 Polska; 

serial komediowy   
20:30 Dziki, odc.2 Polska, 2004; 
21:30 Studio Lotto
21:35 Co z tą Polską?, odc.14; program 

Tomasza Lisa   
22:40 Biznes Wydarzenia
23:00 Pogoda
23:10 Raport specjalny pt”Detoks”, odc.49 

Polska, 2004; r. Kinga Dębska Raport spe-
cjalny o ludziach, którzy przeszli przez 
detoks. Narkomania jako doświadczenie 
egzystencjonalnego końca. Czy bywają 
powroty do normalności po detoksie? 
Czy detoks przywraca życie? Co się musi 
wydarzyć, by powrót był możliwy? Czy 
w takiej rzeczywistości jest miejsce na 
optymizm?

23:40 Harry Angel; USA, 1987; r. Alan 
Parker; w. DeNiro Robert, Rourke Mickey, 
Rampling Charlotte, Bonet Lisa 

01:45 Aquaz Music Zone; program 
muzyczny   

05:00 Pożegnanie

06:20 Usterka  
06:45 Telesklep 
07:25 Uwaga! - magazyn 
07:45 Prześwietlenie - magazyn 
08:15 Najsłabsze ogniwo - teleturniej 
09:00 Nash Bridges (13/122) - serial 

sensacyjny, USA 
10:00 Ostry dyżur VI (10/22) - serial 

obyczajowy, USA 
11:00 W-11 Wydział Śledczy - serial 

fabularno-dokumentalny, Polska 
11:30 Rozmowy w toku - talk show 
12:35 Na Wspólnej (392) - serial obycz.
13:05 Nash Bridges (14/122) - serial 

sensacyjny, USA 
14:05 Serce z kamienia (84/125) - tele-

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

obyczajowy, USA 
15:55 Grzesznica (31/95) - telenowela, 

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

fabularno-dokumentalny, Polska 
17:50 Rozmowy w toku 
19:00 Fakty  
19:30 Sport  
19:40 Pogoda  
19:45 Uwaga! - magazyn 
20:10 Najsłabsze ogniwo - teleturniej 
21:00 Na Wspólnej (393) - serial obycza-

jowy, Polska 
21:30 Rodzinny dylemat - film obycza-

jowy, USA 1995, reżyseria: Donald Wrye, 
obsada: Faye Dunaway, Stephen Collins, 
Cameron Bancroft, Judson Mills, Diane 
D’Aquila (za zgodą rodziców) 

23:20 Akta zbrodni 2 (19/22) - serial, USA 
23:50 Kasia i Tomek (83) - serial kome-

diowy, Polska 
00:20 Red Light - program erotyczny 
01:20 Uwaga! - magazyn 
01:40 Nic straconego 

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

zyn filmowy
06.35 Strefa P – magazyn muzyczny
07.00 Muzyczne listy – magazyn
08.00 TV Market
08.15 „Przygody Jackie Chana” (33) 

– animowany serial przygodowy, USA 
08.45 „Jak dwie krople czekolady” (106) 

– serial komediowy, USA
09.15 „Ja tylko pytam” - talk-show
10.15 „Młodzieńcza miłość” (86) – tele-

nowela, Argentyna 2001
11.15 „Psie serce” – 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” (34) 

– animowany serial przygodowy, USA
15.45 Rajdowe Mistrzostwa Świata 

– podsumowanie rywalizacji juniorów i 
kierowców samochodów produkcyjnych 

16.45 „Jak dwie krople czekolady” (107) 
– serial komediowy, USA

17.10 „Młodzieńcza miłość” (87) – tele-
nowela, Argentyna

18.10 „Daję słowo” – teleturniej
19.00 „Ja tylko pytam” - talk-show
20.00 „Raising Arizona” – USA 1987, reż. 

Joel Coen; wyk. Nicolas Cage, Holly Hunter, 
Trey Wilson, John Goodman, T.J. Kuhn jr. 
Zwariowana komedia sytuacyjna braci 
Coen. Niekonwencjonalne małżeństwo 
byłego recydywisty (Cage) i byłej poli-
cjantki (Hunter) nie może mieć dzieci. 
Postanawiają wykorzystać swoje kwa-
lifikacje i porwać jedno z pięcioraczków 
miliardera, Nathana Arizony, człowieka 
który zawsze miał wszystkiego za dużo. 
Porwany Nathan Arizona junior da im 
prawdziwą szkołę.

22.10 „Komenda” - serial dok. 
22.40 „Dar widzenia” – Wielka Brytania-

USA 2000, reż. Paul W.S. Anderson; wyk. 
Andrew McCarthy, Kevin Tighe

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

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

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

Listy od mordercy
22.40 TVP 2
 Film kryminalny, 99 min, USA 1998 

Reżyseria: David Carson Scenariusz: 
John Foster, Nicholas Hicks-Beach, 
Shelley Miller

Race Darnell, niesłusznie oskarżony 
o zabójstwo swojej żony, od siedmiu 
lat czeka w celi śmierci więzienia 
stanowego na wykonanie wyroku. 
Kolejne apelacje nie przynosiły re-
zultatu. Race opublikował książkę, 
w której opisał własną wersję wy-
darzeń i swój pobyt w więzieniu. 
Książka stała się bestsellerem, ale 
to nie wpłynęło na decyzję sądu. 
Czekanie na śmierć umila Race’owi 
tylko jedna rzecz: mężczyzna ko-
responduje z czterema kobietami, 
które nie wiedzą nawzajem o swoim 
istnieniu. Każda z nich zdążyła za-
kochać się w więźniu, a przesyłane 
na kasetach magnetofonowych listy 
nabrały bardzo intymnego charak-
teru, dodając skazańcowi sił do walki 
o życie. Każda z kobiet liczy na cud: 
wierzy, że ukochany wyjdzie na wol-
ność i razem zaczną nowe życie. 
I cud się staje: ambitna adwokatka 
Darnella dociera do nieznanych 
wcześniej świadków, doprowadza 
do rewizji procesu i uniewinnienia 
swojego klienta.  Ale na krótko przed 
opuszczeniem przez Race’a murów 
więzienia, jeden ze strażników, którzy 
mają obowiązek sprawdzać kore-
spondencję osadzonych, zamienia 
adresy kaset i dwie korepondentki 
Darnella odkrywają, że nie były jedy-
nymi kobietami w jego życiu.

HIT NA DZIŚ

Jadowita śmierć
20.10 TVP 2
 Thriller, 93 min, USA 2001; Reżyseria: 

Ed Raymond; Scenariusz: Dan Golden; 
Występują: Treat Williams, Mary Page 
Keller, Hannes Jaenicke, Catherine Dent, 
Anthony John Denison, Geoffrey Pierson 
i inni

 W roku 1990 para arabskich ter-
rorystów wysadza w powietrze 
tajne laboratorium armii USA na 
pustyni Mojave, w którym prowa-
dzone są nielegalne badania nad 
bronią biologiczną. Wojskowi 
naukowcy wykorzystują jako 
nosicieli śmiercionośnych zaraz-
ków węże grzechotniki. Wskutek 
eksplozji gady zostają uwolnione 
i rozpierzchają się po okolicy. 10 lat 
później miasteczko Santa Mira 
w Kalifornii nawiedzają trzęsie-
nia ziemi, które wypłaszają węże 
z podziemnych jam. Jednocześnie 
w dotkniętym wstrząsami regionie 
pojawiają się przypadki tajemniczej 
gorączki krwotocznej. Szukając 
przyczyn choroby, doktor David 
Henning prosi o pomoc swoją 
żonę, Christine, z którą jest 
w separacji. 

 Christine, wirusolog w wojskowym 
ośrodku badawczym, odkrywa w 
próbkach krwi chorych dziwnego 
wirusa. O swoim odkryciu zawia-
damia przełożonych. Szef zezwala 
jej na wyjazd do zagrożonego 
miasteczka, ale podmienia kolej-
ną partię próbek krwi, aby obalić 
wcześniejsze wyniki. 

