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Co roku o tej porze tysiące dzieci i młodzieży rozpoczynają rok szkolny. A rodzice dokonują przeglądu
portfeli, by zakupić wszystkie potrzebne akcesoria. Znaczącą pozycją na liście szkolnych wydatków
są podręczniki.

Paulinowo
– śmierdzącej sprawy ciąg dalszy nastąpi

„Nie można ograniczać pieniędzy
na rozwój kultury fizycznej”
– rozmowa z Józefem Grudniem, bokserem, mistrzem olimpijskim

Mieszkańcy gminy z niecierpliwością czekają na decyzję Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim. Zarówno oni, jak i sam Burmistrz
Nasielska mają nadzieję, że władze powiatu cofną zgodę firmie Eko Zysk 1 na
przywóz grzybni pofermentacyjnej z tarchomińskiej Polfy. Pismo w tej sprawie
przesłał do Starostwa Bernard Mucha. Od tamtej pory minęło kilka tygodni,
a odpowiedzi nadal nie ma.
W dokumencie, jaki otrzymało starostwo, Burmistrz Nasielska napisał, że „został
wprowadzony w błąd przez Radę Sołecką wsi Paulinowo, iż w pełni akceptuje
ona składowanie odpadów”. Do pisma był dołączony list protestacyjny mieszkańców Paulinowa i okolicznych wsi.
O sprawie Paulinowa zostały powiadomione: Inspektorat Ochrony Środowiska w Ciechanowie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.
Dariusz Panasiuk
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Witaj, szkoło

Co roku o tej porze tysiące
dzieci i młodzieży rozpoczynają rok szkolny. A rodzice dokonują przeglądu
portfeli, by zakupić wszystkie potrzebne akcesoria.
Znaczącą pozycją na liście szkolnych wydatków
są podręczniki.

Uczniowie z Nasielska i okolic, szczególnie ze szkół podstawowych, często
zaopatrują się w nie na szkolnych
kiermaszach. Część kupuje książki w
księgarniach, bo potrzebują faktur (a na
kiermaszach ich nie ma) ze względu
na otrzymywaną pomoc finansową
na podręczniki. Poza tym niektórzy
uczniowie mają przyznane stypendia
(socjalne lub naukowe) i też zbierają
faktury. Wśród kupujących książki w
księgarniach o wystawienie faktury
prosi większość.
O co kupujący na ogół pytają? Jeśli
chodzi o podręczniki do szkół podstawowych, gimnazjów i średnich, kupowane są często książki wydawnictwa
Nowa Era, dotyczy to zwłaszcza podstawówek. Dobrze sprzedają się także
pozycje Gdańskiego Wydawnictwa
Oświatowego i Wydawnictwa MAC.
To ostatnie to przede wszystkim książki do klas 1–3 szkoły podstawowej (do
nauczania początkowego kupowane
są również podręczniki Wydawnictw
Szkolnych i Pedagogicznych, ale
mniej). Gimnazjaliści pytają o Nową
Erę, Stentora i Żaka, a także WSiP. Do
liceum kupowane są książki oficyn
Operon, WSiP (język polski, fizyka) i
Pazdro (matematyka).
Czy podręczniki podrożały od poprzedniego roku szkolnego? – Ceny
Dyrektorzy, Nauczyciele,
Pracownicy oraz Uczniowie
Szkół i Przedszkoli
z terenu Gminy Nasielsk
W związku z rozpoczynającym
się rokiem szkolnym 2005/
2006, pragnę powitać Was
wszystkich po wakacyjnej przerwie w progach szkół i przedszkoli
oraz złożyć najserdeczniejsze
życzenia wielu pogodnych
chwil w nowym roku szkolnym,
a także satysfakcji ze spełnienia
planów i zamierzonych celów.
W sposób szczególny moje powitanie kieruję do tych uczniów,
którzy rozpoczną swoją edukację
w nowych placówkach oświatowych; życzę Wam tylko sukcesów oraz aby wypełniała Was
radość i pogoda ducha w gronie
rówieśników.
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Z poważaniem
Burmistrz Nasielska

