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Wydanie 
Noworoczne

Prezent Noworoczny - podwyżki cen 
gazu i energii elektrycznej
Od 1 stycznia 2005 roku wzrosną ceny gazu i 
energii elektrycznej – nowe taryfy zatwierdził 
Urząd Regulacji Energetyki.

„Obecna podwyżka nie powinna być niespo-
dzianką” – twierdzą przedstawiciele URE. Tłu-
maczą, że do ostatnich podwyżek cen doszło 
już dawno, bo aż (!?) półtora roku temu.

Z informacji uzyskanych w Urzędzie Regula-
cji Energetyki wynika, że głównym powodem 
podwyższenia cen jest inflacja. Eksperci uspo-
kajają, że wprowadzenie nowych taryf będzie 
jedynie zabiegiem kosmetycznym – mającym 
niewielki wpływ na grubość naszych portfeli. 
W przypadku energii elektrycznej ostateczna 
wysokość podwyżek będzie zależeć od do-
stawcy prądu. Szacuje się, że wyniesie ona od 
półtora do około pięciu procent. Na wyższe 
stawki nie zgodził się URE. 

O dwa, dwa i pół procent więcej zapłacą odbior-
cy indywidualni za gaz. Nowa taryfa ma jednak 
obowiązywać tylko przez pierwszy kwartał 2005 
roku. Potem nie wyklucza się albo minimalnych 
wzrostów cen, albo nawet obniżek.

Ludzie na całym świecie z niecierpliwością 
czekają na sylwestrową zabawę. Pożegnaniu 
Starego Roku i powitaniu Nowego towarzyszą 
huczne zabawy i ogólna radość. Polacy, jak 
pokazuje życie – mimo to - boją się Nowego 

Roku. Jest już naszą 
krajową tradycją, że z 
Nowym Rokiem coś 
zawsze musi zdrożeć. 
Tak było za Gomułki, 
za Gierka, za Genera-
ła i jest teraz. Konsu-
mentów denerwuje 
t ł u m a c z e n i e,  ż e 
„podwyżka będzie 
minimalna”. Ludzie 
d o s kon a l e  z d a j ą 
sobie sprawę z tego, 
że za jedną minimal-
ną przyjdzie druga 
– również minimalna, 
a za nią trzecia – i tak 
dalej. Jednym słowem: 
kropla do kropli...

Miejmy nadzieję, że 
1 stycznia 2005 roku 
włączymy telewizory 
i usłyszymy kogoś „z 
górnej półki”, kto 
oznajmi Narodowi, 
że od Nowego Roku 
wzrastają płace –  
a bodaj minimalnie.

WA

Ciepło w rurach
- koniec zimnej wojny?
Jest węgiel, w piecach żar, 

jest gorąca woda i jest cie-
pło w mieszkaniach. Spółdzielnia 
mieszkaniowa sfinansowała za-
kup opału. Kryzys ciepłowniczy  
w Nasielsku jest już zażegnany. 
Przynajmniej przez najbliższych 
kilka tygodni mieszkańcy Na-
sielska mogą spać spokojnie  
i porzucić myśli o wyjeździe do 
ciepłych krajów. 
W ubiegłym tygodniu, jak się nieoficjal-
nie dowiedzieliśmy, do Urzędu Regulacji 
Energetyki w Warszawie wpłynęło pismo 
od właściciela nasielskiej ciepłowni, 
w którym czytamy m.in.: - „Przedsię-
biorstwo Produkcyjno – Handlowo 
– Usługowe Węgielek w Nasielsku,  
ul. Elektronowa 3, informuje, że na dzień 
dzisiejszy posiada 30-dniowy zapas 

paliwa. Przejściowe trudności finansowe 
były przyczyną braku odpowiedniego 
zapasu paliwa”. 

Warto dodać, że Urząd Regulacji Ener-
getyki jest instytucją, która przyznaje  
i ewentualnie cofa koncesje na wytwa-
rzanie i  przesyłanie energii  cieplnej. 
Ponadto, trzydziestodniowy zapas opa-
łu, jest jednym z warunków posiadania 
koncesji. 

Wszystko wskazuje na to, że nie ma już 
konieczności „użyczenia kotłowni oraz 
sieci ciepłowniczej”, do czego Rada 
Miejska zobowiązała Burmistrza Nasielska 
podczas nadzwyczajnej, „kryzysowej” 
sesji RM, która odbyła się  w połowie 
grudnia tego roku.

Dariusz Panasiuk  

e-mail:zycie@nasielsk.pl

Z okazji Nowego 2005 Roku 
naszym Czytelnikom 

składamy serdeczne życzenia 
zdrowia, spokoju ducha, 

 spełnienia marzeń 
oraz wszelkiej pomyślności
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Panie Przewodniczący, ile uchwał podjęła Rada Miejska w 
2004 roku? Które, Pana zdaniem, miały największe zna-
czenie dla mieszkańców gminy – i dlaczego?
W mijającym, 2004 roku, Rada Miejska w Nasielsku przyjęła 
106 uchwał. Od początku kadencji, – czyli od października 
2002 roku podjęliśmy w sumie 241 uchwał. Trudno jest od-
powiedzieć na pytanie, która miała największe znaczenie dla 
mieszkańców gminy. Wszystkie uchwały są bardzo ważnymi 
aktami woli naszego samorządu, mającymi istotny wpływ na 
losy naszej gminy i mieszkających tu ludzi. Na szczególne 
podkreślenie zasługują jednak cztery uchwały. 

Po pierwsze – uchwalenie budżetu na 2004 rok. Ta uchwała 
pozwoliła na zrobienie wielu ważnych i potrzebnych inwesty-
cji w Gminie Nasielsk. Wspomnę tylko o niektórych z nich – na przykład: wykonanie ponad  
56 kilometrów sieci wodociągowej i 16 kilometrów przyłączy, wybudowanie ponad półtora 
kilometra dróg gminnych i ulic, położenie blisko jednego tysiąca metrów chodników, po-
stawienie wiaty belownicy na wysypisku śmieci w Jaskółowie. Przykładów jest wiele, trudno  
o wszystkich mówić przy okazji tej krótkiej rozmowy. 

Po drugie – uchwała dotycząca „przystąpienia do wykonania studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nasielsk”.

Po trzecie – uchwała w sprawie „przyjęcia planu rozwoju lokalnego na lata 2004 – 2006”. 
Zarówno ta, jak i poprzednia uchwała stwarzają możliwość dynamicznego rozwoju naszej 
gminy. To właśnie te dokumenty uwzględniają najważniejsze inwestycje – m.in. budowę no-
woczesnej oczyszczalni ścieków w Nasielsku. 

Po czwarte – uchwała dotycząca nabycia za długi nieruchomości od firmy Sajmex. Chodzi tu 
o niewykończone budynki mieszkalne (bloki) i grunty przy ulicy Płońskiej i Kolejowej.

Wydarzenie mijającego roku, które ocenia Pan jako bardzo niekorzystne dla lokalnej 
społeczności – proszę podać przykład (przykłady). 
Bardzo niekorzystnym zjawiskiem mijającego roku i lat poprzednich, które daje się we znaki 
mieszkańcom Nasielska, jest duże bezrobocie. Niestety, jest to problem, który dotyczy nie tylko 
naszej gminy. Borykają się z nim – w mniejszym lub większym stopniu - wszystkie rejony kraju. 
Mogę stanowczo zapewnić, że Rada Miejska swoimi decyzjami sprzyja wszelkim inicjatywom 
mającym wpływ na zmniejszanie skali bezrobocia.   

Które z zadań Rady Miejskiej uważa Pan za najważniejsze do realizacji w 2005 roku?
Niewątpliwie najważniejszym do realizacji zadaniem, które przed nami stoi w przyszłym roku, 
jest budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci gminnej kanalizacji. Te inwestycje przyczynią się 
do rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. Są one olbrzymią szansą dla bezrobotnych - 
dzięki nim powstanie wiele nowych miejsc pracy. Ponadto, jako Rada Miejska, będziemy robić 
wszystko, aby była kontynuowana budowa dróg i chodników – zarówno w samym mieście, jak 
i na wsiach. W tym wypadku chodzi nie tylko o wygodę mieszkańców, ale przede wszystkim 
o ich bezpieczeństwo – zwłaszcza małych dzieci uczęszczających do szkół. 

Dziękuję za rozmowę

Z Andrzejem Królakiem, Przewodniczącym Rady Miejskiej w Nasielsku rozmawiał 
Dariusz Panasiuk
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Andrzeja Królaka,  
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku 

Panie Burmistrzu, odliczamy już godziny do powitania Nowego 
Roku. Najwyższy czas na krótkie podsumowanie mijającego roku. 
Proszę powiedzieć, co uważa Pan za największy sukces – swój i 
mieszkańców Nasielska w 2004 roku?
Koniec roku to dobry czas na podsumowanie, spojrzenie na to, co 
udało się zrealizować. Na pewno zawsze na początku roku są duże 
apetyty, zamierzenia, plany. W trakcie roku okazuje się dopiero 
realnie, co można zrobić. Czasem plany pozostają tylko na papierze 
i żałujemy, że nie dało się ich przemienić w czyn. Ale realnie sądzę, 
iż zarówno władze, jak i mieszkańcy Gminy Nasielsk nie mogą się 
wstydzić mijającego 2004 roku. Uważam, że dla naszej społeczności 
lokalnej był to rok bardzo udany. Przez ten rok jeszcze bardziej utrwalił 
się w powszechnym odczuciu obraz naszej gminy jako rozwijającej 
się i aktywnej jednostki samorządu terytorialnego. Coraz bardziej je-
steśmy widoczni w skali regionu i całego kraju, m.in. poprzez uczestnictwo w targach. Zaczynają przynosić 
owoce podjęte przez nas działania o charakterze promocyjnym. W 2004 roku nastąpił znaczący rozwój 
jeśli chodzi o inwestycje. Mogę powiedzieć z dumą, iż na koniec 2004 roku współczynnik zwodocią-
gowania gminy wynosi 85%, czyli tylko w ciągu tego roku powiększył się o ponad 30%. Konsekwentnie 
realizowaliśmy inwestycje o charakterze drogowym. Długo trzeba by opowiadać o zrealizowanych inwe-
stycjach, dlatego otrzymujecie Państwo materiał przygotowany przez Wydział Rozwoju Regionalnego, 
a dotyczący spraw inwestycyjnych w 2004 roku. W mijającym roku powiększył się również majątek 
gminny, m.in. przejęliśmy teren z budynkami mieszkalnymi należący do firmy „Sajmex”. Majątek Gminy 
powiększył się o 7,7359 ha (na kwotę 2.257.361,80 zł). Dużym osiągnięciem jest poprawa kondycji 
gminnej służby zdrowia. Nasz SPZOZ w 2004 roku powiększył się o Przychodnię Miejską w Nasielsku, 
powiększyła się liczba przyjmujących lekarzy, została utworzona i dobrze funkcjonuje Poradnia Terapii 
Uzależnień. Pomimo obiektywnych trudności dobrze funkcjonowała i funkcjonuje opieka społeczna, 
instytucje kultury, jednostki oświatowe. Coraz większą ilością dobrego jakościowo sprzętu dysponuje 
Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.  Ale to nie wszystko. Zadbaliśmy też o to, aby osoby 
przychodzące załatwiać swoje sprawy w Urzędzie Miejskim w Nasielsku były jeszcze bardziej zadowolone 
z obsługi. Na ukończeniu jest remont i adaptacja nowej siedziby Urzędu, gdzie pracownicy samorządowi 
będą mieć lepsze warunki pracy, zaś petenci będą mogli poczuć, iż urząd administracji samorządowej 
może być „przyjazny dla petenta”. Ma temu również służyć wdrożenie w Urzędzie Miejskim Systemu 
Zarządzania Jakością zgodnego z wymogami PN-EN 9001:2001. 
Porażki 2004 roku – czego nie udało się zrobić?
Łatwiej jest mówić o swoich sukcesach niż uderzyć się w piersi i powiedzieć o tym, co nam nie wyszło. 
Sądzę, że najważniejsze założenia i plany zrealizowaliśmy w tym mijającym roku. Żałuję, iż nie udało 
się rozpocząć budowy oczyszczalni i sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu, na który otrzyma-
liśmy dofinansowanie z programu Phare. Za porażkę uznaję też zaistniałe pod koniec roku problemy  
z ogrzewaniem mieszkań w Nasielsku.
Na co mogą liczyć mieszkańcy Nasielska w 2005 roku? Które zadania są dla Pana priorytetowe?
Priorytetowym zadaniem do realizacji w przyszłym roku jest budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji 
sanitarnej. Poza tym będziemy dalej realizować inwestycje w zakresie budowy i remontów sieci wodocią-
gowych, w szczególności na terenie miasta Nasielska, inwestycje oświetleniowe, inwestycje drogowe oraz 
remonty placówek oświatowych. Ważnym zadaniem będzie również poprawa stanu estetyki naszego 
miasta. Musimy także zastanowić się nad jak najlepszym zagospodarowaniem budynków mieszkalnych 
przy ul. Płońskiej.
Korzystając z okazji pragnę wszystkim mieszkańcom naszej Gminy oraz szanownym gościom życzyć 
wspaniałej, szampańskiej zabawy sylwestrowej oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2005 Roku. Niech 
ten Nowy Rok nastroi nasz wszystkich optymizmem, którego tak bardzo potrzeba na co dzień. 

Z Bernardem Muchą, Burmistrzem Nasielska rozmawiał Dariusz Panasiuk

„Trzy pytania na koniec roku” do...
Bernarda Muchy,  
Burmistrza Nasielska

Sesja opłatkowa
We czwartek, 23 grudnia od-

była się XXXVII sesja Rady 
Miasta Nasielsk. 
Po przyjęciu porządku obrad 
ra d n i  w y s ł u c h a l i  k r ó t k i e go 
sprawozdania z pracy Andrzeja 
K r ó l a k a ,  P r zewo d n i c z ą c e go 
Rady Miejskiej. Następnie Ber-
nard Mucha, Burmistrz Nasiel-
ska, poinformował obecnych o 
działaniach jakie podejmował 
pomiędzy ses jami .  Mówi ł  o 
problemie zabezpieczenia ciepła 
mieszkańcom miasta  korzy-

stającym z prywatnej kotłowni  
i o rozwiązaniu jakie zapropo-
nował jej właściciel – sprzedaży 
kotłowni inwestorowi zewnętrz-
nemu. Burmistrz zadeklarował 
chęć spotkań ze wszystkimi za-
interesowanymi tym problemem 
stronami. Powiedział, że 19 stycz-
nia nastąpi odbiór techniczny 
biurowca przy ul. Elektronowej, 
zaś od 15 lutego planowana jest 
przeprowadzka urzędu. 

Radna Anna Łapińska pyta ła  
o nowy numer telefonu pogoto-

wia w związku z mającą nastąpić 
zmianą od 1 stycznia kiedy to 
rejon gminy Nasielsk będzie 
obsługiwany przez pogotowie 
ratunkowe działające przy SP ZOZ 
Nasielsk. M. Rudzki, dyrektor SP 
ZOZ-u wyjaśnił, że obowiązywał 
będzie dotychczasowy numer 
telefonu pogotowia ratunkowe-
go.

Natomiast radny Andrzej Za-
wadzki zaproponował ustawienie 
znaków drogowych zakazują-
cych parkowania po jednej stro-

nie w ul. Warszawskiej ze względu 
ogromne trudności z przejazdem. 
Podobnie jest w ulicy Cmentarnej 
szczególnie w niedziele i święta.

Następnie radni przyjęli uchwały 
m.in. dotyczące zmian w budże-
cie, w sprawie ustalenia stawek 
podatku od posiadania psów. 

Grzegorz Duchnowski, przewod-
niczący Rady Miasta poprzed-
niej kadencji, zasiadający przez 
ostatnie dwa lata w Powiatowej 
Radzie Zatrudnienia nakreślił ze-

branym stan bezrobocia panujący  
w naszym powiecie. W związku 
z  upływem kadencj i  nowym 
członkiem Powiatowej Rady Za-
trudnienia został wybrany radny 
Andrzej Zawadzki. 

W dalszej części obrad radni zło-
żyli sobie świąteczne życzenia  
i podzielili się opłatkiem. 

Kolejna sesja Rady Miasta odbę-
dzie się we czwartek 30 grudnia o 
godz. 12.00 w sali kina „Niwa”.

SIC
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Informacja o inwestycjach realizowanych w roku 2004

Lp Nazwa zadania Rodzaj zamówienia Wykonawca zadania
Zlecenie/
Umowa

Data  
realizacji 

Wartość 
(brutto) Uwagi

WODOCIĄGI

1.
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Cieksyn 
(działki) gm. Nasielsk; Sieć – dł. 6684 m
Przyłącza – 2296 m/szt. 145

Przetarg nieograniczony
P.P.U.H.  „LEREX”,  
07-300 Ostrów Mazowiecka, 
ul. Legionowa 75

Umowa  
nr R-5/2004 30.08.2004 r. 334 808,31 WFOŚiG (176 208,98)

2.
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Wiktoro-
wo, Malczyn, Konary, Chlebiotki, Mokrzyce Dw. i Wł., Ruszkowo i Pieściro-
gi Stare gm. Nasielsk; Sieć – 15.147 m; Przyłącza – 5.353 m/szt. 105

Przetarg nieograniczony 
lokalny (SAPARD)

P.H.U. „INWOD”, 
21-100 Lubartów,  
ul. Nowodworska 5

Umowa  
nr R-9/2004 30.11.2004 r. 773 428,10

SAPARD
(201.864,73)

WFOŚIGW (505.357,00)

3. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Lelewo, 
Zaborze gm. Nasielsk Sieć – 10.015 m; Przyłącza – 4.005 m/szt. 137

Przetarg nieograniczony 
lokalny (SAPARD)

P.I.B. „TRUSZKOWSKI”,  
05-190 Nasielsk, ul. Mieszka 
I nr 2

Umowa  
nr R-17/2004 30.11.2004 r. 702 728,13 SAPARD (351.364,00)

WFOŚIGW (290.991,20)

4.
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Głodowo, 
Kędzierzawice, Pianowo Daczki, Pianowo Bargły i Krzyczki Pieniążki gm. 
Nasielsk; Sieć – 21.380 m; Przyłącza – 3.596 m/szt. 77

Przetarg nieograniczony 
lokalny (SAPARD)

Z.I.S.G.W.E.H.iU. 
M. i M. Młyńscy, 06-400 Cie-
chanów,ul. Śmiecińska 8

Umowa  
nr R-18/2004 30.11.2004 r. 672 933,85

SAPARD (336.466,00)
WFOŚiGW

(278.624,60)

5.
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Nasielsku osiedle Warszaw-
ska (ul. Cisowa, Grabowa, Sosnowa i przyległe); Sieć – 815 m; Przyłącza 
– szt. 20

Zgodnie z art. 4 Ustawy 
– Prawo Zamówień Publicz-
nych

ZGKiM Nasielsk,  
05-190 Nasielsk, ul. Płońska 43

Zlecenie  
nr R.2222 

-10/04
06.07.2004 r. 25 000,00 -

6. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Nasielsku, ul. Słoneczna  
i Tęczowa; Sieć – 1.034 m; Przyłącza – 325 m/szt.14

Zgodnie z art. 4 Ustawy 
– Prawo Zamówień Publicz-
nych

ZGKiM Nasielsk,  
05-190 Nasielsk, ul. Płońska 43

Zlecenie  
nr R.2222 

-12/04
26.11.2004 r. 89 651,00 -

7. Wykonanie sieci wodociągowej dł. 1060 mb w miejscowości Winniki  
gm. Nasielsk

Zgodnie z art. 4 Ustawy 
– Prawo Zamówień Publ.

ZGKiM Nasielsk, 05-190 
Nasielsk, ul. Płońska 43

Zlecenie  
nr R.2222 

-19/04
07.10.2004 r. 43 486,00 -

8. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kosewo  
gm. Nasielsk

Zgodnie z art. 4 Ustawy 
– Prawo Zamówień Publicz-
nych

ZGKiM Nasielsk,  
05-190 Nasielsk, ul. Płońska 43

Zlecenie  
nr R.2222 

-24/04
31.05.2004 r. 30 000,00 -

9. Podłączenie studni Nr 3 do stacji uzdatniania wody w Jackowie gm. 
Nasielsk

Zgodnie z art. 4 Ustawy 
– Prawo Zamówień Publicz-
nych

ZGKiM Nasielsk,  
05-190 Nasielsk, ul. Płońska 43

Zlecenie  
nr R.2222 

-7/04
31.08.2004 r. 214.000,00 WFOŚiGW (195.500,00)

10. Wykonanie renowacji studni zlokalizowanej w miejscowości Cieksyn  
gm. Nasielsk (etap I i II)

Zgodnie z art. 4 ust. 8 
Ustawy – Prawo Zamówień 
Publicznych

Zakład Renowacji Studni Głębi-
nowych, 01-842 Warszawa,  
ul. Reymonta 10 m.119

Zlecenie  
nr R.2222 

-8/04
26.05.2004 r. 12 800,00 -

ŁĄCZNIE:   - sieć ok. 56 135 m                       - przyłącza ok. 16 000 m / 498 szt. RAZEM: 2898 835,39

DROGI

11. Budowa ulic osiedlowych w Nasielsku – Osiedle Piłsudskiego II (ul. Trau-
gutta i ul. Bema) wraz z wykonaniem kolektora deszczowego (190 mb) Przetarg ograniczony

Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o., 
09-100 Płońsk, ul. Zajazd 8 Umowa  

nrR-29/2004 30.11.2004 r. 192 600,36 -

12. Przebudowa drogi gminnej Toruń Dworski – Toruń Włościański  
gm. Nasielsk (500 mb) Przetarg ograniczony

U.T.H.O. i M.B. Ireneusz Zie-
miecki, 05-191 Nasielsk,  
ul. Parkowa 12 

Umowa  
nr R-31/2004 30.11.2004 r. 223 000,00 FOGR – 73.000,00

13. Remont ulicy Elektronowej w Nasielsku (~ 270 mb) Zamówienie z wolnej ręki
Spółdzielnia Robót Budowlano 
– Drogowych, 05-240 Tłuszcz, 
ul. Zaściankowa 1

Umowa  
nrR-34/2004 15.12.2004 r. 95 000,00 -

14. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Psucin, ul. Lipowa gm. Nasielsk 
(428 mb) Zamówienie z wolnej ręki

Spółdzielnia Robót Budowlano 
– Drogowych, 05-240 Tłuszcz, 
ul. Zaściankowa 1

Umowa  
nrR-35/2004 15.12.2004 r. 60 000,00 -

15. Remont chodnika przy ul. Szkolnej i Polnej w Nasielsku (331 mb)
Zgodnie z art. 4 Ustawy 
– Prawo Zamówień Publicz-
nych

ZGKiM Nasielsk,  
05-190 Nasielsk, ul. Płońska 43

Zlecenie 
nr R.2222 

-9/04
07.09.2004 r. 38 520,00 -

16. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 619 ul. Warszawska  
w Nasielsku (wykonane ~ 250 mb)

Zgodnie z art. 4 Ustawy 
– Prawo Zamówień Publicz-
nych

ZGKiM Nasielsk,  
05-190 Nasielsk, ul. Płońska 43

Zlecenie  
nr R.2222 

-21/04

Wykonanie 
2005 r. 30 000,00 Porozum. z Zarządem 

Dróg Wojewódz.