HIT NA DZIŚ
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INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Nasielsk za I półrocze 2004 r.
Budżet Miasta i Gminy Nasielsk na rok 2004 
uchwalony został na sesji Rady Miejskiej w Na-
sielsku w dniu 30 stycznia 2004 r. uchwałą Rady 
Miejskiej Nr XXII/136/04.
Uchwała budżetowa określiła dochody gminy w 
wysokości 26.669.334,- zł oraz wydatki gminy 
w wysokości 27.832.334,- zł.
Ustalone uchwałą budżetową dochody obej-
mują:
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej zleconych gminie ustawa-
mi w wysokości 879.235,- zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 
180.000,- zł.
Ustalone uchwałą budżetową wydatki obejmują:
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ad-
ministracji rządowej zleconych gminie ustawami 
w wysokości 879.235,- zł,
- wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 
180.000,- zł.
Z dochodów zaplanowana została spłata pożyczek 
i kredytów w wysokości  835.660,- zł. 
W I półroczu bieżącego roku dokonano spłaty 
pożyczek i kredytów na ogólną kwotę 667.830,- 
zł, w tym:
- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej: 
- 72.830,- zł z tytułu pożyczki zaciągniętej na 
budowę wysypiska w Jaskółowie,
- 35.000,- zł z tytułu pożyczki zaciągniętej na 
budowę sieci wodociągowej Cieksyn – Andzin
oraz
- 500.000,- zł kredytu zaciągniętego w PKO 
O/Ciechanów,
- 60.000,- zł kredytu zaciągniętego w BS 
Nasielsk.
Zadłużenie gminy na koniec I półrocza 2004 roku 
wynosi 1.364.778,- zł. 
W I półroczu pięciokrotnie dokonano zmian 
w budżecie Miasta i Gminy Nasielsk. Zmiany 
wprowadzone zostały czterema uchwałami 
Rady Miejskiej oraz Zarządzeniem Burmistrza 
Nasielska:
Uchwałą Nr XXIII/145/04 z dnia 26 lutego 2004 
r. zmniejszono dochody budżetu miejskiego o 
kwotę 2.381.512,- zł oraz zwiększono dochody 
o kwotę 1.700.000,- zł. 
Zmian dokonano w działach:
010 Rolnictwo i łowiectwo
Zmniejszono planowane dochody w:
- § 6260 „Dotacje otrzymane z funduszy celo-
wych na finansowanie lub dofinansowanie kosz-
tów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
jednostek sektora finansów publicznych” o kwotę 
1.600.000,- zł,
- § 6290 „Środki na dofinansowanie własnych 
inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 
(związków powiatów), samorządów woje-
wództw pozyskanych innych źródeł” o kwotę 
60.000,- zł.
Zwiększono planowane dochody w:
- § 6290 o kwotę 1.600.000,- zł,
- § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny 
- o kwotę 40.000,- zł.
600 Transport i łączność
Zwiększono środki w § 6290 o kwotę 40.000,- zł 
z uwagi na zaniżone plany.
801 Oświata i wychowanie
Zmniejszono środki w § 6330 o kwotę 30.000,- 
zł z uwagi na zawyżone plany.
900 Gospodarka komunalna i ochrona śro-
dowiska 
Zmniejszono w § 0960 (udział mieszkańców) 
o kwotę 30.000,- zł, natomiast zwiększono  § 
6260 o kwotę 60.000,- zł z tytułu planowanych 
środków z Gminy Wieliszew.
• Zarządzeniem Nr 147/04 Burmistrza Nasielska 
z dnia 10 marca 2004 roku zwiększono dochody 
i wydatki budżetu miejskiego o kwotę 6.800,- zł 
oraz zmniejszono dochody  i wydatki o kwotę 
8.000,- zł. 
Zmian dokonano w dziale 852 „Pomoc społecz-
na” na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego Nr FIN I -301/3001/31/2004 
z dnia 24.02.2004 r.
Uchwałą Nr XXV/154/04 z dnia 29 marca 2004 
roku zwiększono dochody budżetu miejskiego 
o kwotę 93.629,- zł oraz zwiększono wydatki 
budżetu o kwotę 570.292,- zł:
- w dziale 758 „Różne rozliczenia” 
o kwotę 6.453,- zł, na podstawie pisma Ministra 
Finansów nr ST3-4820-5/2004 w sprawie usta-
lenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 
2004 rok,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 
o kwotę 87.176,- zł, zgodnie z pismem Wydziału 
Finansów Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wo-
jewódzkiego Nr FIN I - 301/3011/900/8/04 z 
dnia 10.02.2004 r. przyznającym dotację celową 

Na prośbę wielu mieszkańców, na stronach 13 i 14, publikujemy informację dotyczącą realizacji budżetu Miasta i Gminy Nasielsk 
w pierwszym półroczu 2004 roku

na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 r. w woj. 
mazowieckim z tytułu oświetlenia dróg publicz-
nych, dla których gmina nie jest zarządcą.
Zwiększono wydatki budżetowe:
- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo
o kwotę 51.010,- zł na inwestycję pn. „Sieć 
wodociągowa z przyłączami w Cieksynie” oraz 
o kwotę 144.653,- zł na inwestycję pn. „Moderni-
zacja SUW w Jackowie” finansowane pożyczkami 
w WFOŚiGW.
- w dziale 750 Administracja publiczna
z tytułu zwiększenia wydatków na zadanie in-
westycyjne pn. „Termomodernizacja budynku 
przy ul. Elektronowej w Nasielsku” sfinansowane 
planowaną do zaciągnięcia pożyczką z NFOŚiGW 
w wysokości 281.000,- zł.
- w dziale 801 Oświata i wychowanie 
o kwotę 6.453,- zł, na podstawie pisma Ministra 
Finansów nr ST 3-4820-5/2004 w sprawie 
ustalenia ostatecznej kwoty subwencji oświato-
wej na 2004 rok.
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 
o kwotę 87.176,- zł zgodnie z pismem Wydziału 
Finansów Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wo-
jewódzkiego Nr FIN I - 301/3011/900/8/04 
z dnia 10.02.2004 r. przyznającym dotację 
celową.
• Uchwałą Nr XXVI/168/04 Rady Miejskiej w 
Nasielsku z dnia 29 kwietnia 2004 r. zwiększono 
dochody budżetu miejskiego o kwotę 283.852,- 
zł i zmniejszono o kwotę 1.014.488,- zł oraz 
zwiększono wydatki budżetu miejskiego o kwotę 
377.187,- zł  i zmniejszono o kwotę 35.000,- zł.
Zwiększenia wystąpiły:
- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 
o kwotę 198.152,- zł, wynikająca ze zmniejszenia 
planowanego do otrzymania dofinansowania ze 
środków SAPARD,
- w dziale 750 Administracja publiczna 
o kwotę 6.900,- zł, z tytułu zwiększonych wpły-
wów budżetowych,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa
o kwotę 2.000,- zł, na podstawie pism firmy 
„Sanibud” z Nasielska z dnia 24.03.2004 r.  i 
19.04.2004 r. w sprawie przekazania środków 
finansowych dla gminy,
- w dziale 852 Pomoc społeczna
o kwotę 3.800,- zł na zakup komputera i opro-
gramowania w związku z realizacją zadań wyni-
kających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 
świadczeniach rodzinnych zgodnie z pismem 
Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN I 
- 301/3011/I/45/04 z dnia 18.03.2004 r.
Zmniejszeń dokonano:
- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 
o kwotę 938.488,- zł w wyniku zmniejszenia 
środków w ramach programu SAPARD,
- w dziale 600 Transport i łączność
o kwotę 35.000,- zł z uwagi na zdjęcie z planu 
wydatków inwestycyjnych budowy chodnika 
przy drodze wojewódzkiej nr 619 w Nasielsku 
przy ul. Warszawskiej,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska
o środki w wysokości 73.000,- zł na budowę wia-
ty stalowej na terenie międzygminnego wysypiska 
odpadów komunalnych we wsi Jaskółowo.
• Uchwałą Nr XXVII/177/04 Rady Miejskiej 
w Nasielsku z dnia 14 czerwca 2004 r. zwięk-
szając dochody budżetu miejskiego o kwotę 
1.967.406,- zł i zmniejszając o kwotę 174.651,- 
zł oraz zwiększając wydatki budżetu miejskiego 
o kwotę 2.148.476,- zł  i zmniejszając o kwotę 
498.853,- zł.
Zwiększenia dochodów dotyczyły:
- działu 010 Rolnictwo i łowiectwo
o kwotę 726.543,- zł w tym:
• udział mieszkańców 35.000,- zł
• środki pozyskane z SAPARD w wysokości 
691.543,- zł na nw. zadania:
3) sieć wodociągowa z przyłączami Zaborze 
– Lelewo w kwocie 351.364,- zł,
4) sieć wodociągowa z przyłączami Wiktorowo, 
Malczyn, Konary, Chlebiotki, Mokrzyce Dworskie, 
Mokrzyce Wościańskie, Ruszkowo, Pieścirogi Sta-
re o kwotę 3.713,- zł,
5) sieć wodociągowa z przyłączami Głodowo, 
Kędzierzawice, Pianowo Daczki, Pianowo Bargły, 
Krzyczki Pieniążki o kwotę 336.466,- zł,
- działu 751 Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa
dochody zwiększono o kwotę 24.172,- zł z 
przeznaczeniem na przygotowanie  i przepro-
wadzenie wyborów do Parlamentu Europej-
skiego zarządzonych na dzień 13.06.2004 r. na 
podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego, 
Delegatura w Warszawie Nr DWW-980/8/04 z 
dnia 27.04.2004 r. oraz DWW/3101/18/04 z 