/-/ mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

podniosły Nowa Era i WSiP, ale to
jeszcze w styczniu – mówią nauczycielki Grażyna Budek i Teresa Suwińska,
prowadzące w Nasielsku księgarnię, w
której sprzedają m.in. podręczniki
szkolne. Więcej zapłacić także trzeba
za podręczniki do nauki języka angielskiego, rosyjskiego i francuskiego,
w liceum i gimnazjum.
Czy zdarza się, że klienci rezygnują z
zakupu? Owszem, na przykład kupują
tylko zeszyty ćwiczeń, a podręczniki
odkupują używane. Narzekają na
wysokie ceny, a nawet irytują się. – To
skandal, żeby trzeba było tyle płacić
– mówi jeden z kupujących, ojciec
2 dziewczynek w wieku szkolnym.
– Przecież to ma służyć nauce, to
konieczność. Z wysokimi wydatkami
szkolnymi ludzie radzą też sobie,
kompletując niezbędne rzeczy w
ciągu dłuższego czasu, kupując książki
czy zeszyty po kolei, nie na raz. W ten
sposób rozłożone wydatki nie obciążają
aż tak domowego, nierzadko napiętego
budżetu.
Książki używane, owszem, są kupowane, ale są dość drogie; ich ceny nie są
dużo niższe, zaledwie o parę złotych.
A ile kosztują nowe?
– Przykładowo, komplet do I klasy
gimnazjum – mówią Grażyna Budek
i Teresa Suwińska – to 270 zł, ale bez
języków obcych. W Nasielsku. Bo do
szkół w podnasielskich wsiach (Pieścirogi, Cieksyn) trzeba kupić więcej
zeszytów ćwiczeń, czyli wydatek jest
większy. Rodzice szóstoklasisty muszą
na podręczniki wydać ok. 250 zł. Najdroższe są komplety do liceów profilowanych, bo dochodzą jeszcze książki
do przedmiotów zawodowych.

fot. M. Stamirowski

Od kiedy na rynku
jest tak bogata oferta podręczników
dopuszczonych do
użytku szkolnego (do
niektórych przedmiotów w poszczególnych klasach zdarza
się, że i kilkadziesiąt),
rodzeństwa rzadko
mogą używać tych
samych książek, bo
nauczyciele po prostu
korzystają z różnych
tytułów bądź coraz
to innych książek.
– Szczególnie dotyczy to podręczników
do języków obcych,
bo w nich uczniowie
piszą, robią ćwiczenia
– tłumaczą właścicielki nasielskiej księgarni. Grażyna Budek, współwłaścicielka księgarni przy ul. Warszawskiej
A ceny książek np.
klamówki – mówi pani Teresa, jedna nie przekraczała – w zależności od
do francuskiego i tak są wysokie. Za z właścicielek księgarni. – Są w nich typu szkoły – 15 czy 18 zł. To się nie
pośrednictwem przedstawicielstw odłożone zestawy książek i zeszytów uda, to już było – mówią przedstaznanych zachodnich firm sprowadza- dla konkretnych osób, z nazwiskami. wiciele wydawnictw edukacyjnych i
ne są dobre tytuły, co podnosi koszty, Ludzie czekają na koniec miesiąca, nauczyciele. – I kto miałby dopłacać
bo „marka musi kosztować”.
wtedy wezmą pensje i przyjdą tu za- różnicę? Teraz najtańszy podręcznik
płacić za książki i je odebrać…
(13 zł) to plastyka do gimnazjum
Z kolei wśród „rdzennie polskich”
WSiP-u; niedrogie książki ma też MAC
pozycji trafiają się takie „kwiatki”, jak Nie wszyscy z kupujących wiedzą, cze(ale te ostatnie odznaczają się brakiem
np. „Zeszyt ucznia Słowa na start!” go szukają, wystarczy błędnie zapisać
dopasowania zeszytów ćwiczeń
Wydawnictwa Rożak. Więcej niż nazwisko autora czy nazwę wydawnicpodręczników). Jednak większość
połowę zeszytu (ponad 60 stron) zaj- twa… Wtedy pomaga doświadczenie
jest droższa. Rośnie cena papieru,
mują… poliniowane kartki. Dopiero właścicielek księgarni. Zwłaszcza że
zresztą podwyżki cen ropy „ciągną”
dalej są polecenia, ćwiczenia itd. Cena wydawnictwa często zmieniają szatę
w górę ceny niemal wszystkiego. No
– 5,30 zł.
graficzną okładek „starych” pozycji, i dzisiejsze podręczniki, pełne barwwtedy trudno rozpoznać „swoją”.
nych ilustracji, tabel i zestawień, nie
Na cenę podręczników wpływa też
fakt, że są one nierzadko wydawane Mówi się ostatnio o przedwyborczej przypominają w niczym smętnych
z płytami CD, co zwiększa wydatek propozycji jednego z ugrupowań, pozycji, z których uczyły się pokonawet o 4 zł.
by wprowadzić regulowane ceny lenia w poprzedniej epoce…
na szkolne książki, tak by ich cena
A.I.Wojtko
Efekt? – Proszę popatrzeć na te re-