17. Wykonanie projektu na zatokę autobusową z parkingiem przy ul. Ko-
ściuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 619 w Nasielsku

Zgodnie z art. 4 ust. 8 
Ustawy – Prawo Zamówień 
Publicznych

Biuro Projektowe – Jerzy Że-
lech, 06-400 Ciechanów,  
ul. Jureckiego 38

Umowa  
nrR-24/2004 30.09.2004 r. 13 000,00 -

18. Wykonanie projektu na chodnik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 619  
w Nasielsku, na odcinku ul. Płońskiej

Zgodnie z art. 4 ust. 8 
Ustawy – Prawo Zamówień 
Publicznych

Biuro Projektowe – Jerzy Że-
lech, 06-400 Ciechanów,  
ul. Jureckiego 38

Umowa  
nrR-25/2004 30.09.2004 r. 22 000,00 -

19. Wykonanie remontu nawierzchni placu przy Szkole Podstawowej w 
Nasielsku, ul. Kościuszki 21

Zgodnie z art. 4 ust. 8 
Ustawy – Prawo Zamówień 
Publicznych

P.I.B. „TRUSZKOWSKI”,  
05-190 Nasielsk, ul. Mieszka 
I nr 2

Zlecenie  
nr R.2222 

-17/04
30.08.2004 r. 22 000,00 -

20. Remont drogi gminnej w miejscowości Morgi gm. Nasielsk  
(długość~ 400 m) Zamówienie z wolnej ręki

Spółdzielnia Robót Budowlano 
– Drogowych, 05-240 Tłuszcz, 
ul. Zaściankowa 1

Umowa  
nrR-39/2004 30.12.2004 r. 71 000,00 -

21. Remont ul. Piaskowej w Nasielsku (długość ~ 400 m)
Zgodnie z art. 4 Ustawy 
– Prawo Zamówień Publicz-
nych

ZGKiM Nasielsk,  
05-190 Nasielsk, ul. Płońska 43 - 30.12.2004 r. 36 000,00 -

ŁĄCZNIE:   - dł. drogi około 1 788 mb
                      - dł. chodnika około 961 mb RAZEM: 803 120,36

BUDOWY I REMONTY

22. Wykonanie wiaty belownicy na terenie międzygminnego wysypiska 
odpadów innych niż niebezpieczne w Jaskółowie gm. Nasielsk Negocjacje bez ogłoszenia

P.I.B. „TRUSZKOWSKI”,  
05-190 Nasielsk, ul. Mieszka 
I nr 2

Umowa  
nr R-8/2004 31.08.2004 r. 160.817,96 WFOŚiGW (73.000,00)

23. Adaptacja budynku biurowego na siedzibę Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
przy ul. Elektronowej 3 Przetarg ograniczony

P.I.B. „TRUSZKOWSKI”,  
05-190 Nasielsk, ul. Mieszka 
I nr 2

Umowa  
nr R-21/2004 20.12.2004 r. 1280 795,13 NFOŚiGW (281.000,00)

24. Montaż i wykonanie węzła ciepłowniczego w budynku przy ul. Elektro-
nowej 3

Zgodnie z art. 4 ust. 8 
Ustawy – Prawo Zamówień 
Publicznych

PPHU „WĘGIELEK”,  
05-190 Nasielsk, ul. Elektro-
nowa

Umowa  
nrR-28/2004 30.09.2004 r. 24 000,00 -

25. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nasielsku przy  
ul. Kościuszki 21 Przetarg ograniczony

Firma Usługowo Handlowa 
„ROMEX”, 09-100 Płońsk,  
ul. Grunwaldzka 9

Umowa  
nrR-36/2004 31.05.2005 r. 813 916,90 NFOŚiGW (576.900,00)

26. Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie międzygminnego składowiska 
odpadów w Jaskółowie Zlecenie z wolnej ręki

Firma Handlowo-Usługowa Ewa 
Kamieńska, ul. 21-stycznia 34, 
87-500 Rypin

- 13.12.2004 r. 190 000,00 WFOŚiGW i Gmina 
Wieliszew

27. Remonty oświetlenia Zapytanie o cenę
„ENBEW” – Technika Energe-
tyczna, 05-191 Nasielsk,  
ul. Szafirowa 13A

Umowa  
nr R-3/2004 31.12.2004 r. ~140 000,00 -

RAZEM: 2609 529,99
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KRONIKA 
POLICYJNA

Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych przewidzianych 
do realizacji w budżecie Gminy w roku 2004

odbiorców.
2004 r. to również początek re-
alizacji zadań drogowych. Moja 
propozycja budowy i moderni-
zacji dróg spotkała się z aprobatą 
Rady Miejskiej .  W taki sposób 
zostały zrealizowane następujące 
zadania:
• Budowa ulic osiedlowych w 
Nasielsku – Osiedle Piłsudskiego 
II (ul. Traugutta i ul. Bema) wraz z 
wykonaniem kolektora deszczo-
wego (długość 190 mb, szer. 6,0 
m) – wartość zadania: 192 600,36 
zł;
• Przebudowa drogi gminnej 
Toruń Dworski – Toruń Włościań-
ski gm. Nasielsk (długość 500 mb, 
szer. 4,0 m) – wartość zadania: 
223 000,00 zł;
• Remont ulicy Elektronowej 
w Nasielsku (długość ~ 270 mb, 
szer. 6,0 m) – wartość zadania: 
95 000,00 zł;
• Przebudowa drogi gminnej  
w miejscowości Psucin, ul. Lipo-
wa gm. Nasielsk (długość 428 mb, 
szer. 4,0 m) – wartość zadania: 
60 000,00 zł;
• R e m o n t  d r o g i  g m i n n e j  
w miejscowości Morgi gm. Na-
sielsk (długość ~ 400 m) – wartość 
zadania: 71 000,00 zł;
• Remont ul. Piaskowej w Na-
sielsku (długość ~ 400 m): wartość 
zadania: ~ 36 000,00 zł;
• Remont chodnika przy ul. 
Szkolnej i Polnej w Nasielsku (dłu-
gość 331 mb) – wartość zadania: 
38 520,00 zł;
• Budowa chodnika w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 619 ul. 
Warszawska w Nasielsku (wykona-
ne ~ 250 mb) – wartość zadania: 
30 000,00 zł.
Wykonany został projekt technicz-
ny na przebudowę ulicy Kwiatowa 
– Pniewska Górka wraz z przebu-
dową mostka. Ponadto wyko-
naliśmy projekty techniczne na 
zatokę autobusową z parkingiem 
przy Szkole Podstawowej w Nasiel-
sku przy ul. Kościuszki 21 oraz na 
chodnik w ul. Płońskiej. Jesteśmy w 
ciągłym kontakcie z Mazowieckim 
Zarządem Dróg Wojewódzkich w 
sprawie wspólnej realizacji przebu-
dowy i remontów chodników przy 
drogach wojewódzkich na terenie 
Nasielska.
W trakcie roku złożyliśmy dwa 
wnioski drogowe o pozyskanie 
funduszy strukturalnych.  Oba 
wnioski uzyskały pozytywną we-
ryfikację formalną. Realizacja ich 
przewidziana jest w roku 2005. 
Dofinansowanie w formie dotacji 
w wysokości 75 % wartości zadania 
pozwoli na realizację następują-
cych zadań:
• B u d o wa  d r o g i  g m i n n e j 
Mazewo Dworskie – Kątne gm. 
Nasielsk;
• Budowa drogi gminnej relacji 
Popowo Borowe – Jaskółowo gm. 

Nasielsk.
Poczyniono również wiele inwe-
stycji z pozostałych dziedzin, a 
mianowicie:
• Wykonanie wiaty belowni-
cy na terenie międzygminnego 
wysypiska odpadów innych niż 
n i eb e z p i e c z ne  w  Ja s k ó ł ow i e 
gm. Nasielsk – wartość zadania: 
160 817,96 zł;
• Adaptacja budynku biurowe-
go na siedzibę Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku przy ul. Elektronowej 
3 – wartość zadania: 1 280 795,13 
zł;
• Montaż i wykonanie węzła 
ciepłowniczego w budynku przy 
ul. Elektronowej 3 – wartość za-
dania: 24 000,00 zł.
W sferze remontów oświetlenia 
wykonano naprawy i  remonty, 
gdzie zainstalowano 47 nowych 
lamp i  wyremontowano wiele 
odcinków linii energetycznej.
Została podpisana umowa na ter-
momodernizację budynku Szkoły 
Podstawowej w Nasielsku. Zadanie 
będzie wykonane do końca maja 
przyszłego roku.
Zostanie wykonany remont kuch-
ni w budynku szkoły w Cieksynie. 
Prace będą zakończone w przy-
szłym roku.
W dziedzinie ochrony środowiska 
i edukacji ekologicznej została 
wykonana,  przy współudziale 
Gminy Wieliszew, ścieżka edu-
kacyjna. Powstała ona na terenie 
funkcjonującego od 2003 r. skła-
dowiska odpadów w Jaskółowie. 
Na obiekt składają się skupiska 
roślinne, oczko wodne, ścieżki 
pośród zagajnika brzozowego, 
miejsce do grillowania oraz ogni-
sko a przede wszystkim wiata 
drewniana, która będzie spełniała 
rolę sali wykładowej. Naturalne 
wkomponowanie tego obiektu w 
przestrzeń działającego składo-
wiska będzie stanowić ciekawe 
miejsce edukacyjne.
Najważniejszy problem rozwiązania 
gospodarki ściekowej na terenie 
Nasielska już niedługo zostanie  
w dużej części rozwiązany. Projekt 
„Poprawa warunków rozwoju sektora 
małych i średnich przedsiębiorstw w 
Nasielsku”, który został zakwalifiko-
wany do dofinansowania ze środków 
Programu Phare 2003, przewiduje 
wykonanie oczyszczalni ścieków 
oraz kanalizacji sanitarnej części mia-
sta. Przez cały 2004 r. pracowaliśmy 
nad wyłonieniem wykonawcy tego 
zamierzenia. Doprowadziliśmy do za-
twierdzenia specyfikacji przetargowej 
przez Komisję Europejską. Czekamy 
na rozstrzygnięcie przetargu, którego 
termin został wyznaczony na 15 lute-
go 2005 r.
2004 r. jest wyjątkowy w ilości  
i wartości zrealizowanych zadań. 
Stało się to możliwe dzięki pozy-

skaniu środków zewnętrznych na 
inwestycje. Współfinansowanie 
uzyskaliśmy z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska  
i  Gospodarki  Wodnej  w War-
szawie,  z  Programu Sapard,  z 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
z Terenowego Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych, Kontraktu Ma-
zowieckiego oraz to, które otrzy-
mamy z Programu Phare 2003 i 
funduszy strukturalnych.
Wie le  zosta ło  już  wykonane, 
ale jeszcze dużo pozostało do 
wykonania .  Co p lanujemy na 
2005r.? Priorytetem na przyszły 
rok jest  budowa oczyszczalni 
ścieków i kanalizacji sanitarnej. 
Ważnym zadaniem jest  także 
modernizacja Stacji Uzdatniania 
Wody w Jackowie oraz oczekiwa-
ne od dawna inwestycje drogowe. 
Ponadto w planie wieloletnim na 
lata 2005 – 2006 przewidziano 
do realizacji takie zadania jak:
• Budowa sieci wodociągowej 
z przyłączami w miejscowościach 
Lubomin – Jackowo;
• Budowa sieci wodociągowej 
z przyłączami w miejscowości 
Borkowo;
• Budowa sieci wodociągowej z 
przyłączami w miejscowości Mło-
dzianowo;
• Modernizacja Stacji Uzdatniania 
Wody w Jackowie wraz z wymianą 
sieci wodociągowej na terenie miasta 
Nasielska;
• Remonty oświetlenia na terenie 
Gminy;
• Remonty szkół i przedszkoli 
(Stare Pieścirogi, Cieksyn, Dębinki);
• Real izacja s ieci  wodocią-
gowych na nowo powstających 
osiedlach mieszkaniowych;
• Projekty techniczne na dro-
gi, celem rozwiązania problemu 
budowy dróg na terenie miasta i 
gminy Nasielsk.
Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 
powstał na kanwie starego obiek-
tu dawnej przychodni lekarskiej. 
Budynek wymaga remontów,  
a tym samym nakładów. Wycho-
dząc naprzeciw temu problemowi 
we wrześniu b.r. został złożony 
wniosek o pozyskanie środków z 
funduszy strukturalnych. Wniosek 
uzyskał pozytywną weryfikację 
formalną. Według planu inwe-
stycja powinna być wykonana  
w roku 2005, a dofinansowanie  
w formie dotacji może wynieść 75 
% wartości zadania.
Skuteczność w pozyskiwaniu środ-
ków na inwestycje jest wysoka, 
więc mam nadzieję, że następne 
plany uda nam się zrealizować  
i będę mógł Państwu przedstawić 
efekty naszej pracy.

Wydział Rozwoju Regionalnego 
Urzędu Miejskiego

W roku 2004 postawi łem na 
ukończenie problemu wodocią-
gowania Gminy Nasielsk. Pomysł 
zaakceptowała Rada Miejska i w 
ten sposób zrealizowano 4 duże 
zadania  wodociągowe oraz 4 
mniejsze, a mianowicie:
• Budowa sieci wodociągowej 
z przyłączami w miejscowości 
Cieksyn (działki) gm. Nasielsk (Sieć 
– dł. 6684 m, Przyłącza – 2296 
m / szt. 145) – wartość zadania: 
334 808,31 zł;
• Budowa sieci wodociągowej 
z przyłączami w miejscowościach: 
Wiktorowo, Malczyn,  Konary, 
Chlebiotki, Mokrzyce Dw. i Wł., 
Ruszkowo i Pieścirogi Stare gm. 
Nasielsk (Sieć – 15.147 m, Przyłą-
cza – 5.353 m / szt. 105) – wartość 
zadania: 773 428,10 zł;
• Budowa sieci wodociągowej 
z przyłączami w miejscowościach: 
Lelewo, Zaborze gm. Nasielsk (Sieć 
– 10.015 m, Przyłącza – 4.005 
m / szt. 137) – wartość zadania: 
702 728,13 zł;
• Budowa sieci wodociągowej 
z przyłączami w miejscowościach: 
Głodowo, Kędzierzawice, Pianowo 
Daczki, Pianowo Bargły i Krzycz-
ki Pieniążki gm. Nasielsk (Sieć 
– 21.380 m, Przyłącza – 3.596 
m / szt. 77) – wartość zadania: 
672 933,85 zł;
• Budowa sieci wodociągowej 
z przyłączami w Nasielsku osiedle 
Warszawska (ul. Cisowa, Grabowa, 
Sosnowa i przyległe) (Sieć – 815 
m, Przyłącza – szt. 20) – wartość 
zadania: 25 000,00 zł;
• Budowa sieci wodociągowej z 
przyłączami w Nasielsku, ul. Sło-
neczna i Tęczowa (Sieć – 1.034 
m, Przyłącza – 325 m / szt.14) 
– wartość zadania: 89 651,00 zł;
• Wykonanie sieci wodociągo-
wej dł. 1060 mb w miejscowości 
Winniki gm. Nasielsk – wartość 
zadania: 43 486,00 zł;
• Budowa sieci wodociągowej  
z przyłączami w miejscowości 
Kosewo gm. Nasielsk – wartość 
zadania: 30 000,00 zł.
Ogółem wybudowano sieć wo-
dociągową o długości ~ 56 135 
m, przyłącza wodociągowe o 
długości ~ 16 000 m w ilości ~ 
498 szt.
Na koniec 2003 r. stopień zwo-
dociągowania Gminy Nasielsk 
wynosił 52 %. Po zrealizowaniu 
w/w wodociągów stopień zwodo-
ciągowania wynosi 85 %. Wzrost 
o 33 % w skali roku to najlepszy 
wskaźnik efektywności. 
Istotnym zadaniem z zakresu go-
spodarki wodnej było podłącze-
nie do Stacji Uzdatniania Wody  
w Jackowie Studni Nr 3, która 
zwiększyła wydajność stacji  o 
86 mł/h. Dodatkowo wykonano 
również renowację studni głębi-
nowej w Cieksynie, z której woda 
może być już dostarczana do 

15.12. w miejscowości Mogowo 
Robert M. z Pniewa i Cezary S. z Na-
sielska ukradli dwie sztuki tregli stalo-
wych o łącznej wartości 800 zł.

15.12. na ulicy P.O.W. nieznani spraw-
cy zrzucili z roweru jadącą na nim 
kobietę i ukradli jej torebkę. 
(Pol icja prosi poszkodowaną  
o zgłoszenie się do komisariatu 
Policji w Nasielsku po odbiór skra-
dzionych przedmiotów.)

15.12. na ul. Kilińskiego Czesław K. 
mieszkaniec Paulinowa kierował 
rowerem w stanie nietrzeźwym 
(0,73 mg/l.)

15.12 w miejscowości Pieścirogi 
Stare Robert M. mieszkaniec Pniewa 
włamał się do garażu Zbigniewa Cz. 
i skradł trzy worki złomu o wartości 
300 zł.

19.12. w Pieścirogach Nowych 
Mirosław L. mieszkaniec Kwidzynia 
skradł torbę podróżną Pawłowi S. 
i Damianowi S. Stratę oszacowano 
na 1800 zł.

16.12 w miejscowości Kroule nie-
znani sprawcy włamali się do domu 
Małgorzaty M. i skradli m.in. telefon  
i pieniądze w kwocie 170 zł.

17.12 na ul. Kościuszki Stanisław Ch. 
mieszkaniec Andzina kierował samo-
chodem Nysa w stanie nietrzeźwym 
(0,76 i 0,77 prom.)

18.12 w miejscowości Mazewo 
Dworskie Sławomir J. starcił pano-
wanie nad samochodem Renault  
i uderzył w betonową podporę słupa. 
Poniósł śmierć na miejscu.

17.12. na ul. Młynarskiej Wiesław K. 
mieszkaniec Pianowa kierował ro-
werem w stanie nietrzeźwym (1,16 
i 1,27 mg/l.)

18.12. w miejscowości Lorcin kobie-
ta kierująca samochodu Toyota Yaris 
straciła panowanie nad pojazdem 
i wjechała do rowu. Z obrażeniami 
ciała trafiła do szpitala.

20.12. na ul. Kilińskiego Daniel G. 
mieszkaniec Pieścirogów kierował 
samochodem Audi w stanie nie-
trzeźwym (1,28 mg/l.)

15 - 21.12. w miejscowości Kątne 
nieznani sprawcy włamali się do 
domku letniskowego Jerzego B.  
i skradli dwie butle gazowe i piecyk 
gazowy. Ogólna wartość skradzio-
nych przedmiotów wynosi1000 zł.

23.12. na ul. Warszawskiej spaleniu 
uległ barakowóz. Straty oszacowano 
na 2000 zł. na szkodę Stanisławy 
W.

22.12. w Krzyczkach Andrzej K. 
zamieszkały w miejscowości Białe 
Błoto w gminie Winnica kierował 
rowerem w stanie nietrzeźwym 
(2,78 prom.)

25.12 w miejscowości Pieścirogi 
Stare Rafał W. mieszkaniec Siennicy 
kierował samochodem Fiat 126p.  
w stanie nietrzeźwym (0,75 mg/l.)
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DODATEK TELEWIZYJNY
7 - 13 stycznia

     PIĄTEK 7 STYCZNIA 2005r. (Izydora, Juliana, Juliusza, Lucjana, Rajmunda, Walentego)

OPERACJA „PIORUN”
	 Film	sensacyjny,	125	min,	Wielka	Brytania	
1965;	Reżyseria:	Terence	Young;	Scenariusz	
na	podstawie	powieści	Iana	Fleminga:	Richard	
Maibaum	i	John	Hopkins;	Występują:	Sean	
Connery,	Claudine	Auger,	Adolfo	Celi,	Luciana	
Paluzzi,	Rik	Van	Nutter,	Bernard	Lee,	Martine	
Beswick,	Guy	Doleman,	Molly	Peters	i	inni

Czwarty - po „Doktorze No”, 
„Pozdrowieniach z Moskwy” i 
„Goldfingerze” - film o przygodach bry-
tyjskiego superagenta Jamesa Bonda, 
nagrodzony Oscarem za efekty specjalne. 
Atrakcyjności filmowi dodają także znako-
mite zdjęcia podwodne autorstwa Lamara 
Borena. Tytułową piosenkę śpiewa Tom 
Jones. „Operacja „Piorun” to zarazem 
ostatni „bond” wyreżyserowany przez 
Terence’a Younga, urodzonego w Chinach angielskiego reżysera, któremu filmy z tej serii przyniosły wielką sławę.  
Międzynarodowy syndykat zbrodni Spectra żąda okupu w wysokości 100 mln funtów, grożąc - w razie nieotrzymania 
pieniędzy -  zdetonowaniem dwóch bomb atomowych wykradzionych z arsenałów NATO. Z pomocą pięknej Domino, 
kochanki szefa organizacji Emilio Largo i siostry majora Dervala z NATO, Jamesowi Bondowi udaje się zlokalizować 
karaibską kryjówkę przywódcy Spectry. Agent 007 odkrywa także, że bomby umieszczono w podwodnej grocie, ale 
zanim zdoła przekazać tę informację do CIA, zostaje schwytany i uwięziony.  Emilio Largo przenosi bomby na pokład 
swego ogromnego jachtu i wyrusza w kierunku Miami. Rannemu w nogę Bondowi udaje się wreszcie wydostać  
z podwodnego „więzienia”. Rozpoczyna się szaleńcza pogoń za szefem Spectry.(sobota, TVP 1  20.40)

TVP 2
06:00 Kawa	czy	herbata
08:00 Wiadomości
08:12	 Pogoda
08:15 Cafe	serio
08:25 Kawa	czy	herbata
08:45 Telezakupy
09:05 Doktor	Melchior	Wyderko;	serial	
animowany	prod.	angielskiej

09:15 Listy	od	Feliksa;	serial	animowany
09:25 Jedyneczka;	program	dla	dzieci
09:55 Rupert;	serial	anim.	prod.	franc.
10:25 Moda	na	sukces;	serial	prod.	USA
10:50 Bez	pardonu;	odc.17	Kradzież	w	
muzeum;		serial	krym.	prod.	USA

11:30 Książki	na	zimę
11:35 Telezakupy
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes;	 rolniczy	 program	
informacyjny

12:25 Wielkie	sprzątanie
12:50 Bez	pardonu
13:45 Książki	na	zimę
13:50 Światowe	dziedzictwo	kultury
14:10 Europa	na	wynos
14:30 Laboratorium
14:55 Książki	na	zimę
15:00 Wiadomości
15:10 Ludzie	wśród	ludzi
15:30 reportaż
16:00 Raj
16:25 Moda	na	sukces;	serial	prod.USA
16:50 Sportowy	Express
17:00 Teleexpress
17:20 Parapet;	magazyn
17:30 Plebania;	telenowela	TVP	
18:00 Randka	w	ciemno
18:40 Śmiechu	warte
19:00 Lippy	&	Messy;	język	angielski	dla	
dzieci

19:05 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:53	 Sport
19:59	 Pogoda
20:10 Bulionerzy;	 2004	 	 serial	 kom.	
prod.	 TVP;	 reż:	 Andrzej	 Kostenko;		
wyk:	 Piotr	 Skarga,	 Lucyna	 Malec,	
Katarzyna	Andukowicz,	Michał	Filipiak

20:40 James	Bond	w	Jedynce;	Operacja	
„Piorun”;	 1966	 	film	sensacyjnyprod.	
angielskiej;	 reż:	 Terence	 Young;		
wyk:	Sean	Connery

22:55 Wiadomości
23:05 Rajd	Dakar	2005	-	kronika
23:15 Najlepsi	z	najlepszych;	(Best	of	
the	Best);	1989		film	fabularny	prod.	
USA	(94’)	/za	zgodą	rodziców/;	reż:	
Bob	Radler;	wyk:	Eric	Roberts,	James	
Earl	Jones,	Sally	Kirland,	Phillip	Rhee

00:50 Na	krawędziach;	film	dok.Moniki	
Górskiej

01:25 Po	tamtej	stronie;	odc.16	Porwanie;	
serial	prod.USA	[dolby	surround	-za	zgo-
dą	rodziców]

02:10 Zakończenie	programu

07:00 M	jak	miłość;	odc.5;	serial	TVP	
07:45 Dwójka	Dzieciom;	Mały	Pingwin	
Pik-Pok

07:55 Dwójka	Dzieciom;	Przygody	kota	
Filemona

08:05 Na	dobre	i	na	złe;	odc.190	Kozioł	
ofiarny;	serial	prod.	TVP

09:00 Pytanie	na	śniadanie;	magazyn	
10:00 Przygody	pana	Michała;	odc.13-
ost.Hektor	Kamieniecki;	serial	TVP

10:30 Pytanie	na	śniadanie
11:00 Panorama
11:00 Prognoza		pogody
11:05 Jest	 jak	 jest;	odc.8/19	Z	ręki	do	
ręki;	serial	TVP

11:40 Pytanie	na	śniadanie
12:15 Zaklinaczka	dzieci;	odc.2;	serial	
dok.	prod.	ang.;	reż:	Lorraine	O’Keeffe

12:40 10	minut	tylko	dla	siebie
13:00 Panorama
13:12	 Pogoda
13:15 Telezakupy
13:30 Życie	do	poprawki;	odc.7/22	Mistrz	
ucieczki;	serial	prod.	USA

14:15 Z	Grabowskim	po	kraju
15:05 rozrywka
15:30 Złotopolscy;	odc.638	Zazdrość;	
telenowela	TVP

16:00 Panorama
16:15 Złotopolscy;	odc.639	Zaręczyny;	
telenowela	TVP

16:50 Co	ci	dolega?;	Brońmy	się	przed	
rakiem

17:50 Prognoza		pogody
18:00 PROGRAM	LOKALNY
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:05 Herbatka	u	Tadka
20:00 Panorama	flesz
20:05 Kraj	się	śmieje;	Kostiumy	i	rekwi-
zyty

21:00 Śpiewające	Fortepiany
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport-telegram
22:34	 Pogoda
22:45 Wideoteka	Dorosłego	Człowieka
23:15 Nowojorscy	 gliniarze;	 serial	
prod.USA	[za	zgodą	rodziców]

00:00 Nakręcona	Noc
00:50 Błękitny	tygrys;	Blue	Tiger;	1994		
film	sensacyjny	prod.	USA	(85’)	/tylko	
dla	dorosłych/;	reż:	Norberto	Barba;	wyk:	
Virginia	Madsen,Toru	Nakamura,Ryo	
Ishibashi

02:15 Zakończenie	programu

06:00	 Piosenka	na	życzenie
06:45	 TV	MARKET
07:00	 Duel	masters,	odc.1;	„Duel	ma-
sters”			

07:30	 Zbuntowany	Anioł	,	odc.28	„Wild	
Angel”;	telenowela	argentyńska			

08:30	 Interwencja,	odc.358
08:50	 Czułość	i	kłamstwa,	odc.5 Polska;	
serial	obyczajowy			

09:20	 Szkoła	przetrwania,	odc.11 „Higher	
ground”;	Kanada,	2000			

10:20	 Strażnik	Teksasu,	odc.12 „Walker	
Texas	Ranger”;	USA;	Serial	sensacyjny			

11:20	 Kocham	Klarę,	odc.9 Polska,	2001;	
r.	Wojtyszko	Maciej	Serial	komediowy			

12:05	 Zbuntowany	Anioł	,	odc.29 „Wild	
Angel	„	Telenowela	argentyńska			

13:00	 TV	MARKET
13:15	 Rocket	 power,	 odc.2 “Rocket	
power”			

13:45	 Exclusive,	odc.80
14:00	 Zwariowany	 świat	 Malcolma,	
odc.57 “Malcolm	in	the	Middle”;	USA;	
Serial	komediowy			

14:30	 Świat	według	Kiepskich,	odc.128 
Polska;	Serial	komediowy			

15:00	 Miodowe	 Lata,	 odc.103;	 serial	
komediowy			

15:45	 Wydarzenia
16:00	 Pogoda
16:10	 Interwencja,	odc.359 Polska;
16:30	 Exclusive,	odc.81
16:45	 Szkoła	przetrwania,	odc.12
17:45	 Rodzina	zastępcza,	odc.158 Polska;	
serial	obyczajowy			

18:45	 Wydarzenia
19:15	 Sport
19:20	 Pogoda
19:30	 Awantura	o	kasę,	odc.201
20:15	 24	godziny,	odc.2 “24”;	USA	,	2002;	
w.	Kiefer	Sutherland,	Elisa	Cuthbert,	Leslie	
Hope,	Dennis	Haysbert,	Sarah	Clarke	

	 Serial sensacyjny. Kiefer Sutherland 
wystąpił w tym niezwykłym serialu 
w roli głównej - zagrał Jacka Bauera, 
szefa rządowej Agencji do walki z 
terroryzmem. Cały cykl opowiada o 
dramatycznych wydarzeniach jednego 
dnia, czyli każdy z 24 -ech odcinków - o 
jednej godzinie, kolejnej godzinie licząc 
od północy pewnego feralnego dnia.  