dnia 02.06.2004 r,
- działu 758 Różne rozliczenia 
o kwotę rekompensaty utraconych dochodów 
w wysokości 41.707,- zł na podstawie pisma 
Ministerstwa Finansów Nr ST-4820-22/2004 
z dnia 25.05.2004 r,
- działu 801 – Oświata i wychowanie
zwiększono dochody o kwotę 6.984,- zł zgodnie 
z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódz-
kiego Nr FIN I – 301/3011/801/10/04 z dnia 
11.05.2004 r,
- działu 852 Pomoc społeczna zwiększono do-
chody o kwotę 1.168.000,- zł zgodnie z pismem 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN 
I – 301/3011/852/63/04 z dnia 20.04.2004 r. 
oraz pismem  Nr FIN I – 301/3011/852/70/04 
z dnia 28.04.2004 r. 
Kwota zwiększenia przeznaczona jest na przygo-
towanie organizacyjne gminy do realizacji zadań 
wynikających z ustawy o świadczeniach rodzin-
nych tj. na utworzenie nowych stanowisk pracy, 
zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, 
wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup 
druków formularzy wniosków do realizacji świad-
czeń rodzinnych przez gminę.
W tym samym dziale dokonano zmniejszeń na 
kwotę 174.651,- zł na podstawie pisma Mazo-
wieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału 
Finansów i Budżetu Nr FIN I – 301/3011/852/
84/2004 z dnia 31.05.2004 r.
Zmiany wydatków budżetowych dokonano 
odpowiednio w działach:
- 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie wydat-
ków inwestycyjnych kwotę 324.202,- zł,
- 750 Administracja publiczna zwiększenie wy-
datków kwotę 193.713,- zł,
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa zwiększenie wydatków o kwotę 
24.172,- zł,
- 852 Pomoc społeczna zwiększono wydatki o 
kwotę 1.168.000,- zł oraz zmniejszono o kwotę 
174.651,- zł,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środo-
wiska zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 
41.707,- zł.
W I półroczu 2004 roku budżet został zwięk-
szony:
- po stronie dochodów o kwotę 473.036,- zł 
i wynosi 27.142.370,- zł
- po stronie wydatków o kwotę 2.560.902,- zł
i wynosi 30.393.236,- zł
DOCHODY
Ustalone na rok 2004 dochody w wysokości 
27.142.370,-zł zostały zrealizowane  w I pół-
roczu 2004 r. w wysokości 12.888.744,- zł tj. 
w 47,49%.
Realizacja dochodów budżetu Miasta i Gminy 
Nasielsk przedstawia się następująco:
Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Na ustalony plan dochodów w rozdziale 01010 
– Infrastruktura wodociągowa w wysokości 
1.064.695,- zł zrealizowano 98.418,33 zł tj. 
9,25%, w tym:
- § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny, 
planowane w wysokości 175.000,- zł, zrealizowa-
no w wysokości 98.418,33 zł (56,24%),
- § 6290 – środki na dofinansowanie własnych in-
westycji gminnych – SAPARD, planowane w wy-
sokości 889.695,- zł nie zostały zrealizowane. 
Środki te wpłyną w okresie styczeń-luty 2005 r.
Dział 020 – LEŚNICTWO
Ustalony w rozdziale 02095 – Pozostała dzia-
łalność, plan w wysokości 2.800,- zł (z tytułu 
opłaty za dzierżawy terenów łowieckich) nie został 
zrealizowany. 
Realizacja nastąpi w III kwartale 2004 r.
Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Plan w rozdziale wynoszący 65.000,- zł nie został 
zrealizowany. 
Planowane dochody wpłyną w IV kwartale 
bieżącego roku.
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Ustalony plan w wysokości 1.270.000,- zł, wyko-
nano w wysokości 349.831,46 zł tj. w 27,55%.
Na dochody w dziale składają się:
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej, plan 20.000,- 
zł, wykonanie 5.462,04 zł tj. 27,31%.
Wpływy dotyczą naliczonych przez Wojewodę 
Mazowieckiego opłat za wydobycie kruszywa ze 
złoża w Paulinowie przez firmę „Techno-Żwir”,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użyt-
kowanie wieczyste nieruchomości, planowane w 
wysokości 32.000,- zł, zrealizowano w wysokości 
25.342,20 zł tj. w 79,19%.
Plan nie został wykonany z uwagi na podjęte 
decyzje o odroczeniu płatności oraz z uwagi na 
zaległości w płatnościach,
- dochody z najmu i dzierżawy składników ma-
jątku Skarbu Państwa zaplanowane  w wysokości 
18.000,- zł, wykonano w wysokości 14.947,47 
zł tj. w 83,04%.