Kiedy eurostypendia?

W ubiegłym roku szkolnym stypendia
tzw. unijne trafiały do rąk zainteresowanych z opóźnieniem. W powiecie
nowodworskim pomoc przyznana na
rok szkolny 2004/2005 nie została
jeszcze całkowicie przekazana wszystkim uczniom. Jak będzie w tym roku?

Wsparcie, czyli stypendium na
wyrównanie szans edukacyjnych
uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, przyznawane ze
środków Europejskiego Funduszu
Społecznego i budżetu państwa, jest
częścią Programu „Pomoc stypendialna dla uczniów z obszarów wiejskich”
(do 5 tys. mieszkańców). Na terenie
gminy Nasielsk kryteria spełniają dwie
szkoły: Liceum Ogólnokształcące oraz
Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku. Z danych Wydziału Edukacji
Starostwa Powiatowego w Nowym
Dworze Mazowieckim wynika, że
w roku szkolnym 2004/2005 stypendia otrzymywały 23 osoby z LO
(czyli ok. 10% uczniów) i 135 osób
z ZSZ (aż ok. 25% uczniów).

Stypendia są przyznawane w formie
dofinansowania opłat związanych
z zakwaterowaniem i wyżywieniem
poza miejscem zamieszkania uprawnionego w czasie pobierania nauki;
refundacji kosztów poniesionych przez
ucznia, związanych z pobieraniem nauki za rok szkolny objęty wnioskiem:
na całkowite lub częściowe pokrycie
udokumentowanych kosztów zakwaterowania w bursie, internacie lub na
stancji; posiłków w stołówce szkoły,
internatu lub innej; zakupu podręczników do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, związanych z transportem
do i ze szkoły środkami komunikacji
zbiorowej i inne.

końca czerwca br., jednak termin ten
został przesunięty do 31 sierpnia br.
W czerwcu–lipcu rozliczono połowę
przyznanych pieniędzy; reszta – ma
być we wrześniu.

Zatem refundowane są wcześniejsze
wydatki. Z powodu opóźnień wnioski
o stypendia na rok 2004/2005 były
przyjmowane do połowy listopada
2004 r., zaś same stypendia przyznano
od listopada 2004 do czerwca 2005 r.
włącznie. Uczniowie otrzymali po 135
zł miesięcznie, czyli łącznie (przez
8 miesięcy) 1080 zł. Początkowo
miały być refundowane rachunki do

Trudno w tej chwili oszacować, ile
wpłynęło wniosków o stypendia
w bieżącym roku szkolnym. Szkolne komisje stypendialne pracują.
Wnioski można było składać do
końca sierpnia (formularze były dostępne w sekretariatach szkół). O stypendium mogą starać się uczniowie
zameldowani na stałe na obszarach
wiejskich, z rodzin, w których
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fot. M. Stamirowski

dochód na osobę w rodzinie nie
przekracza 350 zł netto.