21:10	 Świat	według	Kiepskich,	odc.129 
Polska;	Serial	komediowy			

21:30	 Studio	Lotto
21:50	 Dziki,	odc.3 „Dziki”;	Polska,	2004;	
r.	Warchoł	Grzegorz	

22:40	 Drogówka,	odc.1
23:10	 Biznes	Wydarzenia
23:30	 Pogoda
23:40	 Niezła	sztuka,	odc.35 Polska;			
00:10	 Pierwsza	fala,	odc.9 „First	Wave”			
01:10	 Kto	zabił	ciotkę	Cookie? „Cookie’s	
Fortune”;	USA,	1999	r.	Robert	Altman;	w.	
Glenn	Close,	Julianne	Moore,	Liv	Tyler,	
Chris	O’Donnell	

02:45	 Muzyka	na	BIS
05:00	 Pożegnanie

06:45 Telesklep	
07:25 Uwaga!	-	magazyn	
07:45 Prześwietlenie	-	magazyn	
08:15 Najsłabsze	ogniwo	-	teleturniej	
09:05 Wykręć	numer	-	teleturniej	
10:05 Ostry	dyżur	VI	 (16/22)	 -	 serial	
obyczajowy,	USA	

11:05 W	-	 11	Wydział	 śledczy	 -	 serial	
fabularno-dokumentalny	

11:35 Rozmowy	w	toku	-	talk	show	
12:40 Na	Wspólnej	(397)	-	serial	obycza-
jowy,	Polska	

13:10 Nash	Bridges	 (20/122)	 -	 serial	
sensacyjny,	USA	

14:05 Serce	z	kamienia	(90/125)	-	tele-
nowela,	Meksyk	

14:55 Ostry	 dyżur	VI	 (17/22)	 -	 serial	
obyczajowy,	USA	

15:55 Grzesznica	(37/95)	-	telenowela,	
Meksyk	

16:45 Fakty 
17:00 Uwaga 
17:15 W	-	 11	Wydział	 śledczy	 -	 serial	
fabularno-dokumentalny	

17:50 Rozmowy	w	toku	-	talk	show	
19:00 Fakty	
19:30 Sport	
19:40 Pogoda	
19:45 Uwaga!	-	magazyn	
20:10 Ucieczka	z	Nowego	Jorku	(Escape	
from	New	York)	-	film	science-fiction,	
USA	1981,	reżyseria:	John	Carpenter,	ob-
sada:	Kurt	Russell,	Lee	Van	Cleef,	Ernest	
Borgnine,	Donald	Pleasence,	Isaac	Hayes,	
Season	Hubley,	Harry	Dean	Stanton	(tylko	
dla	dorosłych)	

21:55 Duch	(Poltergeist)	-	horror,	USA	
1982,	 reżyseria:	Tobe	Hooper,	obsa-
da:	 JoBeth	Williams,	Craig	T.	Nelson,	
Beatrice	Straight,	Dominique	Dunne,	
Oliver	Robbins	(za	zgodą	rodziców)	

23:55 13	Posterunek	2	 (1/42)	 -	 serial	
komediowy,	Polska	

00:30 Uwaga!	-	magazyn	
00:50 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”)	(38)	–	animowany	
serial	przygodowy,	USA

08.45 „Jak	dwie	krople	czekolady”	(„Sister	
Sister”)	(109)	–	serial	komediowy,	USA	

09.15 „Młodzieńcza	miłość”	(92)	–	tele-
nowela,	Argentyna

10.15 „Ja	tylko	pytam”	-	talk-show
11.15 Modna	Moda	-	magazyn
11.45 V-max	-	magazyn	motoryzacyjny	
12.15 TV	Market	
12.30 „Kinomaniak”	-	Odjazdowy	ma-
gazyn	filmowy

13.00 „VIP”	-	Wydarzenia	i	plotki	
13.30 „Daję	słowo”	–	teleturniej
14.15 „Muzyczne	listy”	–	magazyn	
15.15 	„Echo	lasu”	-		program	o	tematyce	
ekologicznej

15.45 –	program	TV4
16.45 „Ja	się	zastrzelę”	(“Just	Shoot	Me”)	
(101)	–	serial	komediowy,	USA	1997,	reż.	
Leonard	R.	Garner,	Jr.,	wyk.	Laura	San	
Giacomo,	George	Segal,	David	Spade	

17.10 „Młodzieńcza	miłość”	(93)	–	tele-
nowela,	Argentyna

18.10 „Daję	słowo”	–	teleturniej
19.00 	„Ja	tylko	pytam”	-	talk-show
20.00 „Namiętność	 i	 uprzedzenie”	
(„Passion	 and	 Prejudice”)	 -	 reż.	
Karen	Arthur;	 wyk.	 Frances	 Fisher,	
Derwin	 Jordan,	 Kandyse	 McClure,		
Dramat psychologiczny. Gwen Barry 
(Fisher), nieskazitelnie poprawna pro-
fesor koledżu w Nowej Anglii przeprowa-
dza eksperyment naukowy polegający 
na terapii pracą. W tym celu wynajmuje 
sympatycznego skazańca Daltona Roya 
(Jordan); nie trudno zgadnąć, że współ-
praca doprowadzi do łóźka. Wkrótce Roy 
zakończy odsiadkę, a jego dalekosiężne 
plany nie przewidują dłuższej obecności 
profesor Gwen.

22.10 „Ally	McBeal”	(„Ally	McBeal”)	(101)	
-	serial	komediowy,	USA

23.10 „Przemoc	na	autostradzie”	(„Driving	
Force”)	-	Kanada	1988,	reż.	Andrew	J.	
Prowse;	wyk.	Sam	Jones,	Catherine	Bach,	
Don	Swayze,	Angel	Cook

01.10 „Pałac	Wagabundów”	 (“Crash	
Palace”)	(50)	–	Australia	2001,	reż.	Pino	
Amenta,	 Geoffrey	 Cawthorn,	 wyk.	
Rachel	Aveling,	Lisa	Bailey,	Jenni	Baird,	
Amelia	Barrett,	Daniel	Billett,	Dieter	
Brummer

01.35 Muzyczne	listy	–	magazyn
02.25 „Sztukateria”	-	Magazyn	kultural-
ny

03.00 „Joker”	–	talk-show
03.50 Zakończenie	programu

PSYCHOZA 2
	 Horror,	USA	 1983;	REŻYSERIA:	Richard	
Franklin;	OBSADA:	Anthony	Perkins,	Vera	
Miles,	Meg	Tilly,	Robert	Loggia,	Dennis	Franz,	
Hugh	Gillin

Przez dwadzieścia lat Norman Bates 
przebywał w odosobnieniu, przez ten 
czas był poddawany terapii. Wreszcie 
lekarze uznali,  że Norman może wrócić 
do społeczeństwa. Zrozumiał, że jest 
niebezpieczny i musi kontrolować swe 
zachowanie. Norman opuścił więzienie 
i powrócił do swego ponurego, pustego 
domu stojącego samotnie na szczycie 
wzgórza. Mimo upływu czasu nic się tu 
nie zmieniło. Nie zmienił się również Norman, który tuż po powrocie znów usłyszał głos swojej matki. Postanowił 
pójść za radą terapeuty, doktora Raymonda i nie zwracać uwagi na to, co ma mu  do powiedzenia matka. Wkrótce 
po powrocie Norman podjął pracę  w charakterze pomocnika kucharza w kawiarni w miasteczku. Tam poznał 
kelnerkę, Mary. Gdy Mary rozstała się ze swoim chłopakiem, który wyrzucił ją z domu, Norman zaproponował 
jej, aby nocowała w jego motelu. Od tego momentu znów zaczęły się kłopoty. Wkrótce Norman zwolnił z pracy 
Toomey’a, menadżera motelu. Nazajutrz świadkowie słyszeli jak Toomey przedrzeźniał Normana. Tego dnia 
wieczorem Mary zorientowała się, że ktoś ją podgląda przez dziury w ścianach w domu Batesów. Zaraz potem 
zginął śmiertelnie ugodzony nożem Toomey. Od tej chwili Norman postanawia ratować swoją przyszłość. Rzuca 
pracę w kawiarni i zaczyna remont motelu. Jednocześnie narasta jego paranoja,  już nie tylko słyszy głos swojej 
matki, ale otrzymuje od niej karteczki z wiadomościami, a pewnego dnia, nawet wydaje mu się, że widzi jej sylwetkę  
w oknie sypialni. W tym samym czasie para nastolatków zakrada się do motelu. (sobota, TVN  00.10)

HIT NA DZIŚ

Najlepsi  
z najlepszych
TVP 1   23.15
	 Film	akcji,	94	min,	USA	1989;	Reżyseria:	
Bob	Radler;	Scenariusz:	Phillip	Rhee,	Paul	
Levine;	Występują:	Eric	Roberts,	James	
Earl	Jones,	Sally	Kirkland,	Philip	Rhee,	
Simon	Rhee,	Christopher	Penn	i	inni

Selekcjoner amerykańskiej repre-
zentacji taekwondo, Frank Couzo, 
z uwagą przygląda się rywalizującym 
podczas krajowego turnieju zawod-
nikom. Wybiera pięciu z nich. Przed 
młodymi ludźmi trzy miesiące mor-
derczego treningu i wielkie zawody  
w Korei. Couzo pragnie uczynić  
z grupy indywidualistów sprawnie 
działający zespół. Nie jest to łatwe. 
Noszący kowbojski kapelusz Travis 
Brickley jest arogancki i między nim 
a resztą drużyny rodzi się napięcie. 
Synka Alexa Grady`ego potrącił 
samochód. Ojciec odwiedza ran-
nego malca ryzykując wyrzucenie 
z zespołu. Tommy Lee w podobnym 
do mającego się odbyć w Korei tur-
nieju stracił brata. Dręczą go nocne 
koszmary. Z czasem zawodnicy za-
przyjaźniają się. Godziny wspólnych, 
ciężkich treningów służą zgraniu się 
drużyny. Couzo chce sprawić, by jego 
podopieczni stali się niepokonani. 
Zgromadził obfity materiał filmowy 
z walk koreańskich przeciwników. Na 
jednym z ujęć Tommy Lee dostrzega 
zabójcę swojego brata, Dae Hana. 
Wkrótce okazuje się, że pochodzący 
z Dalekiego Wschodu Amerykanin 
ma walczyć z bezwzględnym 
Koreańczykiem w nadchodzącym 
turnieju. Nie jest jednak pewien, czy 
sprosta czekającemu go zadaniu. 
Zwierzchnicy Couzo dołączają do 
zespołu trenerskiego pannę Wade. 
Znająca doskonale kulturę Wschodu, 
hinduizm, buddyzm i jogę kobieta 
pomaga zawodnikom w treningach 
koncentracji.
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    SOBOTA 8 STYCZNIA 2005r.  (Erharda, Mścisława, Seweryna, Teofila)

TVP 2
06:50 Ekonomika	dla	Kazika
07:00 Agrolinia;	magazyn
08:00 Wiadomości
08:12	 Pogoda
08:15 Rok	w	ogrodzie;	magazyn
08:35 Kanał	E;	magazyn	ekologiczny	dla	
młodzieży

09:00 Ziarno;	program	redakcji	katolickiej	
dla	dzieci	i	rodziców

09:30 Fantaghiro;	serial	prod.hiszpań-
skiej

09:55 Siódme	niebo;		serial	prod.USA	
10:50 Zwierzowiec
11:05 Palce	lizać;	1999		serial	TVP;	reż:	
Radosław	Piwowarski;	wyk:	Krzysztof	
Kowalewski,	 Hanka	 Bielicka,	 Paweł	
Deląg,	Edyta	Olszówka

11:35 Tequila	i	Bonetti	w	Rzymie;	odc.11	
Umowa;		serial	kryminalny	prod.	włosko-
amerykańskiej	[za	zgodą	rodziców];	wyk:	
Jack	Scalia,	Alessia	Marcuzzi,	Gianfranco	
Barra,	Stefano	Masciarelli

12:35 Mieszkać	z	wyobraźnią;	magazyn
13:00 Wiadomości
13:10 To	Mikołaj!;	Must	Be	Santa;	1999		
film	fab.prod.USA;	reż:	Brad	Turner;	wyk:	
Arnold	Pinnock,Deanna	Milligan,Dabney	
Coleman

15:00 Plebiscyt	na	najlepszego	Sportowca	
Roku.	Rozstrzygnięcie	Konkursu	Audiotele

15:35 Plebania;	telenowela	TVP	[stereo]
16:00 Teleexpress
16:20 Studio	sport;	Puchar	Świata	w	sko-
kach	narciarskich;	Willingen	/Niemcy/

18:30 Sąsiedzi;	We	własnych	sidłach;	serial	
komediowy	TVP	[stereo]

19:00 Wieczorynka;	Bob	Budowniczy
19:30 Wiadomości
19:53	 Sport
19:59	 Pogoda
20:10 Bal	Mistrzów	Sportu	-	relacja
21:55 Męska	 rzecz...;	 Strażnik	 czasu;	
(Timecop);	1994		film	science-fiction	
prod.	USA	(94’)	[tylko	dla	dorosłych];	
reż:	Peter	Hyams;	wyk:	Jean-Claude	Van	
Damme,	Mia	Sara,	Ron	Silver	i	inni

23:35 Bal	Mistrzów	Sportu	-	relacja
23:50 Rajd	Dakar	2005 -	kronika
23:55 Po	tamtej	stronie;	odc.17	Rządy	prawa;	
serial	prod.USA	-za	zgodą	rodziców

00:45 Kino	nocnych	marków;	Więzienny	
rock;	 Jai lhouse	 Rock;	 1957	 fi lm	
fab.prod.USA;	 reż:	 Richard	Thorpe;	
wyk:	Elvis	Presley

02:20 Zakończenie	programu

06:50 Echa	 tygodnia;	 /dla	 niesłyszą-
cych/

07:20 Spróbujmy	razem;	magazyn	dla	
niepełnosprawnych

07:45 M	jak	miłość;	odc.283;	serial	TVP	
08:35 M	jak	miłość;	odc.284;	serial	TVP	
09:25 Zaklinaczka	dzieci;	serial	dok.prod.	
angielskiej

09:50 Co	ci	dolega	?;	Kilkuletni	starusz-
kowie;	film	dok.	prod.	angielskiej

10:20 Kręcioła;	magazyn	dla	młodzieży
10:45 Na	dobre	i	na	złe;	serial	TVP
11:45 Szansa	 na	 sukces;	 Justyna	
Steczkowska

12:40 Samotni	strzelcy;	odc.12/13;	2001		
serial	sensacyjny	prod.	USA

13:30 30	ton!	-	lista,	lista	-	lista	przebojów;	
magazyn	muzyczny	[stereo]

14:00 Familiada;	teleturniej
14:30 Złotopolscy;	odc.641	Czyj	Emil?;	
telenowela	TVP

15:00 Wielka	gra;	teleturniej
16:00 Święta	wojna;	serial	TVP
16:30 Męskie-	żeńskie;	odc.3	Narzeczony;	
2003	serial	TVP;	reż:	Krystyna	Janda;	wyk:	
Krystyna	Janda,	Maria	Seweryn,	Beata	
Zygarlicka,	Borys	Szyc

17:30 Ślub,wesele	i	wideo;	serial	doku-
mentalny	prod.	USA

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

19:00 Zaginiona;	odc.1/7;	2002		serial	TVP;	
reż:	Andrzej	Kostenko;	wyk:	Agnieszka	
Grochowska,	Danuta	Stenka,	Jan	Frycz,	
Maciej	Marczewski		i	inni.

19:55 Panorama	flesz
20:00 Wieczór 	 mag i i 	 S ławomira	
Piestrzeniewicza

21:00 Tygodnik	Moralnego	Niepokoju;	
-	Jak	się	urwać	z	choinki

21:50 Słowo	na	niedzielę
22:00 Panorama
22:20 Sport-telegram
22:29	 Pogoda
22:40 Tolerancyjni	partnerzy;	Cosenting	
Adults ;	 1992	 	 f i lm	 sensacy jny	
prod.USA	 [tylko	dla	dorosłychl;	 reż:	
Alan	J.Pakula;	wyk:	Kevin	Kline,Mary	
E.Mastrantonio,Kevin	Spacey

00:15 Cygańskie	oczy;	Gypsy	Eyes;	1992		
dramat	 krym.prod.słoweńskiej/dla	
dorosłych/;	reż:	Vinci	Vogue-Anzlovar;	
wyk:	Jim	Metzler,Claire	Forlani

01:40 Zakończenie	programu

06:00	 Exclusive,	odc.80
06:15	 Pierwsza	miłość,	odc.1 serial	obycz.
07:00	 Twój	lekarz,	odc.44
07:20	 Wystarczy	chcieć,	odc.277
07:30	 Domowa	kawiarenka,	odc.8 Polska;	
r.	Lewandowski	Grzegorz			

08:00	 CARTOON,	odc.111
08:30	 Było	sobie	życie
09:00	 DURACELL:	Eksploracje,	odc.18
09:30	 Wywiad	Skowrońskiego,	odc.11
10:30	 Samo	życie,	odc.458 Polska;	serial	
obyczajowy			

11:15	 Samo	życie,	odc.459,	460	Polska;	
serial	obyczajowy			

12:45	 Grzechy,	odc.1 „Sins”;	USA,	1986;	r.	
Douglas	Hickox;	w.	Joan	Collins,	Timothy	
Dalton,	Gene	Kelly	Miniserial.	

13:45	 Kocham	Klarę,	odc.10 Polska,	2001;	
r.	Wojtyszko	Maciej	serial	komediowy			

14:30	 Awantura	o	kasę,	odc.201
15:15	 Świat	według	Kiepskich,	odc.129 
Polska;	serial	komediowy			

15:45	 Wydarzenia
15:55	 Pogoda
16:05	 13	Posterunek,	odc.27 Polska;	 r.	
Ślesicki	Maciej,	serial	komediowy			

16:40	 Królowie	mambo;	USA,	1992;	r.	
Anne	Glimcher;	w.	Antonio	Banderas,	
Armand	Assante,	Cathy	Moriarty

18:45	 Wydarzenia
19:05	 Sport
19:10	 Pogoda
19:15	 Pasadena,	odc.1 „Pasadena”;	USA,	
2001;	w.	Dana	Delany,	Martin	Donovan,	
Balthazar	 Getty,	 Nastasha	Gregson	
Wagner,	Alison	Lohman,	Christopher	
Marquette,	Nicole	Paggi,	Alan	Simpson

20:15	 24	godziny,	odc.3 „24”;	USA	,	2002;	
w.	Kiefer	Sutherland,	Elisa	Cuthbert,	Leslie	
Hope,	Dennis	Haysbert,	Sarah	Clarke	

21:15	 Naga	broń;	USA,	1988;	r.	David	
Zucker;	 w.	 George	 Kennedy,	 Leslie	
Nielsen,	 Presley	 Priscil la,	 Ricardo	
Montalban	

21:30	 Studio	Lotto
22:55	 Tunel	śmierci „Daybreak”;	USA,	
1993;	r.	 Jean	Pellerin,	Stephen	Tolkin;	
w.	 Amir	Williams,	 Bergman	 Jaime,	
Brooks	Ursula,	Cuba	Gooding	Jr.,	Eeps	
Omar,	Gooding	Cuba,	Jaime	Bergman,	
kelly	Moira,	Martha	Plimpton,	McGinley	
Ted,	Moira	Kelly,	O’Leary	William,	Omar	
Eeps,	Plimpton	Martha

00:40	 Muzyka	na	BIS
05:00	 Pożegnanie

06:00 Uwaga!	-	magazyn	
06:20 Telesklep	
08:00 Szczeniak	 zwany	 Scooby	 Doo	
(18/27)	-	serial	animowany,	USA	

08:25 Szczeniak	 zwany	 Scooby	 Doo	
(19/27)	-	serial	animowany,	USA	

08:50 Automaniak	-	magazyn	motory-
zacyjny	

09:20 Wykręć	numer	-	teleturniej 
10:20 Pascal:	po	prostu	gotuj	-	program	
rozrywkowy	

10:50 VIVA	Polska!	
12:00 Na	Wspólnej	 (powt.)	 -	 serial,	
Polska	

13:40 Moja	 krew	 (4/15)	 -	 program	
rozrywkowy	

14:35 Oko	 za	 oko	 (2/15)	 -	 program	
rozrywkowy	

15:35 Mamy	Cię!	-	program	rozrywko-
wy	

16:50 Siłacze	-	program	rozrywkowy	
18:00 Pascal:	 poprostu	 gotuj	 (1/15)	
-	program	rozrywkowy	

18:30 Maraton	uśmiechu	(268)	-	program	
rozrywkowy	

19:00 Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:40 Uwaga!	-	magazyn	
20:00 Kryminalni	(1/13)	-	serial	sens.
21:05 Ciao	Darwin	-	program	rozrywko-
wy

22:00 American	 Beauty	 (American	
Beauty)	-	film	obyczajowy,	USA	1999,	
reżyseria:	Sam	Mendes,	obsada:	Kevin	
Spacey,	Annette	Bening,	Thora	Birch,	Wes	
Bentley,	Mena	Suvari,	Peter	Gallagher,	
Chris	Cooper

00:10 Psychoza	II	(Psycho	II)	-	horror,	USA	
1983,	reżyseria:	Richard	Franklin,	obsada:	
Anthony	Perkins,	Vera	Miles,	Meg	Tilly,	
Robert	Loggia,	Dennis	Franz,	Hugh	Gillin,	
Claudia	Bryar	(tylko	dla	dorosłych)	

02:05 Nic	straconego
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06.00 Strefa	P	–	magazyn	muzyczny
06.25 „Sztukateria”	-	magazyn	kulturalny
07.00 „Przygody	Jackie	Chana”	(35,36)	
–	anim.	serial	przygodowy,	USA	2003

08.00 V	Max	–	magazyn	motoryzacyj-
ny

08.30 „Modna	Moda”	-	magazyn
09.00 „Strefa	P”	-	Magazyn	muzyczny	
09.30 „Psie	 serce	 –	 Bimber	 (21)	 se-
rial	 prod	 polskiej,	 Reżyseria:	 Adek	
Drabiński,	w	rolach	głównych:	Dorota	
Kamieńska,	Andrzej	Szczytko,	Joanna	
Kurowska,	Artur	Dziurman,	Ewa	Kania,	
Anna	Piróg