- zaplanowane w wysokości 1.200.000,- zł 
dochody ze sprzedaży składników majątku 
gminy zrealizowano w wysokości 304.079,75 
zł (25,34%).
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Dochody działu zaplanowane w wysokości 
186.023,- zł wykonano w wysokości 210.586,- 
zł (113,20%), w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na zadania zlecone z zakresu administracji rzą-
dowej, plan 125.923,- zł, wykonano 67.802,- zł 
tj. 53,84%,
- pozostałe odsetki zaplanowane w wysoko-
ści 30.000,- zł, zrealizowano w wysokości 
28.791,26 zł tj. w 95,97%. 
Wpływy pochodzą z tytułu odsetek od środków 
zgromadzonych na rachunku bankowym,
- wpływy z pozostałej działalności z tytułu róż-
nych opłat zaplanowane w wysokości  30.100,- 
zł wykonano w wysokości 113.993,32 zł tj. w 
378,72%. 
Wysokie wykonanie spowodowane zostało 
przeniesieniem odsetek rachunków depozyto-
wych. Odsetki dotyczyły okresu sprzed 1994 r. 
Plan został zwiększony uchwałą Rady Miejskiej w 
m-cu sierpniu bieżącego roku.
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGA-
NÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNIC-
TWA
Zaplanowane w wysokości 27.184,- zł dotacje na 
realizację zadań z zakresu administracji rządowej 
na aktualizację kart wyborczych oraz przeprowa-
dzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, 
wykonano w wysokości 25.398,- zł tj. 93,43%.
Dział 752 OBRONA NARODOWA
Zaplanowana w wysokości 700,- zł kwota 
dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej, została zrealizowana w 
100,00%.
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Zaplanowane w dziale wpływy w wysokości 
2.600,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 
1.600,- zł, co stanowi 61,54%.
Dochodami działu są: 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 
wysokości 600,- zł, wykonano w 100,00%,
- dochody z pozostałej działalności, plan 
– 2.000,- zł, wykonano 1.000,- zł, (50,00%) 
stanowią darowizny przekazane na utrzymanie 
bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy.
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, 
OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNO-
STEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 
PRAWNEJ
Na zaplanowane w wysokości 6.736.351,- zł 
dochody, zrealizowano 3.371.502,15 zł, co 
stanowi 50,05%.
Realizacja dochodów przedstawia się nastę-
pująco:
Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodo-
wego od osób fizycznych opłacanego w formie 
karty podatkowej plan 65.000,- zł, wykonano w 
wysokości 27.323,87 zł, co stanowi 42,04%. 
Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowane 
w wysokości 5.300,- zł, wykonanie 808,71 zł 
tj. 15,26%.
Rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, 
podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-
prawnych oraz podatków i opłat lokalnych zapla-
nowane w wysokości 3.012.776,- zł, wykonano w 
wysokości 1.823.001,37 zł tj. w 60,51%.
Realizacja podatków i opłat lokalnych w I półroczu 
2004 r. przedstawia się następująco:

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat 
stanowiących dochody jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie ustaw.
Plan – 266.800,- zł, wykonanie 165.753,04 zł 
tj. 62,13%.
Na dochody rozdziału składają się:
- wpływy z opłaty skarbowej – plan 86.000,- zł, 
wykonanie 37.653,72 zł, co stanowi 43,78%,

- wpływy z opłat za zezwolenia dotyczące sprze-
daży alkoholu – plan 180.000,- zł wykonanie 
128.096,74 zł, tj. 71,16%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków – plan 800,- zł, wykonanie 2,58 zł, 
co stanowi zaledwie 0,32%.
Rozdział 75619 – wpływy z różnych rozliczeń
W roku bieżącym nie planowano wpływów, 
realizacja w wysokości 2,60 zł to wpływ z tytułu 
opłaty restrukturyzacyjnej, przekazanej przez 
Urząd Skarbowy Nowy Dwór Mazowiecki.
Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach 
stanowiących dochód budżetu państwa. 
Zaplanowane w wysokości 3.386.475,- zł wpływy, 
zrealizowano w wysokości  1.354.612,54 zł tj. w 
40,00%.
Na udziały składają się:
- podatek dochodowy od osób fizycznych, 
plan 3.338.475,- zł, wykonanie 1.326.530,- zł 
(39,73%),
- podatek dochodowy od osób prawnych, plan 
48.000,- zł, wykonanie 28.082,54 zł (58,51%).
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Dochody działu stanowią:
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego, plan  9.516.988,- zł, 
wykonanie 5.856.608,- zł, tj. 61,54%,
- subwencja ogólna z budżetu państwa, plan 
– 3.899.020,- zł, wykonanie 1.970.365,- zł tj. 
50,53%.
W dziale tym znajdują się nie planowane wpływy 
wynoszące 39.778,86 zł z tytułu różnych opłat.
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Zaplanowane w dziale dochody w wysokości 
398.384,- zł zrealizowane zostały w wysokości 
71.745,32 zł tj. w 18,01%.
Na dochody działu składają się:
- pozostałe odsetki, plan – 20.000,- zł, nie został 
wykonany. 
Realizacja następuje zazwyczaj w IV kwartale 
roku,
- dotacje celowe na zadania własne gminy na 
wyprawki szkolne dla dzieci, plan 6.984,- zł, 
wykonanie 6.981,- zł, tj. 99,96%,
- wpływy z usług z tytułu pobieranych opłat za ży-
wienie i pobyt dzieci w przedszkolu, plan 89.400,- 
zł, wykonanie 47.975,80 zł, tj. 53,66%,
- dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych 
zajmowanych przez nauczycieli, plan 32.000,- zł, 
zrealizowano 16.788,52 zł, tj. 52,46%,
- dotacja celowa z MENiS na realizację inwestycji w 
wysokości 250.000,- zł, plan nie został wykonany, 
środki wpłyną w II półroczu 2004 r.
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA
Dochody działu zaplanowane w wysokości 
1.758.449,- zł zrealizowano w wysokości 
804.801,72 zł, co stanowi 45,77% planu.
Dochodami działu są:
- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej 
w wysokości 1.736.149,- zł zrealizowano w wy-
sokości 789.949,- zł tj. w 45,50%,
- dotacje celowe przekazane na inwestycje i 
zakupy inwestycyjne, plan 8.800,- zł wykonano 
w 100%,
- pozostałe odsetki (odsetki od środków groma-
dzonych na rachunku bankowym), plan  2.500,- 
zł, wykonanie 496,62 zł tj. 19,86%,
- wpływy z usług zaplanowane w wysokości 
11.000,- zł wykonano w wysokości 5.556,10 
zł tj. w 50,51%.
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I 
OCHRONA ŚRODOWISKA
Zaplanowane w dziale dochody w wysokości 

2.214.176,- zł, zrealizowano w wysokości 
88.025,45 zł tj. w 3,98%. 
Na dochody działu składają się:
- dotacja celowa z zakresu administracji rządowej 
na oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 
87.176,- zł, wykonanie 100,00%,
- wpływy z tytułu spadków, zapisów i darowizn, 
plan – 20.000,- zł, wykonano 850,- zł, co 
stanowi 4,25%,

L.p. Wyszczególnienie Plan Realizacja %
1. Podatek od nieruchomości 1.710.000,- 1.058.537,25 61,90
2. Podatek rolny 925.350,- 546.857,27 59,10
3. Podatek leśny 12.500,- 6.405,73 51,25