Skąd wzięło się opóźnienie w ubiegłym
roku szkolnym? Przepisy wchodziły
w życie dopiero pierwszy raz, byliśmy członkiem UE zaledwie od kilku
miesięcy. W tym roku mamy już doświadczenie, zatem wszystko powinno
pójść sprawnie. Pieniędzy na stypendia
w obecnym roku szkolnym można się
spodziewać po rozpatrzeniu wszystkich wniosków i przyznaniu pomocy
konkretnym uczniom – powinny być
w październiku.
LAN
Materiałów niezamówionych redakcja nie
zwraca, a ponadto zastrzega sobie prawo
dokonywania skrótów i zmian tytułów
w nadesłanych tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń.
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Dożynki Jasnogórskie
W niedzielę 4 września ponad 100
tysięcy rolników z całego kraju
przybyło na Jasną Górę, by podziękować Bogu za plony. Wzięli udział w
dorocznych dożynkach. Uroczystą
sumę, podczas której zostały pobłogosławione wieńce dożynkowe,
celebrował arcybiskup Józef Michalik, przewodniczący Konferencji
Episkopatu Polski.
Wierni zebrani wokół jasnogórskiego
klasztoru z zainteresowaniem wysłuchali homilii wygłoszonej przez
biskupa Jana Styrnę, krajowego
duszpasterza rolników. Składając hołd
rolnikom, „żywicielom narodu”, duchowny zaapelował do polityków, do
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fot. D. Panasiuk

rządzących krajem o większą troskę
o polskie rolnictwo. Do zebranych
zwrócił się o „solidarność i jednoczenie sił”. Jako przykład takiego
działania przypomniał wydarzenie
sprzed 25 lat – powstanie Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność. Homilia biskupa była wielokrotnie przerywana
oklaskami.
Pielgrzymce rolników do Częstochowy towarzyszyło wiele imprez
– między innymi XIV Krajowa Wystawa Rolnicza i VI Dni Europejskiej
Kultury Ludowej.
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PROGRAM ZBIÓRKI PIENIĘDZY NA RZECZ
NIEPEŁNOSPRAWNEJ NATALII,

POŁĄCZONEJ Z WYSTĘPAMI ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH,

10 września 2005 r.
„Zobacz drugiego”

POMIDOR GIGANT
Blisko 0,5 metra w obwodzie, waga 1,25 kg. Takie imponujące
parametry ma pomidor wyhodowany w ogródku działkowym
pani Anastazji Stamirowskiej, w Broninku koło Nasielska. Bez
problemu można przygotować z niego sałatkę dla kilkunastu
osób. Jak zapewnia pani Anastazja, przy uprawie warzywa nie
używano nawozów sztucznych.

Występ grupy tanecznej z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
dla dzieci słabo słyszących w Gołotczyźnie.
Koncert grupy „Bielizna Skład”
Koncert zespołu cygańskiego „Romen” i innych...
PONADTO
–

możliwość uzyskania niezbędnych i podstawowych porad prawnych dla osób niepełnosprawnych

–

prezentacja Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym przez prezesa Grzegorza Kozłowskiego

–

aukcja, w której licytowane będą prace (obrazy oraz rzeźby) wykonane przez mieszkańców
Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby wspomóc naszą akcję, oraz tych, którzy chcą uzyskać jakiekolwiek
informacje na temat niepełnosprawności i sposobów radzenia sobie z różnymi jej formami.
PRZEWIDYWANY CZAS 16.00 – 22.30

Pomidorowi do twarzy w męskich okularach

Zaproszenie
Dnia 15 września 2005 r. w godz. 1730 – 1900 w Szkole Podstawowej w Nasielsku odbędzie się spotkanie informacyjne Stowarzyszenia Europa i My.
Celem spotkania jest przybliżenie mieszkańcom Nasielska dotychczasowej
działalności Stowarzyszenia, a także zaprezentowanie możliwości, jakie daje
Europejski Fundusz Społeczny.
Serdecznie zapraszamy!
Elżbieta Wróblewska
– członek Stowarzyszenia Europa i My

Szanowni Państwo!