10.30 „Niezakazane	reklamy”	(6)	–	pro-
gram	rozrywkowy

11.00 „Ja	 się	 zastrzelę”	 (101)	 –	 serial	
komediowy,	USA	 1997,	 reż.	 Leonard	
R.	Garner,	Jr.,	wyk.	Laura	San	Giacomo,	
George	Segal,	David	Spade	

11.30 „Sztukateria”	-	Magazyn	kulturalny
12.00 „VIP”	-	Wydarzenia	i	plotki	
12.30 V-max	-	Magazyn	motoryzacyjny
13.00 „Herkules	Action	Pack	and	The	Circle	
of	Fire”	(4)	–	serial	

15.00 „Anioł	ciemności”	(„Angel”)	(63)	
–	serial	dramatyczno-sensacyjny,	USA	
1999,	 reż.	 Joss	Whedon,	wyk.	David	
Boreanaz,	Charisma	Carpenter

16.00 „W	ostatniej	chwlili”	(„Deadline”)	
(1)	–	serial	dramatyczny,	USA	2000-2001,	
reż.	Bob	Baraban,	Robert	Berlinger,	wyk.	
Oliver	Platt,	Christina	Chang,	Damon	
Gupton,	Bebe	Neuwirth

17.00 „Star	Wars	Special”	(1)	-	program
18.00 „Joker”	–	talk-show
19.00 „Przemoc	na	autostradzie”	(„Driving	
Force”)	-	Kanada	1988,	reż.	Andrew	J.	
Prowse;	wyk.	Sam	Jones,	Catherine	Bach,	
Don	Swayze,	Angel	Cook

21.00 Wydarzenia	
21.10 „Komenda”	-	serial	dokumentalny	
21.40 „Bestie	z	morza”	-	USA	1999,	reż.	
Bob	Misiorowski;	wyk.	Casper	Van	Dien,	
Ernie	Hudson,	Jenny	McShane	

23.45 Playboy	(Club	Wild	Side	2)		-	pro-
gram

01.50 „Drogówka”	-	magazyn	policyjny	
02.15 „Komenda”	-	serial	dokumentalny	
02.40 V	Max	–	magazyn	motoryzacyjny	
03.05 „VIP”	-	wydarzenia	i	plotki	
03.30 „Strefa	P”	-	Magazyn	muzyczny	
03.55 Zakończenie	programu

TVP 2
06:25 Kto	napisał	Nowy	Testament?;	2003		
serial	dokumentalny	prod.	angielskiej

07:00 Transmisja	Mszy	Świętej;	z	kaplicy	
św.Kingi	w	Wieliczce

07:55 Domisie;	program	dla	dzieci
08:25 Archiwum	Zack’a;	serial	
08:50 Co	 i	 jak	(TV);	serial	popularno-
naukowy	dla	dzieci	i	młodzieży

09:20 Cybermysz
09:45 Piosenkarnia
09:55 Songowanie	na	ekranie
10:25 Gamebox;	program	poświęcony	
grom	komputerowym	i	konsolowym	

11:00 Kuchnia	z	Okrasą;	magazyn	kuli-
narny

11:25 Summa	 zdarzeń	według	 Jacka	
Żakowskiego;	program	publicystyczny

11:55 Między	ziemią	a	niebem;	magazyn	
12:40 Zwierzowiec;	magazyn
13:00 Wiadomości
13:10 Tydzień;	magazyn
13:40 Od	przedszkola	do	Opola
14:05 Pięć	ton	i	on
15:45 DTV	J.	Fedorowicza
16:00 Teleexpress
16:20 Studio	sport;	Puchar	Świata	w	sko-
kach	narciarskich;	Willingen	/Niemcy/

18:25 Magia	Davida	Copperfielda
19:00 Wieczorynka;	Gumisie
19:30 Wiadomości
19:53	 Sport
19:59	 Pogoda
20:10 Zakochana	Jedynka
21:40 rozrywka
22:05 Sportowa	niedziela
22:20 Losowanie	audiotele
22:30 Uczta	kinomana;	Zabij	mnie	jeszcze	
raz;	1989		film	fab.prod.USA;	reż:	John	
Dahl;	wyk:	Val	Kilmer,Joanne	Whalley-
Kilmer

00:10 Uczta	kinomana;	101	Reykjavik;	101	
Reykjavik;	2000	czarna	komedia	prod.is-
landzkiej;	reż:	Baltasar	Kormakur;	wyk:	
Victoria	Abril,Hilmir	Snaer

02:00 Zakończenie	programu

06:50 Słowo	na	niedzielę;	[dla	niesłyszą-
cych]

06:55 Film	dla	niesłyszących;	Tygrysy	
Europy;	odc.14/18	Tygrysy	nie	płacą;	
serial	TVP

07:45 M	jak	miłość;	serial	TVP	[stereo]
08:30 10	lat	mniej
08:55 Animals
09:20 Rodzinne	oglądanie	-	Miesiąc	z	
National	Geographic;	Narodziny	cywi-
lizacji	Majów

10:20 Wielka	 Orkiestra	 Świątecznej	
Pomocy

11:15 Podróże	 kul inarne	 Roberta	
Makłowicza;	magazyn

11:45 Wielka	 Orkiestra	 Świątecznej	
Pomocy

12:20 Gwiazdy	w	południe;	Rój	-	kolejny	
atak!

13:45 Panorama	flesz
14:00 Familiada;	teleturniej
14:25 Panorama	flesz
14:35 Złotopolscy;	 odc.642	 Mocne	
uderzenie;	telenowela	TVP

15:05 Wielka	 Orkiestra	 Świątecznej	
Pomocy

16:00 Panorama
16:15 Wielka	 Orkiestra	 Świątecznej	
Pomocy

18:00 PROGRAM	LOKALNY
18:30 Wielka	 Orkiestra	 Świątecznej	
Pomocy

20:45 Panorama	flesz
20:55 Europa	da	się	 lubić...;	talk	show	
[stereo]

21:50 Kulisy	-	Europa	da	się	lubić
22:00 Panorama
22:20 Sport-telegram
22:31	 Pogoda
22:40 Wielka	 Orkiestra	 Świątecznej	
Pomocy

01:10 Zakończenie	programu

06:00	 Exclusive,	odc.81
06:15	 Pierwsza	miłość,	odc.2 Polska,	2004	
serial	obyczajowy			

07:00	 Jesteśmy,	odc.100 Polska;	Magazyn	
redakcji	programów	religijnych			

07:30	 Było	sobie	życie
08:00	 BeyBlade,	odc.35 USA;	serial	anim.
08:30	 Pokemon,	odc.21 Japonia;	serial	
animowany			

09:00	 Hugo,	odc.2
09:30	 Królowie	mambo;	USA,	1992;	r.	
Anne	Glimcher;	w.	Antonio	Banderas,	
Armand	 Assante,	 Cathy	 Moriarty,	
Detmers	Maruschka

11:20	 Książę;	Kanada,	Wielka	Brytania,	
1999;	r.	Philip	Spink;	w.	Courtnee	Draper,	
James	Doohan,	Jeremy	Maxwell

12:45	 Bogate	 biedaki;	 USA,	 1993;	 r.	
Spheeris	Penelope;	w.	Coleman	Dabney,	
Eleniak	Erika,	Gabor	Zsa	Zsa,	Parton	Dolly,	
Tomlin	Lily,	Varney	Jim

15:30	 Fundacja	Polsat
15:45	 Wydarzenia
15:55	 Pogoda
16:00	 Pierwsza	miłość,	odc.18 Polska,	
2004	serial	obyczajowy			

16:45	 Pierwsza	miłość,	odc.19 Polska,	
2004	serial	obyczajowy			

17:30	 Pierwsza	miłość,	odc.20 Polska,	
2004	serial	obyczajowy			

18:15	 Daleko	od	noszy,	odc.15 Polska;	
serial	komediowy			

18:45	 Wydarzenia
19:05	 Sport
19:10	 Pogoda
19:15	 Pasadena,	odc.2;	USA,	2001;	w.	
Dana	Delany,	Martin	Donovan,	Balthazar	
Getty,	Nastasha	Gregson	Wagner,	Alison	
Lohman,	Christopher	Marquette

20:15	 KABARETON,	odc.2 Polska;			
21:15	 Strażnik	Teksasu,	odc.13 „Walker	
Texas	Ranger”;	USA;	serial	sensacyjny			

21:30	 Studio	Lotto
22:20	 Kuba	Wojewódzki,	odc.2
23:20	 Nasze	 dzieci,	 odc.20 Polska;	
Program	 pod	 patronatem	 Fundacji	
Polsat

00:20	 Robin	Hood:	książę	złodziei ;	USA,	
1991;	r.	Kevin	Reynolds;	w.	Alan	Rickman,	
Christian	Slater,	Costner	Kevin,	Freeman	
Moran,	Freeman	Morgan,	Kevin	Costner,	
Mary	Eliabeth	Mastrntonio

02:45	 Muzyka	na	BIS
04:20	 Muzyka	na	BIS
05:00	 Pożegnanie

05:55 Uwaga!	-	magazyn	
06:15 Telesklep	
07:55 Szczeniak	 zwany	 Scooby	 Doo	
(18/27)	-	serial	animowany,	USA	

08:20 Szczeniak	 zwany	 Scooby	 Doo	
(19/27)	-	serial	animowany,	USA	

08:45 Betaville	(Betaville)	-	film	rodzinny,	
USA	2001,	reżyseria:	Tom	Small,	obsada:	
John	Astin,	Lou	Rawls,	Tim	Kazurinsky,	
Jennifer	Kern,	Judge	Reinhold

10:35 Naga	ostroga	(The	Naked	Spur)	
-	western,	USA	1952,	reżyseria:	Anthony	
Mann,	obsada:	James	Stewart,	Robert	
Ryan,	Janet	Leigh,	Millard	Mitchell	

12:15 Chwila	prawdy	-	program	rozryw-
kowy	

13:25 Co	za	tydzień	-	magazyn 
13:50 Sezon 	 rezerwowych 	 (The	
Replacements)	-	komedia,	USA	2000,	
reżyseria:	Howard	Deutch,	obsada:	Keanu	
Reeves,	Gene	Hackman,	Brooke	Langton,	
Orlando	Jones,	Jack	Warden

15:55 13	Posterunek	2	(2/42)	-	serial	
komediowy,	Polska	

16:30 Maraton	 uśmiechu	 -	 program	
rozrywkowy	

17:00 Ciao	Darwin	-	program	rozrywko-
wy	

17:55 Kryminalni	(1/13)	-	serial	sens.
19:00 Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:40 Uwaga!	-	magazyn	
20:00 Mamy	Cię!	-	program	rozrywkowy	
21:15 Najsztub	pyta	-	program	rozryw-
kowy	

21:45 Pod	napięciem	-	talk	show	
22:15 Superwizjer	-	magazyn	
22:45 Nie	do	wiary	-	opowieści	niesamo-
wite	

23:15 Wszystko	o	Miriam	 -	 program	
rozrywkowy	

00:15 Granice	(1/5)	-	serial	fabularno-
dokumentalny	

00:45 Nic	straconego	
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06.10 „Joker”	–	talk-show
07.00 „Przygody	Jackie	Chana”	(„Jackie	
Chan	Adventures”)(37,38)	–	animowany	
serial	przygodowy,	USA	2003

08.00 „Sztukateria”	-	Magazyn	kulturalny
08.30 „Kinomaniak”	-	Odjazdowy	ma-
gazyn	filmowy

09.00 Modna	Moda	-	magazyn
09.30 „KOT	 czyl i 	 Ktoś	 Ogromnie	
Tajemniczy”	-	program	rozrywkowy	

10.30 „Niezakazane	reklamy”	(7)	–	pro-
gram	rozrywkowy

11.00 „Largo”	 („Largo	Winch”)	 (17)	
–	 przygodowy	 serial	 akcji,	 Francja/
Niemcy/Kanada/Belgia/USA

12.00 „Kinomaniak”	-	Odjazdowy	ma-
gazyn	filmowy

12.30 „W	ostatniej	chwlili”	(„Deadline”)	
–	serial	dramatyczny,	USA	2000-2001,	
reż.	Bob	Baraban,	Robert	Berlinger,	wyk.	
Oliver	Platt,	Christina	Chang,	Damon	
Gupton,	Bebe	Neuwirth

13.30 Modna	Moda	-	magazyn
14.00 „Star	Wars	Special”	(1)	-	program	
15.00 „Herkules	Action	Pack	in	The	Maze	
of	The	Minotaur”	(5)	–	serial	

17.00 „Nędznicy,	cz.	1”	(“Miserables,	Les	
Part	1”)	-	Francja-Włochy-Hiszpania-
Niemcy	2000,	reż.	Josee	Dayan;	wyk.	
Gerard	Depardieu,	 John	Malkovich,	
Charlotte	Gainsbourg,	Christian	Clavier,	
Enrico	Lo	Verso,		Virginie	Ledoyen	

19.00 „W	służbie	prawa”		-	USA	2001,	reż.	
Ed	Anders;	wyk.	Dennis	Hopper,	Michael	
Madsen,	Charles	Durning,	Marc	Singer,	
Steve	Bacic

21.00 Wydarzenia
21.10 „Ally	McBeal”	(„Ally	McBeal”)	(102)	
-	serial	komediowy,	USA,	1997,	prod.	
David	E.	Kelley,	wyk.	Calista	Flockhart,	
Gil	Bellows,	Courtney	Thorne-Smith,	
Greg	German,	Jane	Krakowski

22.10 „Drogówka”	-	Magazyn	policyjny
22.40 „Śmiertelny	układ“		-	USA	1999,	reż.	
Mark	Steilen;	wyk.	John	C.	Reilly,	William	
Fichtner,	Kelly	McGillis,	David	Rasche

00.40 „Masażystka	3”	-	USA	1998,	reż.	
Gary	Graver;	wyk.	Landon	Hall,	 John	
Michael	 Vaughn,	 Richard	 Chance,	
Michael	Meyers,	James	Payne	

02.30 „Drogówka”	-	Magazyn	policyjny
02.55 „Komenda”	-	serial	dok.
03.20 KINOmaniaK	–	odjazdowy	maga-
zyn	filmowy

03.45 Modna	Moda	-	magazyn
04.10 Zakończenie	programu

HIT NA DZIŚ
American beauty
TVN  22.00
	 F i lm 	 obycza jowy,	 USA 	 1999 ;	
REŻYSERIA:	 Sam	Mendes;	OBSADA:
Kevin	Spacey,	Annette	Bening,	Thora	
Birch,	Wes	 Bentley,	 Mena	 Suvari,	
Peter	Gallagher,	Allison	Janney,	Chris	
Cooper	

Lester Burnham wraz z rodziną 
mieszka w podmiejskiej dzielnicy,  
w zadbanym domu, który otacza-
ją piękne róże wyhodowane przez 
Carolyn. W otoczeniu Burnhamów 
jest wiele uroku i harmonii, niestety 
tych wartości brakuje w ich życiu. 
Małżeństwo Lestera i Carolyn  
od dawna jest fikcją. Kontakty 
ojca z dorastającą córką też nie 
są najlepsze, odkąd Jane (Thora 
Birch) zorientowała się, że Lester 
stracił głowę dla jej koleżanki, 
Angeli (Mena Suvari). Carolyn też 
jest nieszczęśliwa, ma męża, który 
według niej jest egoistą i fajtłapą,  
i który już zupełnie jej nie pociąga. 
Jane natomiast ma wszelkie możliwe 
kompleksy dorastającej nastolatki, 
począwszy od zbyt małego biustu, 
po całkowity brak wiary w siebie. 
Z przyczyn, których sama do 
końca nie rozumie, jako jedyna 
w szkole przyjaźni się z Angelą, 
najładniejszą koleżanką z klasy, 
która marzy o karierze modelki.  

Gdy do narastającego kryzysu  
w domu dochodzi również kryzys  
w pracy, Lester postanawia, że 
nadszedł czas, aby zmienić swoje 
życie. 

Zabij mnie jeszcze raz
20.10 TVP 1
	 Film	sensacyjny,	93	min,	USA	1989;	
Reżyseria:	John	R.	Dahl;	Scenariusz:	John	
R.	Dahl,	David	W.	Warfield;	Występują:	
Val	 Kilmer,	 Joanne	Whalley-Kilmer,	
Michael	Madsen,	Jonathan	Gries,	Pat	
Mulligan,	Nick	Dimitri,	Robert	Schuch,	
Duane	Tucker	i	inni

Piękna Fay (Joanne Whalley-Kilmer) 
i były więzień Vince Miller (Michael 
Madsen) przygotowują skok na 
dwóch gangsterów, zbierających 
haracz z kasyn gry. Jeden z mafiosów 
ginie, drugiemu udaje się zbiec. 

Tymczasem para rabusiów z nese-
serem wypełnionym 875 tysiącami 
dolarów przemierza pustynne 
tereny Nevady. Vince zamierza 
się ukryć w bezpiecznym miejscu  
w Idaho, aż cała sprawa przycichnie. 
Jego partnerka żąda jednak swojej 
doli, chcąc od razu wydawać pie-
niędze. Wybiera się do Las Vegas, 
gdzie może pomnożyć majątek. 
Gdy Vince się temu zdecydowanie 
sprzeciwia, dziewczyna, korzystając 
z okazji, podczas krótkiego postoju 
ogłusza go kamieniem, a sama ucie-
ka z walizką wypchaną forsą.  Fay 
zatrzymuje się w Reno, gdzie zgłasza 
się do biura prywatnego detektywa 
Jacka Andrewsa (Val Kilmer). 
Opowiada zmyśloną historyjkę  
o zazdrosnym kochanku i oferując 
10 tysięcy dolarów prosi Jacka, by 
upozorował jej morderstwo. Nie 
mając nic do stracenia, detektyw 
przyjmuje zlecenie. 

HIT NA DZIŚ
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U z 2000 roku Nr 46, poz. 
543 z późniejszymi zmianami /, Uchwały Nr V/38/03 Rady Miejskiej w 
Nasielsku z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie wydzierżawienia nieru-
chomości oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U Nr 207, poz. 2108 /  ogłaszam 
ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie lokalu użytkowego, 
położonego w mieście Nasielsku przy ulicy Warszawskiej 3.

Dane dotyczące lokalu - nieruchomości oraz warunki przetargu :

1. Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o powierzchni 14,00 m2, 
znajdujący się na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka nr 1380/6 o powierzchni 610 m². 

Dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1380/6 prowadzona jest 
w Sądzie Rejonowym w Pułtusku – Wydział Ksiąg Wieczystych księga 
wieczysta KW Nr 20045. 

2. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawy wynosi 15,00 
złotych za 1 m² co wynosi 210,00 złotych  plus podatek od towarów i 
usług VAT w wysokości 22 % tj. 46,20 złotych.

3. Wadium w wysokości 42,00 złotych -  postąpienie w wysokości  
5,00 złotych

Umowa dzierżawy lokalu może być zawarta na okres 10 lat z możliwością jej 
przedłużenia w formie aneksu na dalszy okres poprzez podjęcie stosownej 
uchwały przez Radę Miejską w Nasielsku.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą 
wadium do kasy Urzędu Miejskiego w Nasielsku najpóźniej do dnia 13 
stycznia 2005 roku do godz. 1500. Dowód wpłaty należy okazać komisji 
przetargowej.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ogra-
niczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozpo-
rządzaniu nią.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zaliczone zo-
stanie na poczet ceny miesięcznego czynszu dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się przez uczestnika przetargu 
który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.

Dzierżawca zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy 
dzierżawy.

Pozostałym osobom – uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone 
w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną powinna okazać się 
stosownymi pełnomocnictwami.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 stycznia 2005 roku  w Urzędzie Miejskim 
w Nasielsku ul. Kilińskiego 10, pokój nr 13   godz. 9°°. 

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu 
udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskie-
go w Nasielsku, pokój nr 6 w godz. 9°° - 15°° lub pod numerem telefon  
0 23  69-12-664, 69-12-547, 69-12-427 wew. 26

Informacja Wydziału Gospodarki Przestrzennej UM w Nasielsku
Do zadań własnych gminy należy 
m.in. kształtowanie i prowadzenie 
polityki przestrzennej na terenie 
gminy, co przejawia się w szczegól-
ności w uchwalaniu przez radę gminy 
„ Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy” oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 
stanowiących prawo miejscowe.

Gmina Nasielsk posiada 21 miejsco-
wych planów zagospodarowania 
przestrzennego.

Uwzględniając potrzeby mieszkań-
ców, w roku 2004 przystąpiono do 
opracowania zmiany obowiązujące-
go Studium… oraz w trakcie opra-
cowywania są następne miejscowe 
plany zagospodarowania dla tere-
nów położonych w Nasielsku przy 
ul. Kolejowej, ul. Kościuszki oraz dla 
miejscowości Nowe Pieścirogi, Stare 
Pieścirogi, Mogowo, 
Morgi ,  Mokrzyce 
Włościańskie i dla 
całego miasta Na-
sielska.

Opracowanie planu 
mie j scowego d la 
m.Nasielska i Pieści-
róg pozwoli na pra-
widłowe zagospoda-
rowanie  przestrzeni 
gminnej, wypracowa-
nie docelowej oferty 
inwestycyjnej oraz 
ściągnięcie dobrych 
inwestorów.

Wychodząc na prze-
ciw osobom, które 
posiadają grunty o 
małej przydatności 
rolniczej i  noszą-
cych się z zamiarem 
ich zalesienia, przystąpiono do 
opracowania planu zagospodaro-
wania przestrzennego dotyczącego 
zalesień, bez którego nie będzie 
możliwości ubiegania się o dopłaty 
z Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa. Ponieważ procedura 
opracowania m.p.z.p. jest procesem 

długotrwałym i znacznie obciążają-
cym budżet gminy – przedłużano 
terminy składania wniosków, aby jak 
najwięcej rolników skorzystać mogło 
z dotacji (wnioski przyjmowano od 
29 kwietnia do 30 listopada).

Pomimo nie objęcia opracowaniem 
miejscowych planów zagospodaro-
wania jeszcze wielu terenów gminy, 
ruch budowlany jest ożywiony, o 
czym świadczą wydane decyzje o 
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego- 17 i decyzje o ustale-
niu warunków zabudowy dla innych 

inwestycji - 77. Dla pozostałych tere-
nów wydano wypisy z miejscowych 
planów zagospodarowania w ilości 
– 110 oraz 300 informacji o prze-
znaczeniu nieruchomości . Wydano 
26 decyzji zatwierdzających podzia-
ły nieruchomości oraz 5 decyzji o 
naliczeniu z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości. 

Nieruchomości, które stanowią 
przedmiot własności gminy należą 
do gminnego zasobu nieruchomo-
ści i mogą być wykorzystane na cele 
rozwojowe gmin i zorganizowanej 
działalności inwestycyjnej, a w szcze-
gólności na realizację budownictwa 
mieszkaniowego oraz związanych z 
tym budownictwem urządzeń infra-

struktury technicznej.

W roku 2004 na cele budownictwa 
jednorodzinnego gmina zbyła z 
gminnego zasobu nieruchomości 7 
niezabudowanych działek położo-
nych w Nasielsku przy ul. Grabowej i 
ul. Sosnowej za kwotę 128 590, 00 
zł . Pozostało jeszcze w tym rejonie 
do zbycia 5 działek, oraz w miejsco-
wości Cieksyn 4 działki .

Sprzedano dwa lokale mieszkalne 
- za kwotę 49 620,75 zł . 

W myśl starego porzekadła – „dobry 
gospodarz dba o 
swój  mają tek  i 
stale go powięk-
s z a  ”  –  g m i n a 
Nasielsk w roku 
2 0 0 4  r ó w n i e ż 
powiększyła swój 
majątek . 

Otrzymaliśmy w 
formie darowi-
zny od Powiatu 
Nowodworskiego 
z a b u d o w a n ą 
n i e r u c h o m o ś ć 
budynkiem Przy-
chodni Zdrowia 
i budynkiem ga-
rażowo – gospo-
darczym, ozna-
czoną w ewidencji 
gruntów nr 527/7 
o  p ow i e r z ch n i 
5 690 m2 położo-
ną w m. Nasielsku. 

Wartość darowizny określono na 
kwotę 397 700 zł. 

Z tytułu zaległości podatku od nieru-
chomości wraz z odsetkami,Gmina 
Nasielsk przejęła od firmy SAJMEX 
sp. z o.o. nieruchomości położone w 
mieście Nasielsku przy ul. Płońskiej 
o powierzchni 4,6445 ha w części 

zabudowane dwoma budynkami 
mieszkalnymi 32 – rodzinnymi w 
stanie surowym otwartym, oraz 
nieruchomości położone przy ul. 
Kolejowej o powierzchni 2.8337 ha.

Tak więc majątek Gminy powięk-
szył się o 7,7359 ha, na kwotę 
2 257 361,80 zł. Problemem na rok 

2005 jest prawidłowe zagospodaro-
wanie dwóch bloków mieszkalnych 
przy ul. Płońskiej. 