4. Podatek od środków trans-
portowych 82.900,- 46.204,70 55,74

5. Podatek od spadków i da-
rowizn 56.026,- 38.560,78 68,83

6. Podatek od posiadania psów 2.500,- 2.092,- 83,68
7. Wpływy z opłaty targowej 20.000,- 10.691,- 53,46

8.
Wpływy z opłaty admi-
nistracyjnej za czynności 
urzędowe 33.000,- 1.523,- 4,62

9. Podatek od czynności cywil-
noprawnych 148.500,- 101.846,80 68,58

10.
Odsetki od nieterminowych 
wpłat z tytułu podatków i 
opłat 22.000,- 10.282,84 46,74
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- dotacje na inwestycje – plan 75.000,- zł nie 
został wykonany. 
Korekta planu nastąpi w II półroczu 2004 roku,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji 
gmin, pozyskane z innych źródeł (PHARE) plan 
2.032.000,- zł nie został zrealizowany. 
Wpływy przewidywane są w II półroczu 2004 r.
WYDATKI
Zaplanowane na 2004 rok wydatki budżetowe 
w wysokości 30.393.236,- zł zrealizowano w I 
półroczu 2004 roku w wysokości 11.855.395,- 
zł, co stanowi 39,01%.
Realizacja wydatków w poszczególnych działach 
przedstawia się następująco:
Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Wydatki działu zaplanowane w kwocie 
3.452.948,- zł zrealizowano w wysokości  
68.624,48 zł, co stanowi 1,99%.
W rozdziale – Infrastruktura wodociągowa i sani-
tacyjna wsi zaplanowano wydatki w wysokości 
3.434.848,- zł, wykonano 59.030,- zł (1,72%), 
w tym na:
- sieć wodociągowa z przyłączami Cieksyn dział-
ki   - 20.000,- zł
- wodociąg Winniki   - 25.000,- zł
- SUW Jackowo   - 14.030,- zł
W rozdziale – Izby rolnicze na zaplanowane 
wydatki wynoszące 18.100,- zł wydatkowano 
9.594,48 zł, tj. 53,01%.
W I półroczu rozpoczęto realizację planowanych 
inwestycji stąd niskie wykonanie planu.
Dział 020 LEŚNICTWO
Zaplanowane w wysokości 2.100,- zł wydatki 
na zakup karmy dla zwierzyny leśnej zostaną 
zrealizowane w ostatnim kwartale 2004 r.
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Wydatki działu planowane w wysokości 
955.000,- zł wykonano w wysokości 311.083,55 
zł, co stanowi 32,57%.
Wydatki działu dotyczą nakładów na:
- drogi publiczne wojewódzkie, plan 35.000,- zł 
nie został zrealizowany,
- drogi publiczne gminne, plan 920.000,- zł 
wykonanie 311.083,55 zł tj. 33,81%, w tym:
• remonty dróg gminnych    - 23.167,48 zł
• utrzymanie zimowe i wiosenne dróg   
         - 81.071,89 zł
• inwestycje drogowe  - 206.844,18 zł
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Wydatki działu zaplanowane w wysokości 
59.710,- zł, wykonano w wysokości 13.516,74 
zł tj. w 22,64%.
W rozdziale – Plany zagospodarowania prze-
strzennego na zaplanowane 50.000,- zł wydat-
kowano 13.516,74 zł, co stanowi 27,03%.
W rozdziale – Pozostała działalność plan 
wydatków wysokości w 9.710,- zł nie został 
zrealizowany. 
Planowany remont grobów przeprowadzony 
będzie w IV kwartale bieżącego roku.
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
Zaplanowane wydatki w wysokości 4.485.954,- 
zł zrealizowano w wysokości 1.860.566,01 zł tj. 
w 41,48%.
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – usta-
lony plan wydatków w kwocie 230.306,- zł na 
utrzymanie administracji rządowej (środki dotacji 
na ten cel wpłynęły w wysokości  67.802,- zł) 
obejmuje płace i pochodne od płac osób 
zatrudnionych w ramach zadań rządowych 
zleconych gminie. 
Realizacja wydatków – 144.454,58 zł tj. 60,99% 
planu.
Rozdział 75022 – Rady gmin – na planowane 
120.000,- zł wydatkowano 63.321,80 zł tj. 
52,77%.
Wydatki obejmują wypłaty diet i ryczałtów rad-
nym za udział w posiedzeniach rady i komisji.
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast) 
Plan 3.863.648,- zł, wykonanie 1.464.551,64 
zł (37,91%). 
Wydatki obejmowały m.in.:
- płace i pochodne od płac, plan 1.841.935,- zł, 
wykonanie 1.054.900,19 zł (57,27%),
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 
223.713,- zł, wykonanie 63.963,90 zł, tj. 28,59%. 
Wydatki obejmują zakup materiałów biurowych, 
wyposażenia urzędu, środków czystości, itp.,
- zakup energii – plan 25.000,- zł, wykonanie 
13.477,83 zł (53,91%),
- zakup usług remontowych, plan 22.000,- zł, 
wykonanie 3.506,73 zł (15,94%),
- zakup usług pozostałych, plan 300.000,- zł, wy-
konanie 192.506,75 zł, tj. 64,17%,  w tym m.in:
• ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej   
       - 8.342,- zł
• obsługa prawna urzędu   - 36.609,- zł
• szkolenia pracowników   - 12.137,- zł
• roznoszenie korespondencji   -   7.895,- zł
• opłaty pocztowe   - 25.355,- zł
• telefony   - 32.282,- zł
• telefony komórkowe   - 13.562,- zł

• konserwacja komputerów   -   7.115,- zł
• wydatki na halę sportową   -  8.411,- zł
- podróże służbowe krajowe, plan 55.000,- zł, 
wykonanie 15.888,97 zł (28,89%),
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 
45.000,- zł, wykonanie 33.750,- zł tj. 75,00%,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 
plan 851.000,- zł wykonanie 44.369,18 zł 
(5,21%).
Wydatki objęły:
• zakup komputera, skanera, aparatu cyfrowego 
na potrzeby gazety „Życie Nasielska” – 18.695,33 
zł,
• zakup sprzętu nagłaśniającego – 23.494,76 zł,
• zakup dokumentacji projektowej na potrze-
by adaptacji budynku przy ul. Elektronowej 
– 32.940,- zł,
• przyłączenie i montaż instalacji elektrycznej ww. 
budynku – 11.429,- zł.
Rozdział 75095 – Pozostała działalność - na pla-
nowane 272.000,- zł, wydatkowano  192.237,99 
zł, tj. 70,68%.
Zaplanowane w rozdziale wydatki to m.in.:
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne wy-
płacone inkasentom za pobór podatków, plan 
90.000,- zł, wykonanie 31.266,92 zł (34,74%),
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 60.000,- 
zł, wykonanie 47.580,63 zł (79,30%),
- zakup usług pozostałych, plan 122.000,- zł, 
wykonanie 113.390,44 zł (92,94%).
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGA-
NÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNIC-
TWA
Zaplanowane wydatki w wysokości 27.184,- zł 
wykonane zostały w wysokości 17.956,57 zł tj. 
w 66,06%.
Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa, plan 3.012,- zł, wykonanie 
1.054,16 zł (35,00%).
Środki wydatkowane były na aktualizację kart 
wyborców.
Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Euro-
pejskiego, plan 24.172,- zł, wykonanie 16.902,41 
zł tj. 69,93%. Wydatki obejmują:
• diety dla członków obwodowych komisji wy-
borczych, plan 15.400,- zł wykonanie 15.120,- zł 
(98,18%),
• zakup materiałów i wyposażenia lokali wy-
borczych, plan 6.772,- zł, wykonanie 1.718,11 zł 
(25,37%),
• podróże służbowe krajowe, plan 2.000,- zł, 
wykonanie 64,30 zł (3,22%).
Dział 752 OBRONA NARODOWA
Zaplanowane wydatki w wysokości 700,- zł nie 
zostały zrealizowane w I półroczu br.
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Zaplanowane wydatki w dziale wynoszące 
107.100,- zł, zrealizowano w wysokości  
72.347,30 zł tj. w 67,55%.
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne
Na działalność jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych zaplanowano kwotę  106.500,- zł, 
wydatkowano 72.251,30 zł (67,84%), w tym:
• wydatki inwestycyjne, plan 11.000,- zł, wyko-
nanie 10.967,50 zł. 
Wydatek dotyczył wykonania przyłącza energe-
tycznego w OSP Cieksyn,
• zakup energii – 7.944,18 zł, 
• zakup materiałów i wyposażenia – 29.680,43 
zł, (w tym paliwo 6.413,- zł),
• zakup usług pozostałych – 12.318,50 zł, (w tym 
za udział w akcjach ratowniczych – 6.171,- zł oraz 
ubezpieczenie samochodów – 5.784,- zł),
• podróże służbowe krajowe, plan 500,- zł, 
wykonanie 18,- zł.
Rozdział 75414 – Obrona cywilna
Plan 600,- zł, wykonanie 96,- zł (16,00%).
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Na zaplanowane wydatki w wysokości 100.000,- 
zł wydatkowano 50.853,84 zł tj. 50,85%.
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
W dziale figuruje nie podzielona rezerwa ogólna 
w wysokości 170.000,- zł.
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 
13.197.237,- zł wykonano w wysokości 
6.721.235,31 zł tj. w 50,93%.
W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe na 
utrzymanie placówek oświatowych i ich filii 
zaplanowano wydatki w kwocie 8.552.437,- zł, z 
czego wydano 4.181.892,28 zł (48,90%).
Wydatki tego rozdziału to:
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagro-
dzenie roczne oraz nagrody i wydatki osobowe 
niezaliczane do wynagrodzeń, zaplanowane wraz 
z pochodnymi w wysokości 5.203.088,- zł, wy-
konano 3.083.911,03 zł, co stanowi 59,27%,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 341.484,- 
zł, wykonanie 208.255,73 zł tj. 60,99%,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 