Bardzo dziękuję za złożenie podpisu pod moja kandydaturą do Senatu RP. Niestety, nie
będę mógł wziąć udziału w wyborach, gdyż organizatorzy z okręgu podwarszawskiego
nie zebrali dostatecznej liczby podpisów. Ponadto, na listach, które dostarczyli, były pomyłki w moich danych osobowych i numeracji okręgu. Jest mi tym bardziej przykro, gdyż
dzięki życzliwości Państwa byłem w stanie sam zebrać wymaganą liczbę podpisów, ale
informowano mnie, że akcja idzie sprawnie i nie ma problemu.
Jestem głęboko wdzięczny za poparcie, będzie mi ono potrzebne, gdy wystartuję w kampanii
samorządowej. Zależało mi na Państwa głosach dlatego, że urodziłem się, chodziłem do
szkół i podejmowałem pierwszą pracę zawodową w miejscowościach, skąd ubiegałem się
o start w wyborach parlamentarnych. Do tych miejsc chętnie wracam, mam tam rodzinę
i wielu przyjaciół. Deklaruję, że mimo wyeliminowania mnie z kampanii wyborczej, będę
nadal wspierał aspiracje Państwa regionu i miejsca zamieszkania.
Proszę przyjąć serdeczne życzenia pomyślności osobistej i perspektywy lepszego jutra.
							
Z pozdrowieniami
Edmund Kęsicki
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Kradzież stulecia
w nasielskim UM
... bo jak inaczej można określić „skrojenie” mydła w męskich toaletach? Taka
kradzież zdarza się bardzo rzadko.

KRONIKA
POLICYJNA
fot. M. Stamirowski

29 sierpnia w Pieścirogach Starych autobus
kierowany przez Tomasza K. potrącił Irenę G.
Po przewiezieniu do szpitala kobieta zamarła.

Około dwóch tygodni temu pewien
osobnik skradł dwa pojemniki na płynne
mydło z dozowników umieszczonych
przy umywalkach znajdujących się na I i II
piętrze Urzędu Miejskiego. Mamy nadzieję,
że mydło posłużyło owemu człowiekowi do
dbania o higienę osobistą. Pochwalamy to,
bowiem warto i trzeba się myć. Natomiast
nie pochwalamy tego, że środek czyszczący
został pozyskany w sposób budzący spore
wątpliwości, i to z miejsca, które służy
wszystkim gościom i pracownikom UM.
A tak na marginesie – nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że „czyściocha” udało
się zidentyfikować dzięki tajemnym
urządzeniom monitorującym, rozmieszczonym w budynku. Chcący zachować
anonimowość, pewien pracownik tutejszego urzędu powiedział nam, że liczy na zwrot
pojemników (bez nich dozowniki są do wymiany),
w przeciwnym razie zwróci się do naszej redakcji

W nocy 29/30 sierpnia nieznani sprawcy
włamali się do obory przy ulicy Warszawskiej i skradli dwa knury o wartości 500zł na
szkodę Pawła Sz.
30 sierpnia nieznany sprawca skradł z torebki
Iwonie M. m. in. portfel z pieniędzmi i dowód
osobisty. Straty wynoszą 340zł.
W nocy 2/3 września w firmie Binder nieznany sprawca z szafki ubraniowej skradł
Grzegorzowi A. telefon komórkowy o wartości 150zł.

z prośbą o opublikowanie zdjęcia „mydlanego
przestępcy”, wykonanego ukryta kamerą. Na fotografii jest ponoć uwieczniona wyraźna sylwetka
przestępcy stulecia.

Droga jak nowa
Do Nowego Dworu jedziemy jak po maśle. Już
przwie zakończył się remont drogi powiatowej
Nasielsk–Pomiechówek. Roboty rozpoczęły się
pod koniec sierpnia w Psucinie.
Przebudowa blisko trzykilometrowego odcinka
drogi polegała na jego poszerzeniu do 6 metrów oraz na wzmocnieniu nawierzchni. Została
położona nowa warstwa z betonu asfaltowego.
Robotnicy poprawili również stan poboczy gruntowych. Niebawem zostanie postawione nowe
oznakowanie jezdni.
Modernizacją drogi zajmowalo się Warszawskie
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. Koszt
przedsięwzięcia przekroczy pół miliona złotych.
W związku z przeprowadzanym remontem na
kierowców czekały niewielkie utrudnienia. Na
kilkusetmetrowym odcinku drogi obowiązywał

W nocy 21/22 sierpnia w Kosewie nieznani
sprawcy skradli motocykl WSK o wartości
100zł na szkodę Adama S. W dniu 04.09.
policja odzyskała mienie i ustaliła sprawcę
(Marcin S.).