Dobro mieszkańców nie jest obo-
jętne władzom Gminy, tak więc 
wykorzystując przepisy prawa, 73 
wieczystych użytkowników nie-
ruchomości przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową, stało się 
nieodpłatnie właścicielami grun-
tów, które posiadali w wieczystym 
użytkowaniu w myśl obowiązującej 
wcześniej ustawy o gospodarce 
nieruchomościami . Są to głównie 

mieszkańcy osiedla Piłsudskiego 
I, Piłsudskiego II, osiedla Krupki, 
Lipowa i Płońska.

 W roku 2005 przewiduje się sprze-
daż budynku biurowego w Nasielsku 
przy ul. Kilińskiego, działek w Cieksy-
nie i Nasielsku, lokali mieszkalnych w 
Nasielsku i Żabiczynie, uregulowanie 
odszkodowań za drogi, opracowanie 
ewidencji dróg, dokończenie roz-
poczętych prac planistycznych i w 
miarę potrzeb przystąpienie do no-
wych opracowań zagospodarowania 
przestrzennego.

fot. M. Stamirowski

fot. D. Panasiuk



8 Życie Nasielska 31 grudnia - 13 stycznia

WIGILIA NA RYNKU

Refleksja na długą przerwę
bardzo niesprawiedliwe i krzywdzące. 
Podejmując właściwą współpracę 
z rodzicami można by moim zda-
niem wielu takich przykrych sytuacji 
uniknąć.

Od kilku lat jestem wychowawcą, roz-
mawiam z rodzicami moich uczniów, 
którzy coraz częściej obawiają się  
i z niepokojem patrzą w przyszłość. Już 
na wstępnym etapie edukacji można 
zaobserwować bardzo szkodliwe zja-
wiska. Nawet w małej wiejskiej szkole, 
niestety, spotykam się z problemem 
segregacji, o któ-
rym tyle ostatnio 
mówi się w mass 
mediach. Podział 
n a  l e p s z y c h  
i gorszych staje 
s ię coraz bar-
dziej widoczny. 
Markowe ciuchy, 
pozycja społecz-
na rodziców staje 
się miarą war-
tości człowieka. 
Widoczne jest to  
w  p e w n y m 
stopniu nawet w 
małych środowi-
skach szkolnych. 
N a  p r o b l e m 
należy oczywi-
ście spojrzeć w 
znacznie szerszej 
perspektywie. 
M a z o w i e c k i 
Kurator Oświaty 
w  w y d a n y m 
ostatnio zale-
ceniu  zwróci ł 
szczególną uwa-
gę, aby problem 
ten został ujęty 
w  p r o g ra m i e 

wychowawczym każdej szkoły, 
niezależnie od poziomu kształcenia. 
Podstawowe treści dotyczą tworzenia 
tzw. klas elitarnych, ale należy zwrócić 
uwagę również na indywidualne przy-
padki, czyli inne przejawy segregacji, 
które wprowadzają sami uczniowie.

Współczesny świat stawia przed 
człowiekiem coraz większe wyma-
gania. Aby sprostać oczekiwaniom, 
młode pokolenie powinno zdobyć 
solidne wykształcenie. Nie da się 
tego osiągnąć w szkołach, w których 

Obserwując młodzież podczas dłu-
giej przerwy, zastanawiam się, czy 
ktoś poważnie potraktuje wreszcie 
problem, jakim są, niestety, coraz 
częstsze naganne i agresywne za-
chowanie uczniów? Nie tylko wobec 
nauczyciela, ale także wzajemnie 
wobec siebie. Jestem nauczycielką 
pracującą na wsi. W moim odczu-
ciu właśnie w małej szkole wiejskiej 
nauczyciel ma szansę stać się auto-
rytetem dla swoich uczniów, zdobyć 
ich zaufanie i szacunek.

We współczesnej edukacji dużo 
miejsca poświęca się prawom 
dziecka. Uczeń jest podmiotem w 
procesie wychowania i kształcenia. 
To bardzo pozytywne zjawisko. 
Niestety mam wrażenie, że skutki 
takiego wychowania mogą być 
zupełnie inne niż te, których wszy-
scy oczekujemy, my nauczyciele, 
a przede wszystkim rodzice. Nie 
chciałabym być źle zrozumiana,  
z pewnością nie proponuję powrotu 
do klasycznych, czasami bardzo 
surowych metod wychowania. 
Relacje, które tworzymy wspólnie  
w szkole powinny być jednak oparte 
na wzajemnym szacunku.

Jako nauczycielka staram się jak naj-
lepiej wykorzystać swoje przygoto-
wanie pedagogiczne, aby dotrzeć do 
każdego dziecka, z którym pracuję. 
Jednak, aby ten proces mógł odbywać 
się właściwie, konieczna jest odpo-
wiednia współpraca z rodzicami.

Gdy nauczyciel jest zbyt ostry, kon-
sekwentny i wymagający, to czasami 
może usłyszeć na swój temat niezbyt 
pochlebne opinie. Natomiast ucznio-
wie, którzy zachowują się agresywnie, 
nieadekwatnie do sytuacji to po prostu 
trudna młodzież. Takie uogólnienia są 

zauważalne będą przejawy segrega-
cji, agresji, wymuszeń i uzależnień. 
Zdaję sobie sprawę z tego, że nigdy 
nie osiągniemy idealnych warunków 
dla rozwoju naszych dzieci i uczniów. 
Musimy jednak wszyscy pracować 
nad tym, aby uzyskać optymalne 
rezultaty. Nie tylko prawodawstwo 
oświatowe, ale przede wszystkim 
nauczyciele i rodzice tworzą obraz 
współczesnego szkolnictwa.

Oczywistym wydaje się fakt, że 
szkoła kształtuje umiejętności, uczy 

i wspomaga rodziców w procesie 
wychowawczym. Aby te działania 
przyniosły oczekiwane efekty to 
najpierw musi się zmienić nasze po-
dejście i mentalność wobec obowiąz-
ków rodzicielskich i wykonywanego 
zawodu. Nie wszyscy uczniowie spra-
wiają problemy wychowawcze, ale to 
od nas zależy, aby tych wzorowych, 
osiągających później życiowe suk-
cesy było jak najwięcej. Dlatego tak 
ważna jest współpraca rodziców ze 
szkołą i szkoły z rodzicami.

Kinga Żabik 

Na nasielskim rynku w niedzielę, 19 grud-
nia, odbyła się wigilia zorganizowana dla 
mieszkańców przez władze miasta. Takie 
spotkanie odbyło się już po raz drugi.

W tym roku rozpoczęło się o godz. 1315 i 
trwało blisko dwie godziny.

Na scenie tego dnia kolędy i pastorał-
ki śpiewały dziewczęta z Nasielskiego 
Ośrodka Kultury pod kierunkiem Marka 
Jurkiewicza. Wystąpił też chór „Lira” z parafii 
św. Wojciecha w Nasielsku, którym dyry-
gowała Joanna Ostaszewska, oraz dzieci  
z ZS w Pieścirogach, które do występu 
przygotowała Hanna Sotowicz. 

Życzenia świąteczne składali zgromadzo-
nym Bernard Mucha, Burmistrz Nasielska  
i ks. Prałat K. Śniegocki, proboszcz para-
fii sw. Wojciech. Mieszkańcy dzielili się 
opłatkiem.

Każdy mógł też skosztować potraw spe-
cjalnie przygotowanych na tę okazję przez 
nasielskie przedszkole. Pracownicy Miejsko 
– Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
rozdawali bigos i czerwony barszcz.

MK

fot. M. Stamirowski

fot. M. Stamirowski

fot. M. Stamirowski
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Nasielski Ośrodek Kultury 
ogłasza

KONKURS PLASTYCZNY
w ramach Programu Profilaktycznego NOK

ZASADY ORGANIZACYJNE:
1. Do udziału w konkursie zapraszamy młodzież gimnazjalną  
 oraz uczniów szkół średnich.
2. Technika wykonania pracy - dowolna.
3. Tematy prac dotyczą profilaktyki uzależnień:

„Odmówiłem – jestem silny”
„Uległem – przegrałem”

4. Zgłaszający zobowiązani są do nadesłania pracy na adres  
 Nasielskiego Ośrodka Kultury do dnia 28 stycznia 2005 r.
5. Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową, która  
 zawierać powinna następujące informacje: imię, nazwisko autora,  
 adres zamieszkania, telefon, nazwę szkoły, imię, nazwisko opiekuna  
 oraz tytuł pracy. (Wzór karty zgłoszeniowej dostępny w NOK-u)
6. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez dyrektora  
 Nasielskiego Ośrodka Kultury.
7. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Życiu Nasielska.

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

tel./fax 023 691 23 43

„Bądź ostrożny na drodze”
cyjnej był zorganizowany na terenie 
naszej szkoły Gminny Konkurs Pla-
styczny „Bądź ostrożny na drodze” 
pod patronatem Burmistrza Nasiel-
ska. Promował on bezpieczeństwo 
poprzez realizację zasady „bawiąc 
– uczyć”. W konkursie wzięło udział 
106 uczniów kl. I – III ze szkół pod-
stawowych gminy Nasielsk. 

Oceny prac konkursowych doko-
nała komisja w składzie: pani Barbara 
Sotowicz – nauczycielka sztuki, pan 
Marek Maluchnik – przedstawiciel 
Urzędu Miejskiego, panowie Marek 
Tyc i Marek Stamirowski przedstawi-
ciele Nasielskiego Ośrodka Kultury.

Laureaci konkursu:
I miejsce – Magdalena Roman ze 
Szkoły Podstawowej w Nasielsku

II miejsce – Agata Papierska ze Szkoły 
Podstawowej w Cieksynie

III miejsce – Anna Dobroć ze Szkoły 
Podstawowej w Nasielsku

Wyróżnienia:
Jarosław Stefański ze Szkoły Podsta-
wowej w Nunie

Na drogach chcemy czuć się bez-
piecznie. Dlatego od uczestników ru-
chu drogowego oprócz znajomości 
i przestrzegania zasad prawidłowego 
zachowania wymaga się rozsąd-
ku, poczucia odpowiedzialności  
i ostrożności. W związku z narasta-
jącą liczbą wypadków drogowych, 
których ofiarami są dzieci w wieku 
szkolnym, w trosce o ich dobro, 
bezpieczeństwo i zdrowie, wykorzy-
stujemy wszelkie możliwe okazje, by 
uświadomić problem, propagować 
bezpieczne zachowanie na drodze. 
Działanie na rzecz bezpieczeństwa 
dzieci w ruchu drogowym jest 

bardzo bliskie wszystkim dorosłym,  
w tym także nauczycielom. 

W roku szkolnym 2004/2005  
w Zespole Szkół Nr 3 w Cieksynie 
zorganizowano spotkanie z policjan-
tami z Powiatowej Komendy Policji 
w Nowym Dworze Mazowieckim 
dla uczniów klas I – V. Policjanci 
przeprowadzili pogadankę na temat 
„Bezpieczne zachowanie”. 

Kontynuacją edukacji komunika-

Ewelina Laskowska ze Szkoły Podsta-
wowej w Popowie Borowym

Dominika Sosnowska ze Szkoły 
Podstawowej w Cieksynie

Natalia Włodarczyk ze Szkoły Podsta-
wowej w Pieścirogach Starych

Po zakończeniu konkursu wszystkie 
prace plastyczne zostały przekaza-
ne do Nasielskiego Ośrodka Kul-

tury, gdzie zorganizowana będzie 
wystawa.

Gratulujemy laureatom, dziękujemy 
wszystkim uczniom i ich opiekunom 
za wzięcie udziału w konkursie. 
Szczególnie serdecznie dziękujemy 
patronowi i fundatorowi nagród 
Burmistrzowi Nasielska, Bernardowi 
Dariuszowi Mucha. 

Mamy nadzieję, że nasze działania 

przyczynią się do zmniejszenia licz-
by wypadków na drodze z udziałem 
dzieci. Wierzymy, że w przyszłości po 
polskich drogach będzie poruszać się 
zdecydowanie więcej odpowiedzial-
nych kierowców i pieszych.

Organizatorzy:
Mariola Podgrudna
Barbara Brzezińska

Edyta Rzepkowska - Gerasik

Cztery pory roku!
Pod takim tytułem Nasielski Ośrodek 
Kultury wspólnie ze Szkołą Pod-
stawową im. Stefana Starzyńskiego 
w Nasielsku zorganizował konkurs 
fotograficzny dla dzieci szkół pod-
stawowych z całej gminy.

Na przełomie roku 2004/2005 
odbędą się cztery etapy konkursu pt. 
Jesień, Zima, Wiosna, Lato. Zakoń-
czenie konkursu przewiduje się w 
październiku 2005 roku.

W dniu 23 grud-
nia br. zakończył 
s i ę  p i e r w s z y 
etap konkursu 
„Jesień w obiek-
tywie” Ogółem 
w p ł y n ę ł o  7 6 
prac w wykona-
nych przez 37 
uczniów pod 
kierunkiem 18 
opiekunów ze 
szkół podstawo-
wych z Nasiel-
ska, Pieścirogów, 
Nuny, Pianowa, 
Dębinek i Popo-
wa Borowego.

W kategorii klas 
I-III wyróżnio-
ne zostały trzy 
prace: „Polana 
jesienią usłana” Dawida Łukaszewi-
cza -SP Nasielsk (op. Beata Januszek), 
„Smutne niebo” Kamili Idzikowskiej - 

SP Pieścirogi (op. Jolanta Piórkowska) 
i „Płyną ciężkie obłoki” Sebastiana Ja-
worskiego – SP Popowo Borowe (op. 
Joanna Prusik i Katarzyna Pelkowska).

W kategorii klas IV-VI przyznano trzy 
nagrody i trzy wyróżnienia.

Pierwszą nagrodę przyznano Paulinie 
Daszyńskiej z SP w Nunie za pracę „Je-
sienna paleta barw” (op. Kinga Żabik).

Drugą nagrodę otrzymuje Izabela 

Chojnacka -SP Pieścirogi za pracę 
„Złote drzewo”

Trzecią nagrodę przyznano Sylwi 
Gnas-SP Pieścirogi za pracę „Samotne 

drzewo” (opiekun obydwu prac Zofia 
Truszkowska)

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymują: 
Patrycja Wiśniewska – SP Nasielsk za 
pracę „Czy warto uciec pociągiem 
od jesieni” (op. Jadwiga Michnowska 
i Joanna Wiśniewska), Marta Wilk za 
pracę „Wiewiórka Basia” i Ewelina 
Lisiecka za pracę „Młody sosnowo 
– brzozowy las” –obie SP Pieścirogi 
(op. Zofia Truszkowska)

Uwaga! Wszystkie prace można 
obejrzeć na wystawie w Nasielskim 
Ośrodku Kultury. 

as

„Jesienna paleta barw” - Paulina Duszyńska. I miejsce w kategorii klasy IV-VI 

fot. M. Stamirowski

fot. M. Stamirowski
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KURACJE DOMOWE

Lizak 
chrzanowy 
na kaszel 
Kuracje chrza-
nem szybko 
ł a g o d z ą 
dolegliwości 
dróg odde-
c h o w y c h . 
Przy uporczywym kaszlu pomocna 
okazać się może „babcina kuracja” 
polegająca na lizaniu systematycz-
nym ulepka chrzanowego. 

Lek przyrządza się bardzo prosto. 
Jedną łyżkę świeżo startego chrzanu 
- wtedy jest najsilniejszy w działaniu 
- trzeba zmieszać z jedną łyżką mio-
du. Potem miksturę zlizuje się powoli 
z łyżeczki, podobnie jak czyni się to 
z  lizakiem. Dwie łyżki wystarczą na 
cały dzień.

ZBIGNIEW PRZYBYLAK

PROGNOZA POGODY 
NA STYCZEŃ WEDŁUG 
DAWNYCH REGUŁ
Słońce wędruje przed chłodnym znakiem Kozioroż-
ca do 20 i  o godz. 0.23 trafia do Wodnika.  

Pogoda może być w styczniu mało stabilna, do-
syć zmienna, wietrzna, sporo dni odwilżowych. 
Nie brakuje opadów śniegu i zapewne deszczu ze 
śniegiem, deszczu, zwłaszcza w dwu ostatnich dekadach. Rozpogodzenia 
częstsze  w pierwszej i ostatniej dekadzie miesiąca. 

Początek miesiąca może być  zmienny, wietrzny z opadami, potem kilka dni 
pogodniejszych  ze słońcem. Pogorszenie pogody,  na przełomie pierwszej 
i drugiej dekady. Wtedy  odwilż, większe opady deszczu i deszczu z śnie-
giem na zachodzie i w centrum kraju,  w górach i na wschodzie kraju śnieg. 
Pojawią się wiatry, niekiedy silne. Zmienna niezbyt przyjemna, pochmurna 
aura może się utrzymać do końca miesiąca. Okresowo, zwłaszcza około 
połowy trzeciej dekady, liczniejsze rozpogodzenia. Jeżeli przez kilka dni 
przeważy cyrkulacja północna możliwy też śnieg oraz mrozy. Powrót 
zimy nie powinien trwać jednak długo. Koniec miesiąca zmienny, wietrzny.  
Prognoza dodatkowa: Obserwujemy pogodę  styczniową i porównujemy 
z pogodą grudniową i lutową. Jeżeli styczeń był najmroźniejszy i na dodatek 
dosyć pogodny zapowiada się zazwyczaj dosyć ładne urodzajne lato. 

Z. Przybylak

EKOLOGICZNY PORADNIK KSIĘŻYCOWY - STYCZEŃ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Styczeń w przyrodzie to 
czas pełnego uśpie-

nia przyrody. Wtedy więc 
planujemy prace na cały 
rok. W polu, ogrodzie 
pojawimy się zazwyczaj 
dopiero po 20 stycznia, 
po wspomnieniu Fabiana 
i Sebastiana. 
Na początku stycznia Księżyca 
będzie ubywało, więc w pierw-
szych dniach  do 10, ale najle-
piej w kwadrze uprawy od 3 do 
10 można przystąpić w sadach 
i  o g ro d a c h  p r z y d o m o w y c h 
do prześwietlania koron drzew 
owocowych, cięcia żywopłotów, 
krzewów, prześwietlania krzewów 
ozdobnych, pnączy. Dobry czas 
do takich prac będzie też w końcu 
miesiąca po pełni, po 25 stycznia. 
Prace wykonywać w dni bez sil-
nych mrozów. Po pełni w kwadrze 
korzenia czynności wykonujemy 
w godzinach przedpołudniowych, 
a w kwadrze uprawy po południu. 
Rany zasmarowywać farbą emul-
syjną lub maścią ogrodniczą. 

 Karczowanie drzew oraz przesa-
dzanie drzew, starszych iglaków 
itp. z zamrożoną bryłą korzeniową 
przeprowadzać naj lepiej  przed 
pełnią w kwadrze owocu albo po 
nowiu w kwadrze liścia. 

Drzewka owocowe oczyszczać, 
szczotkować, niszczyć narośla, 
szkodniki, zbierać i palić kokony 

owadów, mumie owoców, usuwać 
zgniłe owoce najlepiej w kwadrze 
uprawy (linia przerywana). Wtedy 
też warto zgarniać śnieg w obręby 
koron drzew i udeptywać. Jest to 
najdoskonalszy kożuch chroniący 
przed mrozami. Opóźni to też kwit-
nienie, co zabezpieczy szczególnie 
grusze i wiśnie przed wiosennymi 
przymrozkami. Po pełni w kwa-
drze korzenia, ale jeszcze lepiej 
uprawy, można biel ić drzewka 
wapnem z gliną i krowieńcem (w 
dni bezmroźne). Najczęściej wap-
na bierze się mniej niż pozostałych 
składników. Można też stosować 
tylko mieszaninę wapna (2/3) z 
gliną (1/3) zamiast samego wapna. 
Przed nadmiernym nasłonecznie-
niem drzewa chronić, przywiązując 
do pnia deskę od strony południo-
wej; można też stosować inne osło-
ny np. tekturę falistą, trzcinę, wąską 
matę słomianą itp.  

W czasie przybywania Księżyca 
(po nowiu po 10) w dniach ozna-
czonych rączką z nasionkami, 
a zwłaszcza w kwadrze owocu 
można wysiewać i sprawdzać siłę 
kiełkowania nasion roślin owocują-
cych nad ziemią. W tych terminach 
warto wysiewać nasiona poziomek, 
by otrzymać wczesną rozsadę. Po-
dobna rada odnosi się do siewów 
innych roślin „na rozsadę”.

Styczeń należy do najlepszych 
miesięcy do cięcia drzew w lasach. 

Tę czynność najlepiej wykonywać 
w czasie przybierania Księżyca 
(linia ciągła), im bliżej pełni tym 
lepiej, jeżeli pragniemy pozyskać 
drewno budulcowe i  żywiczne 
opałowe. Drewno opałowe suche 
(szybciej schnące) i  na sprzęty 
ścinać najlepiej przed nowiem w 
kwadrze uprawy. 

Kompostem nawozić  bardzie j 
suche łąki, najlepiej w dniach za-
kreskowanych linią przerywaną. 
Rośliny pokojowe, balkonowe m.in. 
pelargonie, sadzonkować najlepiej 
w kwadrze korzenia, w drugiej 
kolejności w kwadrze liścia. Warto 
też wtedy rozpoczynać pędzenie 
kwiatów cebulowych. Usuwamy 
czapy śniegowe. 

W okresie większych mrozów do-
karmiany ptaki i zwierzynę.Ubijać 
zwierzęta w czasie zaznaczonym 
linią ciągłą od 10 do 25, a zwłasz-
cza 18 i 19.

Gęsi, kaczki, kury, indyki na eko-
logiczny wylęg piskląt nasadzać 
najkorzystniej od 17 do 24. 

Prace przy pszczołach wykonywać 
najlepiej do 9 i po 25, a zwłaszcza 
w okresie zaznaczonym linią prze-
rywaną.

Do wędkowania najlepsze dni od 
10 do 15, 18, 19 i od 29 do 31.