książek, plan – 20.000,- zł, wykonanie  6.324,65 
zł (31,62%),
- zakup energii – plan 230.000,- zł, wykonanie 
154.075,75 zł (66,99%),
- zakup usług remontowych – plan 713.587,- zł, 
wykonanie 41.104,33 zł (5,76%),
- zakup usług pozostałych – plan 160.000,- zł, 
wykonanie 100.648,59 zł (62,91%),
- podróże służbowe krajowe – plan 30.000,- zł, 
wykonanie 23.106,31 zł (77,02%),
- różne opłaty i składki – plan 15.000,- zł, wyko-
nanie 4.478,28 zł (29,86%),
- odpis na ZFŚS – plan 300.000,- zł, wykonanie 
225.675,- zł (75,23%),
- rezerwa oświatowa – 306.378,- zł,
- wydatki inwestycyjne – plan 1.222.900,- zł, 
wykonanie 334.312,61 zł (27,34%). 
Wydatki inwestycyjne obejmują:
• prace budowlane w Szkole Podstawowej w 
Nasielsku przy ul. Kościuszki –  180.707,- zł,
• budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawo-
wej w Dębinkach – 55.051,- zł,
• remont dachu w Szkole Podstawowej w Pieści-
rogach Starych – 98.555,- zł.
Rozdział 80104 – Przedszkola przy szkołach 
podstawowych
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to 
kwota 1.484.700,- zł, z czego wydatkowano 
808.036,83 zł tj. 54,42%. 
Wydatki obejmowały:
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagro-
dzenie roczne oraz nagrody i wydatki osobowe 
niezaliczane do wynagrodzeń, pochodne od 
wynagrodzeń, plan  1.208.600,- zł, wykonanie 
664.523,93 zł, tj. 53,33%,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 
40.000,- zł, zrealizowano 31.322,- zł (78,31%),
- zakup środków żywnościowych, plan 90.000,- 
zł, wykonanie 50.861,23 zł (56,51%),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 
książek, plan – 2.600,- zł, wykonanie  2.051,83 
zł (78,92%),
- zakup energii – plan 45.000,- zł, wykonanie 
16.572,67 zł (36,83%),
- zakup usług remontowych – plan 3.000,- zł, 
wykonanie 374,50 zł (12,48%),
- zakup usług pozostałych – plan 20.000,- zł, 
wykonanie 6.226,55 zł (31,13%),
- podróże służbowe krajowe – plan 3.500,- zł, 
wykonanie 2.104,12 zł (60,12%),
- odpis na ZFŚS – plan 72.000,- zł, wykonanie 
54.000,- zł (75,00%).
Rozdział 80110 – Gimnazja
Ustalone wydatki w wysokości 2.371.900,- zł 
wydatkowano w wysokości 1.278.156.82 zł, co 
stanowi 53,89%, w tym na:
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, 
nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wy-
nagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 
plan 2.217.200,- zł, wykonanie 1.174.051,96 
zł (59,95%),
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 10.400,- 
zł nie został zrealizowany,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 
książek, plan – 5.100,- zł, nie został zrealizowany,
- podróże służbowe krajowe – plan 3.200,- zł, 
wykonanie 2.104,86 zł (65,78%),
- odpis na ZFŚS – plan 136.000,- zł, wykonanie 
102.000,- zł (75,00%).
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do 
szkoły
Zaplanowano środki na wydatki w wysokości 
357.600,- zł, zrealizowano 216.001,67 zł tj. 
60,40%. 
Wydatki obejmowały:
- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 
pochodne od płac, plan 84.100,- zł, wykonanie 
49.130,59 zł (58,42%),
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 1.000,- 
zł, wydatkowano 135,96 zł (13,60%),
- zakup usług pozostałych – plan 270.000,- zł, 
wykonanie 164.860,12 zł (61,06%),
- odpis na ZFŚS – plan 2.500,- zł, wykonanie 
1.875,- zł (75,00%).
Rozdział 80114 – Zespoły Ekonomiczno 
– Administracyjne Szkół
Ustalony w rozdziale plan wydatków w wysoko-
ści 340.100,- zł, został zrealizowany w wysokości 
176.407,71 zł (51,87%). 
Na wydatki rozdziału składają się:
- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe 
wynagrodzenie roczne oraz pochodne od 
wynagrodzeń, plan 292.600,- zł, wykonanie 
146.870,91 zł (50,20%),
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 15.000,- 
zł, wykonanie 7.446,86 zł, co stanowi 49,65%,
- zakup energii, plan 10.000,- zł, wykonanie 
2.679,79 zł tj. 26,80%,
- zakup usług pozostałych, plan 15.000,- zł, 
wykonanie 14.893,- zł tj. 99,29%,
- podróże krajowe służbowe, plan 2.500,- zł, 
wykonanie 767,15 zł (30,69%),
- odpis na ZFŚS – plan 5.000,- zł, wykonanie 

3.750,- zł (75,00%).
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie 
zawodowe nauczycieli
Plan wydatków 41.200,- zł, wykonanie 23.765,- 
zł tj. 57,58%.
Rozdział 80195 Pozostała działalność
Plan wydatków ustalony w wysokości 49.300,- zł 
zrealizowano w wysokości 36.975,- zł (75,00%). 
Wydatki rozdziału obejmują odpis na fundusz 
socjalny nauczycieli emerytów i rencistów.
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA
Wydatki działu zaplanowane w wysokości 
210.000,- zł, zrealizowano w wysokości 
103.402,60 zł, co stanowi 49,24% planu.
Wydatki obejmują:
Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoho-
lizmowi 
Plan 180.000,- zł, wykonanie 73.402,60 zł 
(40,78%), w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, plan  
46.821,- zł, wykonanie 25.674,12 zł (54,83%),
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 29.403,- 
zł, wykonanie 7.600,12 zł (25,85) (zakup art. 
sportowych i wyposażenia na potrzeby świetlic 
terapeutycznych),
- zakup energii, plan 7.500,- zł, wykonanie 
3.179,79 zł tj. 42,40%,
- zakup usług remontowych – plan 16.650,- zł 
nie został zrealizowany,
- zakup usług pozostałych, plan 78.905,- zł, wy-
konanie 36.227,57 zł tj. 45,91%, w tym m.in.:
• koszty komisji ds. rozwiązywania problemów 
alkoholowych   -   5.418,- zł,
• spektakle teatralne  -   2.810,- zł,
• koszty prowadzenia świetlic   - 17.216,- zł.
- odpis na ZFŚS, plan 721,- zł, wykonano 
721,- zł.
Rozdział 85195 Pozostała działalność plan 
30.000,- zł, wykonanie 30.000,- zł. 
Wydatki obejmują:
- zakup materiałów i wyposażenia SZOZ 
– 16.270,- zł,
- zakupy inwestycyjne – 13.730,- zł.
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA
Plan wydatków ustalono w wysokości 
2.673.239,- zł wykonano w wysokości 
1.248.506,64 zł (46,70%).
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, 
ZUS
Plan 1.171.800,- zł, wykonanie 419.608,36 zł, co 
stanowi 35,81%, z tego:
- świadczenia społeczne, plan 1.100.000,- zł, 
wykonanie 397.803,- zł (36,16%),
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 
od wynagrodzeń, plan 53.858,- zł, wykonanie 
13.340,80 zł (24,77%),
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 4.000,- zł, 
wykonanie 3.019,56 zł (75,45%),
- zakup usług pozostałych, plan 4.242,- zł, wyko-
nanie 1.925,- zł (45,38%),
- odpis na ZFŚS, plan 900,- zł nie został zreali-
zowany,
- zakupy inwestycyjne, plan 8.800,- zł, wydatko-
wano 3.520,60 zł (40,01%).
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdro-
wotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej, plan 16.800,- 
zł, wykonanie 8.700,- zł (51,79%).
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze 
oraz składki na ubezpieczenia społeczne – usta-
lony plan w wysokości 280.290,- zł, wykonanie 
194.500,13 zł, tj. (69,39%).
Rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyj-
ne i wychowawcze
Ustalony w wysokości 20.349,- zł, plan wydat-
ków zrealizowano w wysokości 20.348,80 zł 
(100,00%)
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecz-
nej ustalony w wysokości 529.000,- zł plan 
zrealizowany został w wysokości 267.932,14 zł 
tj. w 50,65%. 
Wydatki obejmowały:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, do-
datkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od 
wynagrodzeń, plan 459.700,- zł, wykonanie 
236.233,88 zł tj. w 51,39%,
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 12.500,- 
zł, wykonanie 4.883,63 zł, tj. w 39,07%,
- zakup energii, plan 16.800,- zł, wykonanie 
5.609,28 zł, co stanowi 33,39%,
- zakup usług remontowych, plan 2.600,- zł nie 
został wykonany,
- zakup usług pozostałych, plan 22.000,- zł, 
wykonanie 11.092,94 zł tj.  50,42%
- podróże służbowe krajowe, plan 3.000,- zł, 
wykonanie 2.467,85 zł (82,26%),
- różne opłaty i składki, plan 2.600,- zł, wykonanie 
253,- zł (9,73%),
- odpisy na ZFŚS, plan 9.800,- zł, wykonanie 
7.391,56 zł (75,42%).
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjali-
styczne usługi opiekuńcze.