Apelujemy – zwróć dyskretnie chociaż same
pojemniki (zawartość niechaj Ci służy), bo wyjdziesz na tym jak Zabłocki.
DP

Już od stycznia stołeczni policjanci i pracownicy „Dyżurnetu” razem zwalczają nielegalne
treści w Internecie. Ostatnio koalicja na rzecz
bezpieczeństwa w Sieci zyskała nowych,
ważnych sprzymierzeńców. Dołączyli do niej
dostawcy Internetu i operatorzy największych
polskich portali.

Z notatnika strażaka

zakaz wyprzedzania, ograniczenie prędkości
do 40 kilometrów na godzinę, ruch pojazdów
przebiegał wahadłowo. Jednak warto było trochę
pocierpieć.Efekt prac drogowców jest już widoczny. Droga wygląda przyzwoicie. Kierowcy są
zadowoleni. Gładka powierzchnia jezdni zachęca
do mocniejszego naciskania na pedał gazu. Nie
dziwi więc opinia pewnej mieszkanki okolicznej
wsi, która powiedziała nam – „kiedyś było lepiej,
bo jak były dziury, to przynajmniej wolniej jeździli”.
Kobieta, która wypowiedziała te słowa, przyznała
jednak, że nie ma samochodu.
Kierowcy marzą o jeszcze jednym remoncie.
W opłakanym stanie jest droga z Nasielska do
Strzegocina – lokalny tor przeszkód. Dziury, wąska
jezdnia i bardzo wysokie pobocza sprawiają, że jest
tu naprawdę bardzo niebezpiecznie.
Dariusz Panasiuk

Z wędrówek po terenie miasta i gminy Nasielsk dowiedzieć się można, czy na co dzień jest
utrzymywany ład i porządek, czy przestrzegane są wymogi bezpieczeństwa itd. Oto kilka uwag:
– nieusuwane lub niezabezpieczone w obrębie budynków urządzenia i materiały stwarzają
niebezpieczeństwo powstania pożaru;
– przechowywane butle z gazami palnymi w pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego
celu (np. balkony);
– nie zachowuje się przepisowej odległości od budynków, lasów przy ustawianiu stert, stogów;
– nie wykonuje się i nie utrzymuje powierzchni pasa o szerokości co najmniej 2 m i odległości
3 m wokół stert, stogów, pozbawionego materiałów palnych.
Według informacji mistrza kominiarskiego mieszkańcy nie korzystają z okresowego czyszczenia
kominów i nie dokonują naprawy uszkodzeń komina.
W czasie lustracji terenu naszej gminy przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej
i stwierdzenia niedociągnięć w zakresie ochrony przeciwpożarowej może zostać nałożona
grzywna w drodze mandatu karnego.
Ustawienie stert, stogów w odpowiednich odległościach:
– 30 m od budynków wykonanych z materiałów palnych;
– 20 m od budynków wykonanych z materiałów niepalnych o pokryciu co najmniej trudno
zapalnym;
– 30 m od dróg publicznych i torów kolejowych;
– 30 m od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia;
– 100 m od lasów i terenów zadrzewionych;
– 30 m między stertami.
Nie zapominajmy, że utrzymanie ładu i porządku jest obowiązkiem każdego mieszkańca.
Z. Zarański

Wyrazy głębokiego współczucia
Komendantowi Komisariatu Policji w Nasielsku
Wojciechowi Wołkowiczowi

z powodu śmierci Matki

fot. D. Panasiuk

składają
								
dyrekcja i pracownicy
								
ZEASiP w Nasielsku
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PIĄTEK 16 WRZEŚNIA 2005 r. (Cyprian, Edyta, Franciszek, Kamila, Kornel, Łucja, Sędzisław)