Zbigniew Przybylak

Przysłowia ludowe
Jak styczeń zachlapany, to lipiec zapłakany, a kiedy w styczniu lato, w lecie zima za to.
Gdy trawa w styczniu nie zmarznie, to się w sierpniu spali.
Kiedy styczeń najostrzejszy, tedy roczek najpłodniejszy.
Styczeń mrozi, lipiec skwarem grozi.
W styczniu może każdy zrozumieć, co za rok będzie, bo gdy pogodny początek, środek i koniec tego miesiąca 
będzie, tedy i rok dobry będzie.
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TVP 2
06:00 Kawa	czy	herbata
08:00 Wiadomości
08:11	 Pogoda
08:15 Cafe	Serio
08:25 Kawa	czy	herbata
08:45 Telezakupy
09:05 Maks	i	Ruby;	serial	animowany
09:25 Budzik;	program	dla	dzieci
09:55 Ruy	The	Little	Cid
10:25 Moda	na	sukces;	serial	USA
10:50 Bez	pardonu;		serial	krym.	USA
11:40 Telezakupy
11:56	 Książki	na	zimę
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes;	rolniczy	program	inf.
12:20 Rolnictwo	na	świecie
12:40 Zielony	biznes;	magazyn	ekolo-
giczny

12:45 Plebania;	telenowela	TVP
13:15 Klan;	odc.	894;	telenowela	TVP
13:40 Rok	w	ogrodzie;	magazyn
14:05 ZUS	radzi;	magazyn
14:25 Wiadomości	-	skrót
14:25 film	dokumentalny
14:55 Książki	na	zimę
15:00 Wiadomości
15:10 Włącz	się;	magazyn	dla	młodzieży
15:35 program	rozrywkowy
15:50 program	dla	młodych	widzów
16:25 Moda	na	sukces;		serial	USA
16:50 Sportowy	Express
17:00 Teleexpress
17:20 Polska	z	bocznej	drogi;	reportaż
17:30 Klan;	telenowela	TVP
18:00 Jaka	to	melodia?;	quiz	muzyczny	
18:30 Bob-swój	chłop	-	sitcom
19:00 Wieczorynka;	język	angielski	dla	
najmłodszych

19:05 Wieczorynka
19:30 Wiadomości;	Sport;	Pogoda
20:05 Prosto	w	oczy;	program	Moniki	
Olejnik

20:23	 Pogoda
20:30 program	publicystyczny
21:00 Teatr	Telewizji;	Wniebowstąpienie
22:50 Wiadomości
23:05 Rajd	Dakar	2005	-	kronika
23:20 Marlena;	film	biograficzny	prod.	
niemiecko-włoskiej	(127’);	reż:	Joseph	
Vilsmaier

01:30 Sprawy	rodzinne;	serial	prod.USA;	
wyk:	Kathleen	Quinlan,	Christopher	
McDonald

02:15 Zakończenie	programu

07:00 M	jak	miłość;	serial	TVP	/stereo/
07:45 Dwójka	Dzieciom;	Mały	pingwin	
Pik-Pok;	odc.	3	-	Ukarane	potomstwo;	
serial	animowany	dla	dzieci

07:50 Dwójka	Dzieciom;	Dziwny	świat	
kota	 Filemona;	 odc.	 3	 -	 Poobiednia	
drzemka;	serial	anim.	prod.	polskiej

08:05 Na	dobre	i	na	złe;	odc.	191	-	Nowy	
mały	człowiek;	serial	prod.	TVP;	wyk:	
Małgorzata	Foremniak,	Artur	Żmijewski,	
Krzysztof	Pieczyński

09:00 Pytanie	na	śniadanie;	magazyn	
10:00 Lokatorzy;	serial	komediowy	TVP	
10:25 Pytanie	na	śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Prognoza		pogody
11:05 Pytanie	na	śniadanie
11:45 serial	fab.
12:15 Kochaj	mnie;	telenowela	dok.TVP
12:40 10	minut	tylko	dla	siebie
13:00 Panorama
13:13	 Pogoda
13:15 Telezakupy
13:30 Życie	do	poprawki	II;	odc.	8;	serial	
prod.USA;	reż:	David	Winning;	wyk:	Paul	
Popovich,Al	Waxman

14:15 Gra	z	cieniem;	teleturniej
14:45 Złote	 wieki	 Egiptu;	 2001	 	 cykl	
dokumentalny	prod.	angielskiej

15:40 Paczka	-	program	ekumeniczny
16:00 Panorama
17:05 Przystanek	praca;	magazyn
17:20 Konsument;	magazyn
17:50 Pogoda
18:00 PROGRAM	LOKALNY
18:30 Panorama
18:56	 Pogoda
19:05 Razem	aż	do	śmierci	-	film	dok.
20:00 Panorama	flesz
20:05 M	jak	miłość;	serial	TVP
20:55 Kulisy	serialu	„M	jak	miłość”
21:00 Kochaj	mnie;	telenowela	doku-
mentalna	prod.	TVP

21:25 997-magazyn	kryminalny;	program	
Michała	Fajbusiewicza

22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport-telegram
22:33	 Pogoda
22:40 Warto	rozmawiać;	talk-show
23:55 Tajne	akcje	C.I.A.;	(The	Agency);	
2003		serial	sensacyjny	prod.	USA

01:25 Zakończenie	programu

06:00	 Piosenka	na	życzenie
06:45	 TV	MARKET
07:00	 Rocket	power,	odc.2
07:30	 MacGyver,	 odc.60;	USA;	 serial	
sensacyjny			

08:30	 Interwencja,	odc.359 
08:50	 Czułość	i	kłamstwa,	odc.6 Polska;	
r.	Żamojda	Jarosław	serial	obyczajowy			

09:20	 Szkoła	przetrwania,	odc.12
10:20	 Kosmici,	odc.2 „Kosmici”;	Polska,	
2004;	serial	komediowy			

10:50	 Książę;	Kanada,	Wielka	Brytania,	
1999;	r.	Philip	Spink

12:15	 Bogate	 biedaki;	 USA,	 1993;	 r.	
Spheeris	Penelope;	w.	Coleman	Dabney,	
Eleniak	Erika,	Gabor	Zsa	Zsa

14:45	 Dziki,	 odc.3 „Dziki”;	 r.	Warchoł	
Grzegorz

15:45	 Wydarzenia	
16:00	 Pogoda
16:10	 Interwencja,	odc.360
16:30	 DURACELL:	Eksploracje,	odc.4 
17:00	 Jezioro	marzeń,	odc.103 „Dawson’s	
Creek”	serial	dla	młodzieży			

18:00	 Pierwsza	miłość,	odc.21 Polska,	
2004	serial	obyczajowy			

18:45	 Wydarzenia
19:15	 Sport
19:20	 Pogoda
19:25	 Samo	życie,	odc.461 Polska;	serial	
obyczajowy			

20:15	 13	Posterunek,	odc.28 serial	kome-
diowy			

21:00	 „MEGAHIT”	Robin	Hood:	książę	
złodziei “Robin	Hood	-	Prince	of	Thieves”;	
USA,	1991;	r.	Kevin	Reynolds;	w.	Alan	
Rickman,	Christian	Slater,	Costner	Kevin,	
Freeman	Moran,	Freeman	Morgan,	Kevin	
Costner,	Mary	Eliabeth	Mastrntonio,	
Mastrantonio	Mary,	Morgan	Freeman,	
Rickman	Alan,	Slater	Christian

21:30	 Studio	Lotto
23:45	 Biznes	Wydarzenia
00:05	 Pogoda
00:10	 Bumerang,	 odc.320 Polska;	 r.	
Filipczak	Tomasz			

00:40	 Co	 z	 tą	 Polską?,	odc.15 Polska;	
Program	Tomasza	Lisa			

01:40	 Made	 in	 America  „Made	 in	
America”;	 USA,	 1993;	 r.	 Richard	
Benjamin;	w.	Danson	Ted,	Goldberg	
Whoopi,	 Jennifer	Tilly,	Long	Nia,	Nia	
Long,	Paul	Rodriguez

03:35	 Muzyka	na	BIS
05:00	 Pożegnanie

06:45 Telesklep	
07:25 Uwaga!	-	magazyn	
07:45 Prześwietlenie	-	magazyn	
08:15 Najsłabsze	ogniwo	-	teleturniej	
09:05 Wykręć	numer	-	teleturniej	
10:05 Graj	o	Raj	-	teleturniej	
11:05 W	-	 11	Wydział	 śledczy	 -	 serial	
fabularno-dokumentalny	

11:35 Rozmowy	w	toku	-	talk	show	
12:40 Maraton	 uśmiechu	 -	 program	
rozrywkowy	

13:10 Nash	 Bridges	 (21/122)	 -	 serial	
sensacyjny,	USA	

14:05 Serce	z	kamienia	(91/215)	-	tele-
nowela,	Meksyk	

14:55 Ostry	dyżur	VI	 (18/22)	 -	 serial	
obyczajowy,	USA	

15:55 Grzesznica	(38/95)	-	telenowela,	
Meksyk	

16:45 Fakty 
17:00 Uwaga	-	magazyn	
17:15 W	-	 11	Wydział	 śledczy	 -	 serial	
fabularno-dokumentalny	

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	(398)	-	serial	oby-
czajowy,	Polska	

21:30 Moja	krew	-	program	rozrywko-
wy	

22:30 Kasia	i	Tomek	(73)	-	serial	kome-
diowy,	Polska	

23:00 Camera	 Cafe	 2	 (3/15)	 -	 serial	
komediowy,	Polska	

23:30 Fakty,	ludzie,	pieniądze	-	magazyn	
ekonomiczny	

00:00 Multikino	-	magazyn	filmowy	
00:25 Co	za	tydzień	-	magazyn	
00:50 Red	Light	-	program	erotyczny	
01:45 Uwaga!	(842)	-	magazyn	
02:05 Nic	straconego	
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TVP 1 POLSAT TVN TV 4
05.45 „VIP”	-	Wydarzenia	i	plotki	
06.10 „Kinomaniak”	-	Odjazdowy	ma-
gazyn	filmowy

06.35 „Strefa	P”	-	Magazyn	muzyczny	
07.00 Muzyczne	listy	–	magazyn
08.00 TV	Market
08.15 „Echo	 lasu”	 (34)	 -	 	 program	o	
tematyce	ekologicznej

08.45 „Ja	 się	 zastrzelę”	 (101)	 –	 serial	
komediowy,	USA	 1997,	 reż.	 Leonard	
R.	Garner,	Jr.,	wyk.	Laura	San	Giacomo,	
George	Segal,	David	Spade	

09.15 „Młodzieńcza	miłość”	(93)	–	tele-
nowela,	Argentyna

10.15 „Ja	tylko	pytam”	-	talk-show
11.15 „W	imieniu	prawa”	-	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”	 (39)	
–	animowany	serial	przygodowy,	USA	

15.45 „Star	Wars	Special”	(1)	-	program
16.45 „Niezakazane	reklamy”	(8)	–	pro-
gram	rozrywkowy	

17.10 „Młodzieńcza	miłość”	(94)	–	tele-
nowela,	Argentyna

18.10 „Daję	słowo”	–	teleturniej
19.00 „Ja	tylko	pytam”	-	talk	show
20.00 „Diuna,	 cz.	 2”	 -	 USA-Kanada-
Niemcy-Włochy-Czechy,	 reż.	 John	
Harrison;	 wyk.	William	 Hurt,	 Alec	
Newman,	Saskia	Reeves,	James	Watson,	
Jan	Vlasák,	P.H.	Moriarty

22.10 „Komenda”	-	serial	dokumentalny	
22.40 „INFORmator	prawny”	-	Magazyn	
„Gazety	Prawnej”

22.55 „Książę	Jutlandii”	(“Amled,	prinsen	
af	Jylland	aka	Prince	of	Jutland”)	-	Dania-
Niemcy-Francja	1994,	reż.	Gabriel	Axel;	
wyk.	 Gabriel	 Byrne,	 Helen	 Mirren,	
Christian	Bale,	Brian	Cox

01.10 „Ile	w	tym	prawdy”	(„Truth	Behind	
the	Rumors	”)	(7)	–		serial	dokumental-
ny	

02.00 Muzyczne	Listy	–	magazyn
02.50 „INFORmator	prawny”	-	Magazyn	
„Gazety	Prawnej”

03.05 Strefa	P	–	magazyn	muzyczny	
03.30 „Joker”	–	talk-show
04.20 Zakończenie	programu

TVP 2
06:00 Kawa	czy	herbata
08:00 Wiadomości
08:11	 Pogoda
08:15 Cafe	Serio
08:25 Kawa	czy	herbata
08:45 Telezakupy
09:05 Edi	i	Miś;	serial	anim.	prod.	ang.	
09:30 Jedyneczka;	program	dla	dzieci
10:00 Sowy	 z	Tamarack;	 serial	 prod.	
kanadyjskiej

10:30 Moda	na	sukces;	serial	USA
10:50 Bez	pardonu;	serial	krym.	USA
11:35 Telezakupy
11:54	 Książki	na	zimę
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes;	 rolniczy	 program	
informacyjny

12:20 Eko-Europa;	magazyn	ekologiczny
12:45 Plebania;	telenowela	TVP	[stereo]
13:10 Klan;	odc.	895;	telenowela	TVP
13:35 Książki	na	zimę
13:40 Mieszkać	z	wyobraźnią
14:00 program	edukacyjny
14:20 film	dokumentalny
14:56	 Książki	na	zimę
15:00 Wiadomości
15:10 Lekarz	Jedynki;	magazyn
15:30 program	rozrywkowy
16:25 Moda	na	sukces;	serial	USA
16:50 Sportowy	Express
17:00 Teleexpress
17:20 Polska	z	bocznej	drogi
17:30 Klan;	telenowela	TVP
18:00 Jaka	to	melodia?;	quiz	muzyczny	
18:25 Bob-swój	chłop	-	sitcom
19:00 Wieczorynka;	 język	angielski	dla	
dzieci

19:05 Wieczorynka
19:30 Wiadomości;	Sport;	Pogoda
20:05 Prosto	w	oczy;	program	Moniki	
Olejnik

20:23	 Pogoda
20:30 W	krainie	dreszczowców;	Chwile	
grozy;	1998		film	sens.	prod.	kanadyjskiej	
(86’);	reż:	Walter	Klenhard

22:00 Raport	kryminalny;	magazyn
22:30 Plus	minus	-	magazyn	ekonomiczny
22:55 Wiadomości
23:05 Rajd	Dakar	2005	-	kronika
23:20 Wracajmy	do	domu	-	film	obycz.	
prod.	włoskiej

00:55 Po	tamtej	stronie;	-	Jaskinia	lwa;	
serial	prod.USA

01:40 Zakończenie	programu

07:00 M	jak	miłość;	serial	TVP	/stereo/
07:45 Dwójka	Dzieciom;	Mały	Pingwin	
Pik-Pok;	odc.	4;	serial	animowany

07:50 Dwójka	Dzieciom;	Dziwny	świat	kota	
Filemona;	odc.	4;		serial	animowany

08:05 Na	dobre	i	na	złe;	odc.	192;	serial	
prod.	TVP;	wyk:	Małgorzata	Foremniak,	
Artur	Żmijewski,	Krzysztof	Pieczyński

09:00 Pytanie	na	śniadanie;	magazyn	
10:00 Lokatorzy;	serial	komediowy	TVP	
10:25 Pytanie	na	śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:05 Pytanie	na	śniadanie
11:45 serial	fabularny
12:15 Święta	wojna;	serial	TVP
12:40 10	minut	tylko	dla	siebie
13:00 Panorama
13:15 Pogoda
13:15 Telezakupy
13:30 Życie	do	poprawki	II;	odc.	9	-	Pół	
żartem...	całkiem	serio;	serial	prod.USA;	
reż:	David	Winning

14:20 Gra	z	cieniem;	teleturniej
14:45 Zapomniane	 kobiety	 ze	 szlaku	
Hochi	Mingha

15:40 Camerata;	magazyn	muzyczny
16:00 Panorama
16:10 Film	dla	niesłyszących;	M	jak	miłość;	
serial	TVP

17:05 Te l ew i z y j n e 	 W i a domo ś c i	
Literackie

17:50 Pogoda
18:00 PROGRAM	LOKALNY
18:30 Panorama
18:53	 Pogoda
19:00 Jeden	z	dziesięciu;	teleturniej
19:30 Złoty	interes;	widowisko
20:00 Panorama	flesz
20:05 M	jak	miłość;	serial	TVP
20:55 Kulisy	serialu	„M	jak	miłość”
21:05 Magazyn	Ekspresu	Reporterów
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport-telegram
22:35 Pogoda
22:45 Wieczór	filmowy	Kocham	Kino;	
Echa	dzieciństwa;	1998		dramat	prod.	
włoskiej	(125’);	reż:	Gianni	Amelio;	wyk:	
Enrico	Lo	Verso,	Francesco	Piersanti,	
Fabrizio	Gifuni

00:50 Te l ew i z y j n e 	 W i a domo ś c i	
Literackie

01:15 publicystyka	kulturalna
02:10 Zakończenie	programu

06:00	 Piosenka	na	życzenie
06:45	 TV	MARKET
07:00	 Pokemon,	odc.21;	serial	anim.
07:30	 Zbuntowany	Anioł	,	odc.29
08:30	 Interwencja,	odc.360
08:50	 Czułość	i	kłamstwa,	odc.7 Polska;	
r.	Żamojda	Jarosław	serial	obyczajowy			

09:20	 Jezioro	marzeń,	odc.103 „Dawson’s	
Creek”	serial	dla	młodzieży			

10:20	 Pasadena,	odc.1 „Pasadena”;	USA,	
2001	dramat			

11:20	 Samo	życie,	odc.461;	serial	oby-
czajowy			

12:05	 Zbuntowany	Anioł	,	odc.30 tele-
nowela	argentyńska			

13:00	 TV	MARKET
13:15	 Twój	lekarz,	odc.45
13:35	 Wystarczy	chcieć,	odc.278
13:45	 Reba,	odc.9 „Reba”			
14:15	 Pierwsza	miłość,	 odc.21; serial	
obycz.

15:00	 Awantura	o	kasę,	odc.201
15:45	 Wydarzenia	
16:00	 Pogoda
16:10	 Interwencja,	odc.361
16:30	 DURACELL:	Eksploracje,	odc.5 
17:00	 Jezioro	marzeń,	odc.104; serial	dla	
młodzieży			

18:00	 Pierwsza	miłość,	odc.22 Polska,	
2004	serial	obyczajowy			

18:45	 Wydarzenia
19:15	 Sport
19:20	 Pogoda
19:25	 Samo	życie,	odc.462 Polska;	serial	
obyczajowy			

20:15	 Świat	według	Kiepskich,	odc.54 
Polska;	Serial	komediowy			

21:00	 FILM	TYGODNIA	Made	in	America;	
USA;	r.	Richard	Benjamin;	w.	Danson	Ted,	
Goldberg	Whoopi,	Jennifer	Tilly,	Long	Nia,	
Nia	Long,	Paul	Rodriguez,	Rodriguez	Paul,	
Smith	Will,	Ted	Danson,	Tilly	Jennifer,	
Whoopi	Goldberg,	Will	Smith	

21:30	 Studio	Lotto
23:10	 Biznes	Wydarzenia
23:40	 Pogoda
23:50	 Nasze	dzieci,	odc.20;	Program	pod	
patronatem	Fundacji	Polsat

00:45	 13	Posterunek,	odc.28;	serial	kom.
01:20	 Tycus	-	kometa	śmierci „Tycus”;	
USA,	1998;	r.	Masterson	Peter;	w.	Hopper	
Dennis,	Hackett	Joe,	Knoblauch	Jessica,	
Putch	John

03:00	 Muzyka	na	BIS
05:00	 Pożegnanie

06:45 Telesklep	
07:25 Uwaga!	-	magazyn	
07:45 Prześwietlenie	-	magazyn	
08:15 Najsłabsze	ogniwo	-	teleturniej	
09:05 Wykręć	numer	-	teleturniej	
10:05 Graj	o	Raj	-	teleturniej	
11:05 W	-	 11	Wydział	 śledczy	 -	 serial	
fabularno-dokumentalny	

11:35 Rozmowy	w	toku	-	talk	show	
12:40 Na	Wspólnej	(398)	-	serial	oby-
czajowy,	Polska	

13:10 Nash	 Bridges	 (22/122)	 -	 serial	
sensacyjny,	USA	

14:05 Serce	z	kamienia	(92/215)	-	tele-
nowela,	Meksyk	

14:55 Ostry	dyżur	VI	 (19/22)	 -	 serial	
obyczajowy,	USA	

15:55 Grzesznica	(39/95)	-	telenowela,	
Meksyk	

16:45 Fakty 
17:00 Uwaga	-	magazyn 
17:15 W	-	 11	Wydział	 śledczy	 -	 serial	
fabularno-dokumentalny	

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	(399)	-	serial	oby-
czajowy,	Polska	

21:30 Dowody	zbrodni	(5/23)	-	serial	
kryminalny,	USA	

22:30 Granice	(2/5)	-	serial	fabularno-
dokumentalny	

23:00 Brygada	(2/15)	-	serial	sensacyjny,	
Rosja	

00:00 Najsztub	pyta	-	talk	show	
00:30 Chwila	prawdy	-	program	rozryw-
kowy	

01:35 Uwaga!	-	magazyn	
01:55 Nic	straconego

TVP 1 POLSAT TVN TV 4
05.30 „VIP”	-	Wydarzenia	i	plotki	
05.55 „Kinomaniak”	-	Odjazdowy	ma-
gazyn	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”	 (39)	
–	animowany	serial	przygodowy,	USA

08.45 „Niezakazane	reklamy”	(8)	–	pro-
gram	rozrywkowy

09.15 „Młodzieńcza	miłość”	(94)	–	tele-
nowela,	Argentyna

10.15 „Ja	tylko	pytam”	-	talk-show
11.15 „Psie	serce	–	Bimber	(21)	serial	prod	
polskiej,	Reżyseria:	Adek	Drabiński,	

12.15 „INFORmator	prawny”	-	Magazyn	
„Gazety	Prawnej”

12.30 „Kinomaniak”	-	Odjazdowy	ma-
gazyn	filmowy

13.00 „VIP”	-	Wydarzenia	i	plotki	
13.30 „Daję	słowo”	–	teleturniej
14.15 „Muzyczne	listy”	–	magazyn	
15.15 „Przygody	 Jackie	 Chana”	 (40)	
–	animowany	serial	przygodowy,	USA	

15.45 „W	imieniu	prawa”	(15)	-	show	
sądowy,	reż.	Witold	Rumel

16.45 „Jak	dwie	krople	czekolady”	(110)	
–	serial	komediowy,	USA

17.10 „Młodzieńcza	miłość”	(95)	–	tele-
nowela,	Argentyna

18.10 „Daję	słowo”	–	teleturniej
19.00 „Ja	tylko	pytam”	-	talk	show
20.00 „Anioł	ciemności”	(„Angel”)	(64)	
–	serial	dramatyczno-sensacyjny,	USA	
1999,	reż.	Joss	Whedon

21.00 Wydarzenia
21.10 „Largo”	(18)	–	przygodowy	serial	
akcji,	Francja/Niemcy/Kanada/Belgia/
USA

22.10 „Sąsiedzka	 wojna”	 (12)	 –	 ko-
mediowy	serial	akcji,	USA	2000,	reż.	
Damon	Santostefano,	Milan	Cheylov,	
Don	McCutcheon

22.40 „Drogówka”	-	Magazyn	policyjny	
23.10 „Potajemne	małżeństwo”		–	Wielka	
Brytania	1999,	reż.	Christopher	Miles;	
wyk.	Nigel	Hawthorne,	Joan	Collins

01.05 „Co	mówią	gwiazdy”	(46)	–	pro-
gram	rozrywkowy

01.55 Muzyczne	listy	–	magazyn
02.45 V	Max	–	magazyn	motoryzacyjny
03.10 „Joker”	–	talk-show
04.00 Zakończenie	programu

Marlena
23.20 TVP 1
	 Film	biograficzny,	127	min,	Niemcy	2000;	
Reżyseria:	Joseph	Vilsmaier;	Scenariusz:	
Christian	Pfannenschmidt

Biograficzna opowieść o jednej  
z największych gwiazd kina, Marlenie 
Dietrich, zrealizowana na podstawie 
książki pióra córki aktorki, Marii Rivy. 
Film przedstawia pikantne szczegóły 
z jej prywatnego życia oraz początki 
amerykańskiej kariery Dietrich, lata 
sukcesów, które przyniosły jej sła-
wę i uwielbienie milionów widzów. 
Wyreżyserowana przez nominowa-
nego do Oscara Joseph Vilsmaiera 
superprodukcja wiernie odtwarza 
gorącą atmosferę tamtego okresu. 
Sekwencja otwierająca film przed-
stawia gwiazdę w pełnym blasku  
w Carnegie Hall w 1975 r. Był to ostat-
ni wielki występ Marleny Dietrich. Na 
kilkanaście lat aktorka wycofała się 
z życia publicznego, spędzając czas 
w samotności w swoim paryskim 
mieszkaniu. Zmarła 6 maja 1992 
r, w wieku 91 lat. 

Po spektakularnym początku akcja 
filmu przenosi się kilkadziesiąt lat 
wstecz, do Berlina 1929 r. Marlena 
Dietrich obraca się w dość swo-
bodnym towarzystwie, włócząc 
się po nocnych lokalach. Pracuje 
wieczorami w teatrze, zarabiając 
na utrzymanie męża Rudiego  
i kilkuletniej córki Marii. Kiedy pew-
nego razu zjawia się reżyser filmowy, 
poszukujący nowej twarzy od razu 
zwraca uwagę na utalentowaną, 
młodą aktorkę...

HIT NA DZIŚ

Made in America
21.00 POLSAT
	 Reżyseria:	Richard	Benjamin;	W	rolach	
głównych:Whoopi	 Goldberg,	 Ted	
Danson,	Will	 Smith,	Nia	 Long,	 Paul	
Rodriguez,	 Jennifer	 Tilly;	 komedia	
romantyczna;	 Kraj	 produkcji:	 USA;	
Rok	produkcji:	1993;	Czas	trwania:	105	
min.

Romantyczna komedia z Whoopi 
Goldberg w popisowej roli. 
Afroamerykanka, Sarah Maathews 
(Whoopi Goldberg) jest nieco eks-
centryczną właścicielką księgarni  
i sklepu z przedmiotami, pochodzą-
cymi z Afryki i od czasu śmierci męża 
samotnie wychowuje nastoletnią już 
córkę, Zorę (Nia Long). Pewnego 
dnia na zajęciach szkolnych Zora 
przypadkowo dowiaduje się, że jej 
grupa krwi... nie pasuje do grupy 
krwi jej zmarłego ojca.  Robi z tego 
powodu swojej matce potworną 
awanturę i dzięki temu poznaje se-
kret sprzed lat. Sarah wyznaje, że 
pragnąc mieć dziecko skorzystała  
z usług banku spermy. Zastrzegła 
przy tym, że potencjalny tatuś ma być 
inteligentny, wysoki i przede wszyst-
kim, czarnoskóry. Zdesperowana 
Zora zabiega ze sobą swojego 
chłopaka, Tea Cake (Will Smith)  
i rozpoczyna poszukiwania ojca od 
wizyty w banku spermy. Korzystając 
z podstępu wykrada potrzebne jej 
dane i ...poznaje przykrą prawdę. Jej 
ojciec nazywa się Hal Jackson (Ted 
Danson). Owszem, jest inteligentny  
i wysoki, ale... jest biały i ma paskud-
ny charakter. Najgorsze jest to, że jest 
koszmarnym kobieciarzem. 