Plan 145.000,- zł, wykonanie 75.832,66 zł (tj. 
52,30%), w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, plan 
136.800,- zł, wykonanie 71.894,10 zł (52,55%),
- zakup usług pozostałych, plan 4.000,- zł, wy-
konanie 721,- zł (18,03%),
- odpis na ZFŚS, plan 4.200,- zł, wykonanie 
3.217,56 zł (76,61%).
Rozdział 85295 Pozostała działalność
Plan 90.000,- zł, wykonanie 59.807,03 zł 
(66,45%).
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHO-
WAWCZA
Ustalony w dziale plan wydatków w wysoko-
ści 364.900,- zł zrealizowano w wysokości 
186.642,93 zł, co stanowi 51,15%.
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - zapla-
nowano wydatki w wysokości 356.900,- zł, 
zrealizowano 184.017,93 zł (51,56%). 
Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochod-
nymi, plan 338.100,- zł, zrealizowano 169.917,93 
(50,26).
Na ZFŚS zaplanowano wydatki w wysokości 
18.800,- zł, zrealizowano w wysokości  14.100,- 
zł tj. w 75,00%.
Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli 
Zaplanowane wydatki w wysokości 4.500,- zł nie 
zostały zrealizowane.
Rozdział 85495 – Pozostała działalność
Wydatki planowane w wysokości 3.500,- zł na 
ZFŚS, zrealizowano w wysokości 2.625,- zł tj. 
w 75,00%.
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA 
I OCHRONA ŚRODOWISKA
Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 
4.052.164,- zł, zrealizowano w wysokości 
882.393,40 zł, co stanowi 21,78 %. 
Wydatki działu to:
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
Plan 200.000,- zł, wykonanie 87.620,46 zł, co 
stanowi 43,81%.
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mia-
stach
Plan – 30.000,- zł, wykonanie 21.440,- zł 
(71,47%).
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i 
dróg
Plan wydatków 687.064,- zł, wykonanie 
427.933,49 zł (62,28%), w tym:
- zakup energii i usług pozostałych, plan 
595.357,- zł, wykonanie 336.328,99 zł 
(56,49%),
- wydatki inwestycyjne (dobudowa punk-
tów świetlnych) plan 91.707,- zł, wykonanie 
91.604,50 zł (99,89%).
Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komu-
nalnej
Zaplanowane wydatki z tytułu dotacji w wysokości 
125.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 
61.332,12 zł tj. w 49,07%.
Rozdział 90095 – Pozostała działalność
Plan wydatków – 3.010.100,- zł, wykonanie 
284.067,33 zł (9,44%), w tym:
- zakup usług pozostałych, plan 210.000,- zł, 
wydatkowano 71.193,37 zł (33,90%),
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorial-
nego, plan 85.000,- zł, wykonanie  48.460,46 
zł (57,01%)
- wydatki inwestycyjne – plan 2.715.100,- zł, 
wykonanie 164.413,50 zł (6,06%), w tym:
• budowa ścieżki ekologicznej -   8.827,62 zł
• budowa kanalizacji deszczowej w Pieścirogach 
-  38.419,00 zł
• budowa kanalizacji sanitarnej - 30.791,00 zł
• pełnienie roli inżyniera projektu -  
86.376,00 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZIC-
TWA NARODOWEGO
Zaplanowane wydatki w dziale w wysokości 
410.000,- zł, zrealizowano w wysokości 
262.285,- zł (63,97%), w tym:
- Nasielski Ośrodek Kultury, plan 160.000,- zł, 
wykonanie 105.000,- zł (65,63%),
- Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna, 
plan 250.000,- zł, wykonanie 157.285,09 zł 
(62,91%).

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Plan wydatków 125.000,- zł, wykonanie 
55.980,- zł tj. 47,78%, w tym:
Rozdział 92601 Obiekty sportowe i ich 
utrzymanie plan 25.000,- zł, wykonanie 
7.726,12 zł (30,90%).
Rozdział 92695 – Pozostała działalność
Plan 100.000,- zł, wykonanie 48.254,10 zł 
(48,25%), w tym:
- dotacje dla klubów sportowych, plan  
90.000,- zł, wykonanie 39.500,- zł (43,89%),
- zakup usług pozostałych, plan 10.000,- zł, 
wykonanie 8.754,10 zł (87,54%).

UM NASIELSK
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OGŁOSZENIA 
DROBNE

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

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

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

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

Sprzedam działki budowlane 
800 m2 i większe w Nasielsku przy 
ul. Ogrodowej 4; uzbrojone, siła, 
gaz, telefon, kanał, woda. Wiado-
mość: Wiktor Oleksiak, Nasielsk, 
ul. Kościuszki 9

Przyjmę samotnego mężczy-
znę w średnim wieku do pracy 
w gospodarstwie rolnym, na 
stałe. Pensja, wyżywienie, zakwa-
terowanie, tel. 0608 481 891 lub 
022 782 64 78 w godz. wieczor-
nych.

Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe 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

Sprzedam ciągnik T-20 stan b. do-
bry - tanio, tel. 0608 810 405

Sprzedam szczenięta łajki zachod-
niosyberyjskie po psach polujących, 
tel. 661 42 86

Sprzedam plac pod zabud. 6500 
m2, ul. Lazurowa (można wykopać 
staw), tel. 661 42 86

Sprzedam garaż murowany na 
osiedlu przy, ul. Warszawskiej, 
tel. 693 02 50

Sprzedam samochód Polonez 
Track r. prod. 1995, tel. 693 00 62 
- po 1800

Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe na osiedlu Starzyńskiego, 
tel. 0607 681 564 po 1800

Kupię nowy, duży dom w Nasielsku 
na dużej działce, tel. 0601 195 632

Dwie młode uczciwe osoby pilnie 
poszukują do wynajęcia mieszka-
nia 2-3 pokojowego w Nasielsku, 
tel. 0504 872 218

Kupię mieszkanie w Nasielsku ok. 
40m2 najchętniej na osiedlu Starzyń-
skiego lub Warszawskiej, na parte-
rze lub I piętrze, tel. 0605 993 800 
lub 022 663 39 77 - wieczorem

ADOPTUJ PIESKA ZE SCHRONISKA

Jestem MIRO –  piękny, duży i bardzo młody pies rasy owczarek środkowo-
azjatycki (bez obciętego ogona i uszu). Jestem zrównoważony, przyjacielski, 
ładnie chodzę na smyczy. Będę niezawodnym stróżem.

 tel. 022 784 05 34; www.schronisko99.republika.pl



Gabinet poezji
W piątek 10 grudnia w kinie Niwa wystąpił Wojciech Gęsicki, „Największy Bard na Świecie”. 
Laureat wielu festiwali piosenki poetyckiej, promował swoją nową płytę pt. „Gabinet poezji”.
W koncercie zorganizowanym przez Nasielskie Towarzystwo Kultury i Nasielski Ośrodek 
Kultury artyście towarzyszyli: chór SINE NOMINE z Ciechanowa i nasielski kabaret.