HIT NA DZIŚ

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

Chłopaki nie płaczą

06:00 Kawa czy herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Moda na sukces; serial USA
08:40 Animowane bajki świata - Szewczyk
kraj prod.Armenia (2000)
08:55 Animowane bajki świata Omuninian kraj prod.Namibia (2000)
09:10 Jedyneczka
09:40 Mały rycerz El Cid - W wiosce Vivar
1 kraj prod.Hiszpania (1980)
10:05 Don Matteo; serial
10:55 Telezakupy
11:25 Kwadrans na kawę
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Klan - odc. 968; telenowela TVP
12:35 Plebania - odc. 570; telenowela TVP
13:00 Jaka to melodia? teleturniej
13:25 Przedwiośnie - odc. 2
14:25 Kolarstwo - Tour de Pologne; relacja
15:00 Wiadomości
15:10 Audycje Komitetów Wyborczych
15:55 Kolarstwo - Tour de Pologne; relacja
16:30 Moda na sukces; serial USA
17:00 Teleexpress
17:20 Śmiechu warte
17:45 26. Lidzbarskie Wieczory Humoru
i Satyry - Jubileusz grupy MoCarta
18:30 Bulionerzy - odc. 35; serial kom.
19:00 Lippy and Messy
19:05 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 Pogoda
20:15 Farciarz Gilmore; komedia kraj
prod.USA (1996)
21:55 Festiwal Jedynki w Sopocie na bis
- „Przeżyj to sam” [ odc.3 ]
22:45 Wiadomości
22:55 Kolarstwo - Kronika Tour de
Pologne
23:10 Glina - odc. 1/12

05:50 Złotopolscy; telenowela TVP
06:15 10 minut tylko dla siebie; Bez
ograniczeń wiekowych
06:30 Dwójka Dzieciom -W krainie władcy
smoków - odc 8; serial przygodowy
06:55 Od przedszkola do Opola
07:25 Dwójka Dzieciom - Teletubisie - odc.
27 kraj prod.Wielka Brytania (1997)
07:55 Czterdziestolatek - odc. 10; serial
TVP
09:00 Pytanie na śniadanie
09:10 Pogoda
09:12 Pytanie na śniadanie
09:30 Panorama
09:35 Pytanie na śniadanie
09:55 M jak miłość - odc. 173
10:45 Pytanie na śniadanie
11:15 Panorama
11:19 Pogoda
11:20 Pytanie na śniadanie
12:00 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza
12:30 Kosa Cup; reportaż
12:40 TELEZAKUPY
13:00 Panorama
13:10 Pogoda
13:10 Spotkanie z Balladą - Spotkanie z
Balladą - Odlotowa wycieczka (2)
14:05 Lokatorzy - odc. 8
14:35 Morskie opowieści - Na ratunek
rafom- odc. 12; serial dokumentalny
15:05 Doktor z alpejskiej wioski - odc. 52
kraj prod.Austria, Niemcy, Włochy
16:00 Panorama
16:15 Złotopolscy; odc. 695 Kontrowersja
16:45 Złotopolscy - odc. 696 Powroty
17:15 Allo,Allo - odc. 7/57 kraj prod.Wielka Brytania (1982)
17:45 Z Dwójką bezpieczniej
17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:50 Pogoda
19:05 Gala 80-lecia Polskiego Radia;
koncert
20:00 Panorama flesz
20:05 VII Mazurska Noc Kabaretowa
- Kabaret bez granic 2005 (2)
21:00 Wakacje z blondynką (2); koncert
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport Telegram
22:35 Pogoda
22:45 Hity na czasie - (5); program
muzyczny
23:40 Matrioszki - odc. 2 (Matrioshki
ep.2); serial kraj prod.Belgia (2003)
00:30 Moja siostra, Rusty (Flawless); film
fabularny kraj prod.USA (1999)
02:20 Wedle wyroków Twoich; dramat
kraj prod.Polska, Niemcy (2005)
04:00 Zakończenie dnia