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
08:45 Telezakupy
09:05 Misiowanki;	serial	anim.	
09:30 Budzik;	program	dla	dzieci
09:55 Ważne	przemiany;	serial	prod.no-
wozelandzkiej

10:25 Moda	na	sukces;	serial	prod.USA
10:50 Bez	pardonu;	serial	krym.	USA
11:40 Telezakupy
11:55 Książki	na	zimę
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes;	rolniczy	program	inf.
12:20 Europa	bez	miedzy
12:50 Sąsiedzi;	serial	komediowy	TVP	
13:15 Lokatorzy;	serial	komediowy	TVP	
13:45 Książki	na	zimę
13:45 program	edukacyjny
14:20 film	dokumentalny
14:56	 Książki	na	zimę
15:00 Wiadomości
15:10 Kwadrans	 na	 kawę;	 program	
Barbary	Markowskiej	dla	osób	otyłych

15:25 My,	Wy,	Oni
16:00 reportaż
16:25 Moda	na	sukces;	serial	prod.	USA
16:50 Sportowy	Express
17:00 Teleexpress
17:20 Plebania;	telenowela	TVP
17:50 Jaka	to	melodia?
18:15 Forum;	program	publicystyczny	
19:05 Wieczorynka;	język	ang.	dla	dzieci
19:15 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:52	 Sport
19:58	 Pogoda
20:05 Prosto	w	oczy;	program	Moniki	
Olejnik

20:23	 Pogoda;	dla	kierowców
20:30 Horoskop	śmierci	-	serial	kryminalny	
prod.	francuskiej

21:30 Sprawa	dla	reportera
22:05 Debata;	program	publicystyczny
22:55 Wiadomości
23:05 Rajd	Dakar	2005	-	kronika
23:20 Leksykon	kinomana;	Moja	siostra	
Eileen;	komedia	prod.	USA	(104’);	reż:	
Richard	Quine;	wyk:	Jane	Leigh,	Betty	
Garrett,	Jack	Lemmon

01:05 film	dok.
02:05 Zakończenie	programu

07:00 M	jak	miłość;	serial	TVP	
07:45 Dwójka	Dzieciom;	Mały	Pingwin	
Pik-Pok;	odc.	6;	serial	anim.	

07:50 Dwójka	Dzieciom;	Dziwny	świat	kota	
Filemona;	odc.	6;	serial	animowany

08:05 Na	dobre	i	na	złe;	odc.	194	-	Słodka	
pokusa;	serial	prod.	TVP

09:00 Pytanie	na	śniadanie;	magazyn	
10:00 Lokatorzy;	serial	komediowy	TVP	
10:30 Pytanie	na	śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:05 Pytanie	na	śniadanie
11:45 serial	fab.
12:15 Zaklinaczka	dzieci;	serial	dok.prod.	
angielskiej

12:40 10	minut	tylko	dla	siebie
13:00 Panorama
13:15 Pogoda
13:15 Telezakupy
13:30 Życie	do	poprawki	II;	odc.	11;	serial	
prod.USA;	reż:	David	Winning;	wyk:	Paul	
Popovich,Al	Waxman

14:20 Gra	z	cieniem;	teleturniej
14:45 Ojczyzna-polszczyzna;	program	
prof.	Jana	Miodka

15:05 Śpiewające	Fortepiany;	teleturniej
16:00 Panorama
16:15 Film	dla	niesłyszących;	M	jak	miłość;	
serial	TVP

17:05 Polska	bez	fikcji
17:30 Powtórka	z	życia;	film	dok.
17:50 Prognoza		pogody
18:00 PROGRAM	LOKALNY
18:30 Panorama
18:54	 Pogoda
19:05 Jeden	z	dziesięciu;	teleturniej
19:35 Szczyty	głupoty;	serial	dok.	USA
20:00 Panorama	flesz
20:10 film	fab.
21:35 program	rozrywkowy
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport-telegram
22:33	 Pogoda
22:40 Zakręty	 losu;	Trąbka	 Clifforda	
Browna;	1994	film	fab.	prod.	USA	(102’);	
reż:	Michael	Elias;	wyk:	Jeff	Goldblum,	
Forest	Whitaker

00:25 W	obronie	 prawa;	 serial	 prod.	
USA

01:10 Kim	Dzong	Il	-	ukochany	przywódca	
-	film	dokumentalny

01:55 Zakończenie	programu

06:00	 Piosenka	na	życzenie
06:45	 TV	MARKET
07:00	 Zwariowany	 świat	 Malcolma,	
odc.57;	USA;	serial	komediowy			

07:30	 Zbuntowany	Anioł	,	odc.30 „Wild	
Angel”	Telenowela	argentyńska			

08:30	 Interwencja,	odc.361
08:50	 Czułość	i	kłamstwa,	odc.8 Polska;	
r.	Żamojda	Jarosław	serial	obyczajowy			

09:20	 Jezioro	marzeń,	odc.104 „Dawson’s	
Creek”	serial	dla	młodzieży			

10:20	 Grzechy,	odc.1 „Sins”;	USA,	1986;	
r.	Douglas	Hickox	Miniserial			

11:20	 Samo	życie,	odc.462 Polska;	serial	
obyczajowy			

12:05	 Zbuntowany	Anioł	,	odc.31 „Wild	
Angel”	Telenowela	argentyńska			

13:00	 TV	MARKET
13:15	 Rocket	 power,	 odc.3 „Rocket	
power”			

13:45	 Reba,	odc.10 „Reba”			
14:15	 Pierwsza	miłość,	 odc.22,	 serial	
obyczajowy			

15:00	 Świat	według	Kiepskich,	odc.54 
Polska;	serial	komediowy			

15:45	 Wydarzenia
16:00	 Pogoda
16:10	 Interwencja,	odc.362
16:30	 DURACELL:	Eksploracje,	odc.6 
17:00	 Jezioro	marzeń,	odc.105 „Dawson’s	
Creek”	serial	dla	młodzieży			

18:00	 Pierwsza	miłość,	odc.23 Polska,	
2004	serial	obyczajowy			

18:45	 Wydarzenia
19:15	 Sport
19:20	 Pogoda
19:25	 Samo	życie,	odc.463;	serial	obycz.
20:15	 Dziupla	Cezara,	odc.4 Polska;	serial	
komediowy			

21:00	 Tycus	-	kometa	śmierci „Tycus”;	
USA,	1998;	r.	Masterson	Peter;	w.	Hopper	
Dennis,	Hackett	Joe,	Knoblauch	Jessica,	
Putch	John

21:30	 Studio	Lotto
22:55	 Biznes	Wydarzenia
23:15	 Pogoda
23:25	 Kuba	Wojewódzki,	odc.2 Polska;	
talk	show

00:25	 Bez	przedawnienia,	odc.1 Polska;	
Magazyn	Policyjny	 	 	Tylko	dla	doro-
słych

00:55	 Muzyka	na	BIS
05:00	 Pożegnanie

06:45 Telesklep	
07:25 Uwaga!	-	magazyn	
07:45 Prześwietlenie	-	magazyn	
08:15 Najsłabsze	ogniwo	-	teleturniej	
09:05 Wykręć	numer	-	teleturniej	
10:05 Graj	o	Raj	-	teleturniej	
11:05 W	-	 11	Wydział	 śledczy	 -	 serial	
fabularno-dokumentalny	

11:35 Rozmowy	w	toku	-	talk	show	
12:40 Na	Wspólnej	(399)	-	serial	oby-
czajowy,	Polska	

13:10 Nash	 Bridges	 (23/122)	 -	 serial	
sensacyjny,	USA	

14:05 Serce	z	kamienia	(93/215)	-	tele-
nowela,	Meksyk	

14:55 Ostry	dyżur	VI	 (20/22)	 -	 serial	
obyczajowy,	USA	

15:55 Grzesznica	(40/95)	-	telenowela,	
Meksyk	

16:45 Fakty 
17:00 Uwaga	-	magazyn	
17:15 W	-	 11	Wydział	 śledczy	 -	 serial	
fabularno-dokumentalny	

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	(400)	-	serial	oby-
czajowy,	Polska	

21:30 Question	of	Privilege	-	film	sen-
sacyjny,	Kanada	1999,	reżyseria:	Rick	
Stevenson,	obsada:	Jessica	Steen,	David	
Keith,	Wendy	Crewson,	Nick	Mancuso,	
Michael	Ironside,	Eric	Johnson	(za	zgodą	
rodziców)	

23:25 Sześć	stóp	pod	ziemią	 II	(2/13)	
-	serial	obyczajowy,	USA	

00:25 Camera	 Cafe	 2	 (3/15)	 -	 serial	
komediowy,	Polska	

00:55 Uwaga!	-	magazyn	
01:15 Nic	straconego

   CZWARTEK 13 STYCZNIA 2005r.  (Bogumiła, Bogumiły, Bogusława, Godfryda, Weroniki)

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

06.35 Modna	Moda	-	magazyn
07.00 Muzyczne	listy	–	magazyn
08.00 TV	Market
08.15 „Przygody	Jackie	Chana”	(„Jackie	
Chan	Adventures”)	(40)	–	animowany	
serial	przygodowy,	USA

08.45 „Jak	dwie	krople	czekolady”	(110)	
–	serial	komediowy,	USA

09.15 „Młodzieńcza	miłość”	(95)	–	tele-
nowela,	Argentyna

10.15 „Ja	tylko	pytam”	-	talk-show
11.15 „W	imieniu	prawa”	(15)	-	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”	 (41)	
–	animowany	serial	przygodowy,	USA

15.45 „Anioł	 ciemności”	 (64)	–	 serial	
dramatyczno-sensacyjny,	USA	 1999,	
reż.	Joss	Whedon

16.45 „Niezakazane	reklamy”	(9)	–	pro-
gram	rozrywkowy

17.10 „Młodzieńcza	miłość”	(96)	–	tele-
nowela,	Argentyna

18.10 „Daję	słowo”	–	teleturniej
19.00 „Ja	tylko	pytam”	-	talk	show
20.00 „Potajemne	małżeństwo”	–	Wielka	
Brytania	1999,	reż.	Christopher	Miles;	
wyk.	Nigel	Hawthorne,	Joan	Collins

22.10 „Policjanci”	(4)	–	serial	dramatyczny,	
Polska	1999,	reż.	Łukasz	Wylężałek

23.10 „Człowiek	w	żelaznej	masce”	(“Man	
in	the	Iron	Mask:	The	Face	of	Dumas”)	
-	USA	1998,	reż.	William	Richert;	wyk.	Nick	
Richert,	William	Richert,	Edward	Albert,	
Dennis	Hayden,	Rex	Ryon,	Meg	Foster	
Kostiumowa adaptacja powieści 
Aleksandra Dumasa. Dawny muszkie-
ter królowej, dziś jezuita Aramis (William 
Ritchert) dowiaduje się od umierającej 
królowej, że król Ludwik XIV (Nick 
Ritchert) ma brata-bliźniaka, od lat 
trzymanego w lochach Bastylii z twarzą 
zakrytą maską z żelaza.

01.05 „Co	mówią	gwiazdy”	(47)	–	pro-
gram	rozrywkowy

01.55 „Muzyczne	listy”	–	magazyn	
02.45 Modna	Moda	-	magazyn
03.10 „Joker”	–	talk-show
04.00 Zakończenie	programu

TVP 2

06:00 Kawa	czy	herbata
08:00 Wiadomości
08:11	 Pogoda
08:15 Cafe	Serio
08:25 Kawa	czy	herbata
08:45 Telezakupy
09:05 Ania	z	Zielonego	Wzgórza;	serial	
anim.	prod.	kanadyjskiej

09:30 Domisie;	program	dla	dzieci
10:00 Klasyka	Animacji
10:30 Moda	na	sukces;	serial	prod.USA	
10:55 Bez	pardonu;		serial	krym.	USA
11:40 Telezakupy
11:55 Książki	na	zimę
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes;	rolniczy	program	inf.
12:20 To	trzeba	wiedzieć;	magazyn
12:25 Po	pierwsze	pomysł;	magazyn
12:45 Plebania;	telenowela	TVP	
13:10 Klan;	odc.	896;	telenowela	TVP
13:36	 Książki	na	zimę
13:40 Wielki	świat	małych	odkrywców
14:00 Kuchnia	z	Okrasą
14:20 film	dokumentalny
14:53	 Książki	na	zimę
15:00 Wiadomości
15:10 Sekrety	zdrowia
15:35 Kochamy	polskie	komedie
16:00 SF-symulator	faktu
16:25 Moda	na	sukces;	serial	prod.USA
16:50 Sportowy	Express
17:00 Teleexpress
17:20 talk	show
17:30 Klan;	telenowela	TVP
18:00 Jaka	to	melodia?;	quiz	muzyczny	
18:25 talk	show
19:00 Wieczorynka;	język	ang.	dla	dzieci
19:05 Wieczorynka
19:30 Wiadomości;	Sport;	Pogoda
20:05 Prosto	w	oczy;	program	Moniki	
Olejnik

20:23	 Pogoda
20:30 Okruchy	życia;	Romans	z	opiekun-
ką;	film	fab.prod.USA;	reż:	David	Burton;	
wyk:	Keri	Russell,	Stephen	Collins

22:05 film	dokumentalny
22:55 Wiadomości
23:10 Rajd	Dakar	2005	-	kronika
23:20 Zad	wielkiego	wieloryba	-	dramat	
prod.	polskiej

00:40 Misja;	odc.	6;	 serial	 sensacyjny	
prod.	 polskiej	 (1980);	 reż:	 Paweł	
Komorowski

01:40 Zakończenie	programu

07:00 M	jak	miłość;	serial	TVP	/stereo/
07:45 Dwójka	Dzieciom;	Mały	Pingwin	
Pik-Pok;	odc..	5;	serial	anim.	

07:55 Dwójka	Dzieciom;	Dziwny	świat	kota	
Filemona;	odc.	5;	serial	animowany

08:05 Na	 dobre	 i	 na	 złe;	 odc.	 193	 -	
Ekskluzywny	pacjent;	serial	prod.	TVP

09:00 Pytanie	na	śniadanie;	magazyn	
10:00 Lokatorzy;	serial	komediowy	TVP	
10:30 Pytanie	na	śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:05 Pytanie	na	śniadanie
11:45 Złotopolscy;	telenowela	TVP
12:15 Wideoteka	Dorosłego	Człowieka;	
program	przypominający	największe	
gwiazdy	muzyki

12:40 10	minut	tylko	dla	siebie;	magazyn
13:00 Panorama
13:12	 Pogoda
13:15 Telezakupy
13:30 Życie	do	poprawki	II;	odc.	10;	serial	
prod.USA;	reż:	David	Winning

14:15 Gra	z	cieniem;	teleturniej
14:40 Proboszcz	roku	2005
15:10 Spotkanie	z	Balladą;	-	Wielkie	łowy;	
program	rozrywkowy	[stereo]

16:00 Panorama
16:15 Film	dla	niesłyszących;	M	jak	miłość;	
serial	TVP

17:00 Podwodne	domy	-	serial	dok.
17:30 Piękniejsza	Polska;	magazyn
17:50 Pogoda
18:00 PROGRAM	LOKALNY
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:05 Jeden	z	dziesięciu;	teleturniej
19:35 Tygodnik	Moralnego	Niepokoju
20:00 Panorama	flesz
20:05 M	jak	miłość;	serial	TVP	(stereo)
20:55 Kulisy	serialu	„M	jak	miłość”
21:00 Komornicy;	serial	dok.prod.polskiej
21:35 Drogowy	Raport	Dwójki;		
magazyn

22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport-telegram
22:34	 Pogoda
22:40 S	jak	szpieg;	reportaż
23:10 Alibi	na	środę;	Crash	i	Byrnes;	(Crash	
i	Byrnes);	1999		film	sensacyjny	prod.	
kanadyjskiej	(89’)	[za	zgodą	rodziców];	
reż:	Jon	Hess;	wyk:	Wolf	Larson,	Greg	
Ellis,	Joanna	Pacula

00:40 Zakończenie	programu

06:00	 Piosenka	na	życzenie
06:45	 TV	MARKET
07:00	 Rocket	power,	odc.3
07:30	 Zbuntowany	Anioł	,	odc.31 „Wild	
Angel”	Telenowela	argentyńska			

08:30	 Interwencja,	odc.362
08:50	 Czułość	i	kłamstwa,	odc.9 Polska;	
r.	Koryncka-Gruz	Natalia	serial	obycza-
jowy			

09:20	 Jezioro	marzeń,	odc.105 „Dawson’s	
Creek”	serial	dla	młodzieży			

10:20	 Pasadena,	odc.2 „Pasadena”;	USA,	
2001	dramat			

11:20	 Samo	życie,	odc.463;	serial	oby-
czajowy			

12:05	 Zbuntowany	Anioł,	odc.32	teleno-
wela	argentyńska			

13:00	 TV	MARKET
13:15	 Duel	masters,	odc.2
13:45	 Reba,	odc.11 „Reba”			
14:15	 Pierwsza	miłość,	odc.23 Polska,	
2004	serial	obyczajowy			

15:00	 Dziupla	Cezara,	odc.4 Polska;	r.	
Adamczyk	Wojciech	serial	komediowy			

15:45	 Wydarzenia	
16:00	 Pogoda
16:10	 Interwencja,	odc.363
16:30	 Exclusive,	odc.82
16:45	 Szkoła	przetrwania,	odc.13 „Higher	
ground”;	Kanada,	2000			

17:45	 Rodzina	zastępcza,	odc.159 Polska;	
serial	obyczajowy			

18:45	 Wydarzenia	
19:15	 Sport
19:20	 Pogoda
19:25	 Miodowe	Lata,	odc.104 Polska;	
serial	komediowy			

20:15	 24	godziny,	odc.4 „24”;	USA,	2002	
serial	sensacyjny

21:15	 Świat	według	Kiepskich,	odc.130 
Polska;	serial	komediowy			

21:30	 Studio	Lotto
21:50	 Co	z	tą	Polską?,	odc.16 Polska,	
22:50	 Bez	przedawnienia,	odc.2 Polska;	
Magazyn	Policyjny

23:20	 Biznes	Wydarzenia
23:40	 Pogoda
23:50	 Strażnik	Teksasu,	odc.13 „Walker	
Texas	Ranger”;	USA;	serial	sensacyjny			

00:45	 Muzyka	na	BIS
05:00	 Pożegnanie

06:45 Telesklep	
07:25 Uwaga!	-	magazyn	
07:45 Prześwietlenie	-	magazyn	
08:15 Najsłabsze	ogniwo	-	teleturniej	
09:05 Wykręć	numer	-	teleturniej	
10:05 Graj	o	Raj	-	teleturniej	
11:05 W	-	 11	Wydział	 śledczy	 -	 serial	
fabularno-dokumentalny	

11:35 Rozmowy	w	toku	-	talk	show	
12:40 Na	Wspólnej	(400)	-	serial	oby-
czajowy,	Polska	

13:10 Nash	Bridges	 (24/122)	 -	 serial	
sensacyjny,	USA	

14:05 Serce	z	kamienia	(94/215)	-	tele-
nowela,	Meksyk	

14:55 Ostry	 dyżur	VI	 (21/22)	 -	 serial	
obyczajowy,	USA	

15:55 Grzesznica	(41/95)	-	telenowela,	
Meksyk	

16:45 Fakty 
17:00 Uwaga	-	magazyn	
17:15 W	-	 11	Wydział	 śledczy	 -	 serial	
fabularno-dokumentalny	

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	(401)	-	serial	obycza-
jowy,	Polska	

21:30 Mordercze	śniegi	(Survival	on	the	
Mountain)	 -	 film	 przygodowy,	USA	
1997,	reżyseria:	John	Patterson,	obsa-
da:	Markie	Post,	Dennis	Boutsikaris,	Ian	
Tracey,	Anthony	Holland,	Hiromoto	Ida	

23:20 Akta	zbrodni	2	 (21/22)	 -	 serial	
sensacyjny,	USA	

23:45 Kasia	i	Tomek	(73)	-	serial	kome-
diowy,	Polska	

00:15 Red	Light	-	program	erotyczny	
01:15 Uwaga!	-	magazyn	
01:35 Nic	straconego

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

06.35 Strefa	P	–	magazyn	muzyczny
07.00 Muzyczne	listy	–	magazyn
08.00 TV	Market
08.15 „Przygody	Jackie	Chana”	(„Jackie	
Chan	Adventures”)	(41)	–	animowany	
serial	przygodowy,	USA

08.45 „Niezakazane	reklamy”	(9)	–	pro-
gram	rozrywkowy

09.15 „Młodzieńcza	miłość”	(96)	–	tele-
nowela,	Argentyna

10.15 „Ja	tylko	pytam”	-	talk-show
11.15 „KOT	 czyl i 	 Ktoś	 Ogromnie	
Tajemniczy”	-	program	rozrywkowy	

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”	(„Jackie	
Chan	Adventures”)	(42)	–	animowany	
serial	przygodowy,	USA

15.45 „Largo”	(18)	–	przygodowy	serial	
akcji,	Francja/Niemcy/Kanada/Belgia/
USA

16.45 „Jak	dwie	krople	czekolady”	(„Sister	
Sister”)	(111)	–	serial	komediowy,	USA

17.10 „Młodzieńcza	miłość”	(97)	–	tele-
nowela,	Argentyna

18.10 „Daję	słowo”	–	teleturniej
19.00 „Ja	tylko	pytam”	-	talk	show
20.00 „Człowiek	w	żelaznej	masce”	(“Man	
in	the	Iron	Mask:	The	Face	of	Dumas”)	
-	USA	1998,	reż.	William	Richert;	wyk.	Nick	
Richert,	William	Richert,	Edward	Albert,	
Dennis	Hayden,	Rex	Ryon,	Meg	Foster

22.10 „Więzy	zła”	(„Mery”)	-	USA	2000,	
reż.	Damian	Harris;	wyk.	Ellen	Barkin,	
Wendy	Crewson,	Peta	Wilson,	Karen	
Young,	Julian	Sands,	Stephen	Baldwin	

00.40 „Komenda”	-	serial	dok.	
01.10 „Szeryf	z	miasteczka	Manhattan“	
(„Manhattan	AZ”)	(11)	–	serial	USA,	reż.	
Boris	Damast,	wyk.	Brian	McNamara,	
Vincent	 Berry,	 Chad	 Everett,	 Kate	
Hodge

01.40 „Sąsiedzka	wojna”	 (“War	Next	
Door,	The”)	 (12)	–	komediowy	serial	
akcji,	USA

02.05 Muzyczne	listy	–	magazyn
02.55 Strefa	P	–	magazyn	muzyczny
03.20 „Joker”	–	talk-show
04.10 Zakończenie	programu

Romans z opiekunką
20.30 TVP 1
	 Thriller,	88	min,	USA	1996	Reżyseria:	
David	Burton	Morris	Scenariusz:	Shirley	
Tallman,	Nancy	Hersage	Występują:	
Stephen	Collins,	Keri	Russell,	Phylicia	
Rashad,	Tobin	 Bell,	 John	D’Aquino,	
Linda	Kelsey	i	inni

Małżeństwo Billa i Jennifer 
Bartrandów może u niejednego 
wywołać uczucie zazdrości. Mają 
ogromny dom z basenem, dwoje 
wspaniałych dzieci i zasobne konto w 
banku, które pozwala im korzystać 
z życia, nie troszcząc się o jutro. Bill 
i Jennifer bywają na eleganckich 
przyjęciach, towarzyskich spotka-
niach, zwłaszcza że w tym czasie 
ich pociechy pozostają pod bardzo 
dobrą opieką. Nastolatka Michelle 
jest miła, schludna i odpowiedzialna. 
Lubi swoich małych podopiecznych, 
a oni odwzajemniają jej oddanie  
i sympatię, traktując jak domowni-
ka. Taka rola zresztą jej odpowiada:  
w skrytości marzy o luksusowym 
życiu i kochającym, przystojnym 
mężu, który obsypywałby ją 
kosztownościami.  Ale pewnego 
dnia wszystko się zmienia. Kiedy 
Michelle niespodziewanie wpada do 
domu Bartrandów po jakąś zapo-
mnianą rzecz, znajduje na podłodze  
w kuchni martwą Jennifer z pisto-
letem w ręku. Poszlaki wskazują na 
samobójstwo. Dociekliwa pani de-
tektyw Kate Jacobs ma jednak coraz 
więcej wątpliwości. Dręczące myśli 
ogarniają również przyjaciela rodzi-
ny, detektywa Franka O’Keefe’a.