Kino NIWA ZAPRASZA
17 - 19 GRUDNIA godz. 18.00

„INIEMAMOCNI”
The Incredibles (USA, 2004); Animowany/Familijny; czas 105 min.Re-
żyseria:  Brad Bird; Scenariusz:  Brad Bird; Obsada: Craig T. Nelson - Pan 
Iniemamocny (głos) - Piotr Fronczewski - Pan Iniemamocny (głos w 
wersji polskiej); Holly Hunter - Żona Pana Iniemamocnego, Elastyna 
(głos) - Dorota Segda - Żona Pana Iniemamocnego, Elastyna; Jason 
Lee - Syndrome/Incrediboy (głos) - Piotr Adamczyk - Syndrom/Incrediboy 
(głos w wersji polskiej); Sarah Vowell - Wiola Parr (głos) - Karolina Gruszka 
- Wiola, córka Iniemamocnych; Brad Bird - Edna, projektantka mody 
(głos) - Kora - Edna, projektantka mody; Samuel L. Jackson - Mrożon 
(głos) - Piotr Gąsowski - Mrożon (głos w wersji polskiej)

Bob Parr - znany też jako Pan Iniemamocny - był kiedyś jed-
nym z najpopularniejszych superbohaterów. Jego głównym 
zadaniem była walka ze złem i ratowanie życia bezbronnych 
obywateli miasta. Piętnaście lat później, Pan Parr i jego żona 
Elastyna (niegdyś także superbohaterka), są już na emerytu-
rze i prowadzą życie zwykłych śmiertelników: wraz z trójką dzieci mieszkają na przedmieściu 
i wspominają czasy swojej świetności. Aż do dnia, gdy Pan Iniemamocny odbiera telefon, 
który postawi na głowie jego dotychczasowe spokojne życie.

Sztandar poświęcony!
Niedziela 21listopada była nie tylko świętem Chry-
stusa Króla, lecz także dniem uroczystego poświę-
cenia sztandaru Akcji Katolickiej działającej przy 
parafii św. Wojciecha w Nasielsku. Program obcho-
dów święta patronalnego obejmował nabożeństwo 
z poświęceniem sztandaru, otwarcie wystawy: 
z Płocka o męczennikach  naszej diecezji 
abp Antonim Julianie Nowowiejskim i bp Leonie 
Wetmańskim oraz wystawy obrazującej działal-
ność Akcji Katolickiej w latach 1996-2004.
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Prezes 
Zarządu Diecezjalnego Akcji Katolickiej w Płocku 
p. Danuta Janicka, p. Janusz Plewko- wieloletni 
prezes zarządu dekanalnego z dekanatu Serock, 
p. Henryk Kowalczyk wójt gminy Winnica i członek 
zarządu diecezjalnego. Swoją obecnością zaszczy-
ciły tę uroczystość: p. Dyrektor Gimnazjum Nr 1 
Bożena Zawadzka-Roszczenko, p. Dyrektor Szkoły 
Podstawowej Agnieszka Mackiewicz oraz osoby 
zaprzyjaźnione i współpracujące z Akcją Katolicką. 
Wśród zaproszonych byli również księża pracujący 
w nasielskiej parafii z Ks. Proboszczem Kazimie-
rzem Śniegockim, który celebrował uroczystą 
sumę.
Członkowie akcji brali czynny udział w oprawie 
Mszy św. W kościele wyłożono kronikę , do której 
życzenia zapisali sympatycy stowarzyszenia. Dzia-

łające w parafii koło AK reaktywowane w 1996r.na-
wiązuje do szczytnych tradycji swej poprzedniczki 
sprzed II wojny światowej. Że ciąg pokoleniowy 
został zachowany, niech świadczy obecność 

uczestniczek Katolickiego Stowarzyszenia Mło-
dzieży Żeńskiej działającego w latach 1934-1939 
na niedzielnej uroczystości. Panie Janina Jerzełkow-
ska i Barbara Klasicka były wzruszone spotkaniem 
do łez. Następnie uczniowie z Gimnazjum oraz 
członkowie Koła Dzieci Niepełnosprawnych na 
ręce Pani Prezes złożyli podziękowanie i wyrazy 
wdzięczności za zaangażowanie AK w niesieniu 
pomocy dzieciom potrzebującym.
Po nabożeństwie sztandar, który zdobi napis 
„Serce wielkie nam daj”, został przeniesiony do 
domu parafialnego, gdzie odbyło się spotkanie 
gości z działaczami AK. 
Po modlitwie,  p.Prezes Halina Kamińska powitała 
gości i odczytała listy z życzeniami. Między innymi 
znalazły się wśród nich słowa skierowane do człon-
ków AK przez p.Burmistrza Dariusza Bernarda Mu-
chę, który przekazał „wyrazy uznania za dotych-
czasową działalność w sferze religijnej, społecznej 
i kulturalnej”. Następnie p. Jadwiga Szymańska 
wygłosiła referat pt.: „Akcja Katolicka w parafii św. 
Wojciecha w Nasielsku dawniej i dziś”, po którym 
goście dzielili się swoim doświadczeniem z pracy 
charytatywnej. Towarzyszyły temu wspomnienia 
okraszone humorem.
W uroczystości brali udział przedstawiciele prasy: 
tygodnika ,, Niedziela” i „Życia Nasielska”.

Akcja Katolicka serdecznie dziękuje wszystkim 
tym, którzy okazali swoją pomoc przy organizacji 
tej uroczystości.

Jadwiga Szymańska

MIKOŁAJE Z PRZEDSZKOLA
6 grudnia grupa sześciolatków z nasielskiego przed-
szkola pojechała z workiem pełnym prezentów 
do płońskiego Domu Dziecka. Towarzyszyły im 
opiekunki: Ewa Ślesik, Irena Jaworska oraz Jadwiga 
Wiśniewska. Nasze przedszkolaki zaprezentowały 
tam barwny program artystyczny. Dzięki niemu, 

dzieci z Płońska mogły zobaczyć m.in. anioła, 
diabła, zajączki - no i oczywiście Mikołaja. W rolę 
Świętego  wcielił się Kamil Kosiński, który po pro-
gramie przekazał Dyrektor Domu Dziecka worek 
z pluszowymi misiami. Takei prezenty - maskotki 
wymyślily same dzieci. Każde z nich przyniosło 
przytulankę z domu. Mikołaj wręczył każdemu 
dziecku również  paczki ze słodkościami. A potem 
była wesoła zabawa. Największym powodzeniem 

cieszyła się jazda samochodem. Wspólna impreza  
była chyba najwspanialszym dla wszystkich pre-
zentem. Dzieci świetnie się bawiły i nie chciały się 
ze sobą rozstać.

Mikołaj nie zapomniał też i o naszych smykach. 
Po powrocie do Nasielska czekały na nich pre-

zenty. Dzieci z wielką radością znajdowały je pod 
choinką.

Nie doszłoby do tego wyjazdu, gdyby nie pomoc 
Burmistrza, który zorganizował przejazd   autoka-
rem.  Słowa uznania należą się również fundatorom 
paczek:  A. Olbryś, E. Bobowskiej, K. Piątkowskiej, E. 
Wróbel, państwu Arciszewskim i K. M. Gogolew-
skim.  Dzieci im wszystkim serdecznie dziękują.

MarS.

fot. M. Stamirowski

fot. A. Żurawska