HIT NA DZIŚ

Moja siostra Eileen
23.20 TVP 1
	 Musical,	103	min,	USA	1955;	Reżyseria:	
Richard	Quine;	Występują:	Jane	Leigh,	
Betty	Garrett,	 Jack	Lemmon,	Robert	
Fosse,	Kurt	Kasznar,	Richard	York,	Lucy	
Marlow	i	inni

Bohaterkami są siostry Sherwood 
z Ohio, które opuszczają rodzinne 
strony, by wyruszyć na podbój 
Nowego Jorku. Ciemnowłosa Ruth 
marzy o karierze pisarki, zamierza 
przedstawić wydawcom swoje ro-
mansowe opowieści. Jej siostra Eileen, 
znacznie ładniejsza i atrakcyjniejsza 
blondynka, ciesząca się ogromnym 
powodzeniem u mężczyzn, pragnie 
zostać sławną aktorką. Siostry po 
raz pierwszy są w Nowym Jorku, 
trochę oszołomione i skrępowane 
tętniącym życiem wielkim miastem, 
dają się omamić sympatycznemu 
skądinąd Grekowi, domorosłemu 
artyście malarzowi, i wynajmują  
u niego pokój w suterenie w dzielni-
cy Greenwich Village, choć miały już 
zarezerwowane inne mieszkanie. Od 
samego początku staje się jasne, że 
zostały wprowadzone w błąd przez 
gospodarza domu, ale nie zrażają się 
pierwszymi trudnościami. Dzielnie 
stawiają czoło wszystkim przeciw-
nościom: starają się nie zwracać 
uwagi na spadające w mieszkaniu 
przedmioty, jak podczas trzęsienia 
ziemi, bo - jak się okazuje - właśnie 
pod ich domem trwa budowa metra. 
Z ulicy dochodzą straszliwe hałasy, 
więc nie ma mowy o spokojnym 
śnie, a przejeżdżająca pod oknem 
polewaczka zalewa ich lokum.

HIT NA DZIŚ
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SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT
BRYDŻ
W dniu 17 grudnia odbył się indywi-
dualny turniej brydżowy. O miano 
najbardziej zgodnego brydżysty 
Nasielska rywalizowało szesnastu 
zawodników. Puchar za zwycięstwo i 
odpowiedni tytuł otrzymał Grzegorz 
Nowiński, który mieszka w Jońcu, ale 
reprezentuje Nasielsk w rozgrywkach 
sportowych.

Wyniki turnieju indywidualnego 
17.12.2004 r.:
1.G. Nowiński  111 pkt (61,66%)
2.P. Kowalski  109 pkt (60,55%)
3.Z. Michalski  102 pkt (56,66%)
4.L. Ślubowski  98 pkt (54,44%)
5.T. Brodowski  98 pkt (54,44%)
6.J. Dobrowolski  93 pkt (51,66%)
7.T. Czeremużyński  90 pkt (50,00%)
8.M. Osiński  89 pkt (49,44%)
9.A. Banasiuk  88 pkt (48,88%)
10.K. Michnowski  88 pkt (48,88%)
11.K. Morawiecki  87 pkt (48,33%)
12.K. Kowalski  85 pkt (47,22%)
13.J. Czyżewski  84 pkt (46,66%)
14.J. Wydra  81 pkt (45,00%)
15.P. Turek  69 pkt (38,33%)
16.K. Turek  68 pkt (37,77%)

Stanisław Sotowicz 
najlepszym brydżystą 
Nasielska `2004
Po turnieju indywidualnym 
można już było podsumować 
rywalizację brydżystów o Grand 
Prix Nasielska `2004. Zdo-
bywcą Grand Prix i najlepszym 
brydżystą Nasielska`2004 zo-
stał Stanisław Sotowicz, który 
zgromadził 121 pkt.

Wciągu całego roku odbyło się 
dziewiętnaście turniejów, w któ-
rych wystąpiło 33 zawodników 
z Nasielska i okolic. Organizacją 
cyklu zajmował się K.S. „Sparta” 
a sędzią głównym był Grzegorz 
Nowiński.

Rozgrywki cieszą się coraz 
większym zainteresowaniem i 
mają coraz wyższy, a przy tym 
wyrównany poziom. 

Z a r z ą d  K l u b u  s e rd e c z n i e 
dziękuje Kierownikowi i pra-
cownikom hali sportowej za 
gościnność i  udostępnienie 
pomieszczeń do rozgrywania 
turniejów.

Końcowa klasyfikacja 
Grand Prix 
Nasielska`2004:
1.Stanisław Sotowicz 121 pkt
2.Piotr Kowalski 119 pkt
3.Paweł Wróblewski 119 pkt
4.Grzegorz Nowiński 117 pkt
5.Janusz Czyżewski 97 pkt
6.Grzegorz Kosewski 97 pkt
7.Waldemar Gnatkowski 93 pkt
8.Janusz Wydra 89 pkt
9.Tadeusz Czeremużyński 82 pkt
10.Maciej Osiński 76 pkt
11.Adam Banasiuk 68 pkt
12.Józef Dobrowolski 59 pkt
13.Andrzej Urbański 55 pkt
14.Krzysztof Michnowski 49 pkt
15.Teodor Brodowski 47 pkt
16.Piotr Turek 41 pkt
17.Dariusz Wydra 33 pkt
18.Zbigniew Michalski 32 pkt
19.Krzysztof Morawiecki 30 pkt
20.Kazimierz Kowalski 30 pkt
21.Jacek Raźniewski 30 pkt
22.Lech Ślubowski 26 pkt
23.Janusz Muzal 26 pkt
24.Jerzy Krzemiński 23 pkt
25-26.Dariusz Rzucidło 20 pkt
 Marcin Wojciechowski 20 pkt
27.Adam Duczman 17 pkt
28-29.Jacek Jeżółkowski 14 pkt
 Marek Rębecki 14 pkt
30-31.Stanisław Makowski 9 pkt
 Wojciech Zaciewski 9 pkt
32.Krzysztof Turek 1 pkt
33.Tadeusz Gąsiorowski 1 pkt

PK

W grudniu odbył się Świąteczny Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Bur-
mistrza Nasielska z podziałem na grupy:
Grupa A: 1. WNW; 2. POW; 3. KOSEWO; 4. GALAXIA
Grupa B:1.1BDOW; 2.KRUPNIK; 3.FETA
Grupa C: 1.KANARINIOS; 2.FC WILK; 3.WARKA NOEGO; 4.KATALONIA 
TEAM
Grupa D:1.ZUCHY; 2.RED BULLS; 3.WNW 2
W fazie finałowej mecz o 3 miejsce rozegrały:
FETA - KATALONIA TEAM 3:1
O 1 miejsce walczyły:
RED BULLS - GA:LAXIA
Zwyciężyła drużyna GALAXIA.
II MIEJSCE - RED BULLS
III MIEJSCE -  FETA
IV MIEJSCE - KATALONIA TEAM
Królem Strzelców został Mariusz Krzyczkowski z drużyny GALAXIA.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY TURNIEJÓW 
O PUCHAR BURMISTRZA NASIELSKA
W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ „5”
1. Organizator: Hala Sportowa w Nasielsku.

2. Cel: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży.

3. Uczestnictwo i terminy: turnieje odbędą się w ośmiu kategoriach wie-
kowych. Każdy zawodnik powinien posiadać aktualne badania lekarskie.

I kat. – rocznik 1994 i młodsi – 08.01.2005 r. (sobota) godz. 1000

II kat. – rocznik 1992 i młodsi – 09.01.2005 r. (niedziela) godz. 1000

III kat. – rocznik 1991 i młodsi – 15.01.2005 r. (sobota) godz. 1000

IV kat. – rocznik 1990 i młodsi – 16.01.2005 r. (niedziela) godz.1000

V kat. – rocznik 1988 i młodsi – 22.01.2005 r. (sobota) godz.1000

VI kat. – rocznik 1986 i młodsi – 23.01.2005 r. (niedziela) godz.1000

VII kat. – seniorzy  - 30.01.2005 r. (niedziela) godz.1000

4. Miejsce: Hala Sportowa w Nasielsku ul. Staszica 1

5. Warunki techniczne: Hala sportowa o pow.40 m. x 20 m., bramki 3 m. 
x 2 m.

6. System rozgrywek: Drużyny zostaną podzielone drogą losowania na 
2 grupy, które rozegrają mecze eliminacyjne każdy z każdym. Następnie 
2 pierwsze drużyny z grupy zagrają systemem „na krzyż” o miejsca 1-4. 
Kolejne drużyny wg  zajętych miejsc w grupach.

7. Nagrody: Za miejsca I – III drużyny otrzymają puchary, dla wszyst-
kich uczestników pamiątkowe dyplomy. Nagrody indywidualne dla króla 
strzelców i najlepszego bramkarza turnieju.

8. Zgłoszenia: Hala Sportowa w Nasielsku 05-190, ul. Staszica 1

Uwaga: Każda drużyna zostanie powiadomiona telefonicznie o przyjęciu 
do turnieju.

9. Sprawy finansowe: Wpisowe od drużyny wynosi 100 zł, seniorzy 150 
zł

Wszelk ich dodatkowych informacj i  udziela :  Andrzej  Malon  
tel. 0 888 318 445 lub 023 69 30 865

28 listopada w Hali Sportowej Nasielsku odbył się Turniej Piłki Koszykowej 
z podziałem na grupy:

Grupa A

1.DRINK TEAM

2.SEROCK

3.PG NR 2 PUŁTUSK

Grupa B

1.GOLĄDKOWO

2.WARSZAWSKA

3.JEŻYK TEAM

Finałowy mecz rozegrały:
DRINK TEAM – WARSZAWSKA 33:20
O III miejsce walczyły drużyny:
GOLĄDKOWO – PG NR 2 PUŁTUSK 19:14

MISTRZOSTWA NASIELSKA W TENISIE STOŁOWYM
Pod koniec listopada br. w nasielskiej 
hali sportowej odbyły się otwarte 
Mistrzostwa Nasielska  
w tenisie stołowym 
dzieci. Wśród dziew-
cząt zawody odbyły 
się tylko w jednej 
kategorii wiekowej. 
Zwyciężyła Angelika 
Wierzbowska przed 
Karoliną Ropielewską 
( obie z Cieksyna), na 
dwóch kole jnych 
miejscach uplasowały 
się: Edyta Kamińska  
i Wioletta Kamińska 
(obie z Nasielska ).

C h ł o p c y  ro z g r y -
wa l i  M i s t r zo s t wa  
w dwóch kategoriach: 
do lat 11 i od 12 do 
16. W kategorii do lat 
11 zwyciężył Adam 
Jasiński (Nasielsk), 
p r ze d  M a rc i ne m 
Włodarczykiem i 
Sebastianem Ołtarzewskim (obaj  
z Dębinek), Mateuszem Daszczyńskim 
(Nasielsk), Damianem Kancerkiem 

(Cieksyn), Marcinem Leszczyńskim 
(Pieścirogi) i Michałem Śmigasiewi-

czem (Cieksyn). W kategorii do lat 
16 zwyciężył Mateusz Niedzielski 
(Nasielsk), kolejne miejsca zajęli: Arek 
Ziemiński (Cieksyn), Paweł Czarnecki 
(Nasielsk) i Robert Ołtarzewski (Ciek-
syn). Na miejscach 5-8 uplasowali się: 
Adam Wieczorek, Kamil Leszczyński 
(obaj z Pieścirogów), Adrian Kozaczuk 
(Cieksyn), Patryk Włodarczyk (Dębinki). 

Miejsca 9-12 zajęli: Tomek Wieczorek, 
Janusz Jasiulewicz (obaj z Pieścirogów), 

Adam Skoroszewski i Bartłomiej Lat-
kowski (obaj z Nasielska).
Dyplomy i puchary ufundował Bur-
mistrz Nasielska.
Mistrzostwa Nasielska w kategorii 
seniorów i seniorek odbędą się  
w późniejszym terminie.

as

fot. M. Stamirowski

Turnieje halowe
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Baran 21.03.- 20.04.
Będziesz miał okazję 
zdobycia poufnych 
informacji, dotyczących 
ważnych wydarzeń i co za tym idzie 
ogromnych pieniędzy. Wiadomości 
te lepiej zachowaj dla siebie. Może 
będziesz mógł wykorzystać je dla 
własnych potrzeb i zrealizować plany 
zawodowe i osobiste w nadchodzącym 
Nowym Roku. 

Byk 21.04.- 20.05.
Oddzielaj sprawy służbowe 
od życia rodzinnego, postaraj 
się lepiej wykorzystywać 
wolny czas. Praca nie może ograniczać 
kontaktów z najbliższymi i zaspokajać 
wszystkich potrzeb człowieka. 
Zainteresuj się swoim otoczeniem, 
na pewno znajdziesz osoby, którym 
możesz pomóc w różny sposób.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
Czasami wokół 
swojej osoby robisz 
spore zamieszanie, 
które nie sprzyja Twoim kontaktom z 
otoczeniem. Nadchodzący czas postaraj 
się wykorzystać na unormowanie 
stosunków z najbliższymi i wyjaśnienie 
nieporozumień. Skorzystasz na tym i 
będzie milej spędzać noc sylwestrową. 

Rak 22.06.- 22.07.
Najbliższy czas będzie 
bardzo korzystny dla 
Ciebie. Możesz liczyć na więcej 
interesujących i dobrze płatnych 
propozycji pracy. Znajomi będą życzliwi 
i chętni do pomocy, a ukochana osoba 
zachwyci Cię taktem i wyrozumiałością. 

Lew 23.07.- 22.08.
Sprzyja Ci szczęście. 
Nawiążesz korzystne 
kontakty z wielkimi firmami 
i poważnymi urzędami. Twoje 
umiejętności dadzą Ci uczucie własnej 
wartości i przyniosą korzyści finansowe. 
Warto inwestować w siebie i doskonalić 
zawodowo. Nie ulegaj, więc lenistwu i 
dalej do pracy. 

Panna 23.08.- 22.09.
Prześladuje Cię myśl, że ktoś 
źle Ci życzy i tylko czeka 
na Twój błąd. Nie martw się 
tym. Gwiazdy Ci sprzyjają i na 
pewno najbliższe dni będą korzystne. 
Pomyśl o wzięciu udziału w jakiejś 
loterii noworocznej, bo wygraną masz 
zapewnioną. 

Waga 23.09.- 22.10.
Jesteś z reguły nieśmiały  
i trochę leniwy. Pokonaj 
te słabości, a będziesz mógł 
rozwiązać trudne sprawy, które już 
długo czekają na rozstrzygnięcie. 
Inaczej Ty i Twoje problemy znajdą 
się w centrum zainteresowania Twoich 
przyjaciół, którzy będą radzić jak Ci 
pomóc, wtedy będziesz mieć niewielki 
wpływ na przebieg wydarzeń.

Skorpion 23.10.- 21.11.
Szybko wyciągnij wnioski z 
niepowodzeń, pozbądź się 
uprzedzeń i stereotypów. 
Postępuj inaczej niż wszyscy. 
Wtedy dopiero dużo zyskasz, będziesz 
niezależny, a inni przekonają się do 
Twoich racji. Partner zaskoczy Cię 
swoimi wyznaniami.

Strzelec 22.11.- 21.12.
Jeszcze raz uważnie przemyśl 
podjęte decyzje, żeby później 
ich nie żałować. Ważny jest 
każdy szczegół, lepiej teraz 
wszystko sprawdzić. Będzie 
mniej kłopotów, a Nowy Rok przyniesie 
mnóstwo niespodzianek i same radości. 

Koziorożec 22.12.- 19.01.
W najtrudniejszych sytuacjach 
możesz liczyć na pomoc 
przyjaciół i życzliwość osób 
zupełnie obcych. Szczęśliwe 
zbiegi okoliczności pomogą Ci 
zrealizować niektóre marzenia i plany. 
Uważaj na niedyskrecję partnera, bo 
mogą wyjść na jaw miłosne tajemnice 
i sekrety.

Wodnik 20.01.- 18.02.
Wytrwale dąż do realizacji 
swoich planów. Nie 
odrzucaj propozycji, które 
wydają się zbyt trudne i 
pracochłonne. Przyniosą 
one wymierne korzyści finansowe, 
zaspokoją Twoje ambicje i pozwolą 
rozwinąć umiejętności zawodowe. W 
najbliższym czasie pomyśl o aktywnym 
wypoczynku.

Ryby 19.02.- 20.03.
Wszystkich ważnych 
spraw dopilnuj osobiście. 
Będziesz mieć 
gwarancje, że zostaną wykonane 
jak należy. Pamiętaj o sprawdzeniu 
najdrobniejszych szczegółów. Wtedy 
będziesz mógł spokojnie poświęcić 
się życiu uczuciowemu. Nie zabraknie 
atrakcji, a nuda Ci nie zagrozi. 

H O R O S K O P

Kino NIWA ZAPRASZA
7 - 9 STYCZNIA godz. 18.00

„Super size me”
(USA, 2004); Dokumentalny; czas 98 min.
Reżyseria:  Morgan Spurlock; Scenariusz:  Morgan Spurlock; Obsada: Morgan 
Spurlock - Morgan Spurlock, Dr Daryl Isaacs - Dr Daryl Isaacs
Historia Amerykanina, który przez miesiąc żywi się wyłącznie w McDonaldzie. Nie może 
też odmówić, jeśli pracownik McDonalda zaproponuje mu większy zestaw.

14 - 16 STYCZNIA godz. 18.00

„Bridget Jones: W pogoni za rozumem”
Bridget Jones: The Edge of Reason (USA,Wielka Brytania, 2004); Komedia; 
czas 98 min.
Reżyseria:  Beeban Kidron; Scenariu-
sz:  Richard Curtis, Helen Fielding, Andrew 
Davies; Obsada: Renée Zellweger - Bridget 
Jones; Colin Firth - Mark Darcy; Hugh Grant 
- Daniel Cleaver; Jim Broadbent - Colin Jones; 
Shirley Henderson - Jude
Bridget Jones (Renée Zellweger) - zakompleksiona, 
licząca kalorie, samotna londyńska trzydziestolatka 
- odnalazła wreszcie prawdziwą miłość. Przez sześć 
cudownych tygodni pozostaje dziewczyną niepoko-
jąco perfekcyjnego prawnika Marka Darcy’ego (Colin 
Firth). Nic nie powinno jej zabraknąć do szczęścia. A 
jednak? Okazuje się, że nie wystarczy spotkać mężczy-
znę swego życia. Trzeba go także umieć zatrzymać. 
Bridget zaczyna się zastanawiać: co właściwie dzieje 
się po tym, kiedy szczęśliwa para odchodzi razem w stronę zachodu słońca?

21 - 23 STYCZNIA godz. 18.00

„WESELE”
(Polska, 2004); Komedia/Dramat; czas 109 min.
Reżyseria:  Wojciech Smarzowski; Scenariusz:  Wojciech Smarzowski; 
Obsada: Tamara Arciuch - Kasia, panna młoda; Bartłomiej Topa - Janusz, 
pan młody; Marian Dziędziel - Wiesław Wojnar; Iwona Bielska - Eluśka 
Wojnarowa; Maciej Stuhr – Mateusz; Paweł Wilczak - Szwagier
Wojnar (Marcin Dziędziel) - zamożny mieszkaniec małego miasteczka, urządza córce 
wystawne wesele. Zgodnie z „polską tradycją” impreza przybiera charakter pokazowy. 
Kiedy zabawa rozkręca się na całego, panna młoda(Tamara Arciuch) dostrzega wśród 
gości weselnych kamerzystę, swojego byłego chłopaka, którego nadal kocha. Wcześniej 
ustalony scenariusz wesela zaczyna wymykać się spod kontroli ojca.

M U Z I N F 0
mazziech

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

Komisariat	Policji	w	Nasielsku	
	 (0 23) 691 23 77
 (023) 691 22 07
Komenda	Powiatowa	Policji
	 (0 22) 775 22 01
Państwowa	Straż	Pożarna
	 (0 22) 775 36 50
Urząd	Miejski	w	Nasielsku
	 (0 23) 691 26 64
Zarząd	Gosp.	Kom.	i	Mieszk.
	 (0 23) 691 23 64
Powiatowy	Urząd	Pracy.	Filia	N-sk.
	 (0 23) 691 29 09
Starostwo	Powiatowe	
	 (0 22) 775 32 58
Urząd	Skarbowy
	 (0 22) 765 90 00
Urząd	Statystyczny
	 (0 22) 775 50 78
Zakład	Ubezpieczeń	Społecznych
	 (0 22) 777 7599
Powiatowy	Urząd	Pracy
	 (0 22) 775 92 43
Życie	Nasielska
 (0 23) 691 23 43

SERDECZNOŚCI

WYDARZENIA: 
Imprezy styczniowe – WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY  
i AFRYKA
Rozpoczynamy rok 2005. Miejmy nadzieje, że będzie to rok, który przy-
niesie nam wiele ciekawych wydarzeń muzycznych nie tylko w Polsce,  
ale i w Nasielsku. Tego sobie, jak i Wam, Czytelnikom życzę.

Pierwszy miesiąc nowego roku upłynie pod znakiem imprez charytatywnych. 
Do uczestnictwa, w których oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy. Takie 
imprezy to nie tylko dobra zabawa przy świetnej muzyce, ale również pomoc 
potrzebującym. 

9 stycznia 2005 roku zagra po raz 13 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 
Nowoczesne Metody Diagnostyki i Leczenia w Neonatologii i Pediatrii będą 
tematem przewodnim. Oczywiście tego dnia odbędzie się wiele koncertów  
w całej Polsce. Nas najbardziej interesuje finał nasielski. Jak co roku w naszym 
mieście przeprowadzona zostanie zbiórka pieniędzy podczas koncertu roc-
kowego w kinie NIWA i występu dzieci na nasielskim rynku. (szczegóły na 
plakatach).

Kolejna impreza odbędzie się w dniach 28-29 stycznia (piątek i sobota) w 
toruńskim klubie „Od Nowa”. 15 edycja charytatywnego festiwalu pt. „AFRY-
KA” przeznaczy dochód z tej imprezy dla głodujących dzieci w miejscowości 
Goma w Kongo (Afryka Centralna).

„AFRYKA” zawsze przyciąga wielu sympatyków reggae. Zawdzięcza to 
zarówno idei, jak i znakomitym wykonawcom tego gatunku. W tym roku 
wystąpią: DAAB, BAKSHISH, HABAKUK, INITY DUB MISSION, ALIANS, 
DUBERMANN, VAVA MUFFIN, WSZYSTKIE WSCHODY SŁOŃCA, LION 
VIBRATIONS, PARALIŻ BAND, ULTRA JUSTICE, JOINT VENTURE SOUND 
SYSTEM
Więcej informacji na www.independent.pl/afryka

Marcin Kuś

Najserdeczniejsze życzenia noworoczne
członkom, sympatykom i ich rodzinom

oraz mieszkańcom gminy Nasielsk
 składa
  Zarząd Miejsko - Gminny PSL
   Prezes

      Zbigniew Piątkowski

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

Ślady PRL
Collegium Civitas ogłasza konkurs dla licealistów
Collegium Civitas, przy współpracy Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej, 
Centrum Edukacji Obywatelskiej i czasopisma Mówią Wieki ogłasza konkurs dla licealistów 
„Ślady PRL”. 
Jest to już piąta edycja konkursu „Civitas Sapiens” – rywalizacji o indeks Collegium Civitas. 
W poprzednich latach uczelnia pozyskała w ten sposób wybitnie uzdolnionych laureatów, 
którym w pełni finansuje naukę. Nagroda główna to bezpłatne studia na prestiżowej 
uczelni, równowartości ponad 20.000 zł! Druga nagroda to 50% zniżka w czesnym, 
wartości 10.000 zł!  Na finalistów czekają także nagrody rzeczowe i dyplomy. Najlepsze 
prace zostaną opublikowane na stronach internetowych partnerów konkursu. 
Tematem pracy pisemnej lub strony www jest historia/antropologia śladu po PRL – ist-
niejącego nadal obiektu powstałego w Polsce. Przedmiot (mebel, książka, zabawka, strój, 
but, itd.), pomnik, budynek, fabryka, ulica lub nawet całe miasto, albo instytucja (szkoła, 
spółdzielnia, organizacja społeczna). 
Ważne, by w opisie wybranego przedmiotu pokazać jej polityczne i społeczne konteksty 
- uwarunkowania właściwe czasom PRL, i zmiany jakie przyniósł rok 1989, a także by 
wspomnieć o ludziach, którzy tworzyli historię tamtych lat. 
Do konkursu można zgłaszać prace pisemne albo strony www. 
Termin nadsyłania prac mija 6 lutego 2005 r. 
Szczegółowe informacje na temat pisania prac i tworzenia strony www oraz warunków 
konkursu podaje strona: www.civitas.pl/konkurs
Collegium Civitas, PKiN, piętro XII, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
konkurs@collegium.edu.pl
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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 REKLAMA W ŻYCIU NASIELSKA tel. 023 691 23 43

ADOPTUJ PIESKA ZE SCHRONISKA
JOGI –jestem kilku-
letnim bardzo miłym 
jamnikiem krótkowło-
sym. W schronisku je-
stem od niedawna, 
czekam na swego 
pana (SZUKAJ MNIE, 
TĘSKNIĘ) lub kogoś, 
kto mnie przygarnie 
i pokocha.

Jeśli zaginą Twój pies 
zgłoś się do schroni-
ska, być może wła-
śnie tam na Ciebie 
czeka.

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



ŻYCIE  NASIELSKA  W  2004  ROKU

W tym roku Życie Nasielska ukazało się 34 razy. Przypominamy 
Państwu strony tytułowe naszego pisma.
W Polsce ukazuje się obecnie około 3 tysięcy lokalnych cza-
sopism. Są one wydawane w co czwartej gminie wiejskiej i co 
drugim mieście. Na Mazowszu do rąk czytelników trafia 290 
tytułów.