06:00 Piosenka na życzenie
06:55 TV MARKET
07:10 Interwencja, odc.496
07:30 Ja się zastrzelę 5, odc.68
08:00 Zbuntowany Anioł, odc.184
09:00 Gra w ciemno, odc.31
10:00 Zakręcone, odc.2
10:30 Czułość i kłamstwa, odc.110 Polska,
2001; r. Koryncka-Gruz Natalia
11:00 Samo życie, odc.575 Polska
11:45 TV MARKET
12:00 Zbuntowany Anioł odc.185
13:00 Na ostrzu noża, odc.2
13:30 13 Posterunek, odc.24; Polska; r.
Ślesicki Maciej
14:00 Pierwsza miłość, odc.135 Polska
14:45 Wybrańcy fortuny, odc.12; USA
15:45 Wydarzenia
16:05 ***** Pogoda 16 godz.
16:10 Interwencja, odc.497 Polska
16:30 Exclusive, odc.124 Polska, 2005
Magazyn rozrywkowy
17:00 Gra w ciemno, odc.32 Polska
18:00 Pierwsza miłość, odc.136 Polska
18:45 Wydarzenia
19:15 Sport
19:20 Pogoda
19:30 Geniusze w pieluchach „Baby
Geniuses”; USA, 1999; r. Clark Bob;
w. Cattrall Kim, DeLuise Dom,
Lloyd Christopher, Turner Kathleen
Komedia familijna. Podobno każdy osesek zna wszystkie tajemnice wszechświata, a niemowlęta mają swój własny język.
Dr Elena Kinder (Turner) w prywatnym
laboratorium przeprowadza testy i izoluje najzdolniejsze dzieci. Sly i Witt, bliźnięta
rozdzielone przez niedobrą panią doktor,
postanawiają dać jej nauczkę.
21:30 Studio Lotto
21:35 Za wszelką cenę, odc.2
22:40 Nieustraszeni, odc.31
23:40 Biznes Wydarzenia
00:00 ***** Pogoda 16 godz.
00:10 Pi; USA, 1998; r.Aronofski Darren; w.
Gullette Sean, Margolin Mark, Shenkman
Ben, Hart Pamela, Pearlman Stephen
Eksperymentalny thriller s-f. W zaułkach
Manhattanu żyje genialny matematyk i
komputerowiec Max Cohen (Gullette),
opętany ideą znalezienia matematycznych wzorów na całą rzeczywistość.Tym
razem zajęty jest opracowywaniem schematów gry giełdowej. Jego partner Lenny
zajmuje się zgłębianiem matematycznych praw Kabały... Fabularny debiut
Darrena Aronofsky’ego zrealizowany
za 60.000 dol. (pożyczone od rodziny
i sponsorów) zdobył min. nagrodę za
reżyserię na Sudance Film Festival 1998
oraz Independent Spirit Award 1999,
stając się wydarzeniem niezależnego
kina amerykańskiego.
01:45 Aquaz Music Zone
05:30 Pożegnanie

06:00 Uwaga! - magazyn, 2005
06:20 Telesklep;
07:00 Kobra: Oddział specjalny - serial
sensacyjny (11/18), Niemcy, 2001
07:55 Gorzka zemsta - telenowela
obyczajowy (111/188), Kolumbia, 2003
08:50 Wykręć numer - teleturniej
10:10 Graj o raj - teleturniej
11:15 Najsłabsze ogniwo - teleturniej
12:05 Rozmowy w toku - talk show
13:10 W-11 Wydział Śledczy - serial
fabularno-dokumentalny
13:45 Kobra: Oddział specjalny - serial
sensacyjny (12/18), Niemcy, 2001
14:45 Przystanek Alaska - serial obyczajowy (101/110), USA, 1990 , wyst. Rob
Morrow, Barry Corbin, Janine Turner, John
Corbett, John Cullum, Darren E. Burrows,
Cynthia Geary
15:45 Gorzka zemsta - telenowela obyczajowy (112/188), Kolumbia, 2003
16:45 Fakty
17:02 Uwaga! - magazyn
17:15 Rozmowy w toku - talk show
18:25 W-11 Wydział Śledczy - serial
fabularno-dokumentalny
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:10 Chłopaki nie płaczą - film komedia, Polska, 1999, reż. Olaf Lubaszenko,
wyst. Maciej Stuhr, Cezary Pazura,
Michał Milowicz, Mirosław Zbrojewicz,
Anna Mucha, Wojciech Klata, Mirosław
Baka, Bohdan Łazuka, ;

05.45 „VIP” - Wydarzenia i plotki
06.10 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
06.35 „Sztukateria” - Magazyn kulturalny
07.00 Muzyczne listy – magazyn
08.00 TV Market
08.15 „Pokemon” (67) – serial animowany
dla dzieci, USA/Japonia
08.45 „Zwariowany świat Malcolma”
(55) – serial komediowy, USA
09.15 „W imieniu prawa” (12) - show
sądowy, reż. Witold Rumel
10.15 „Diagnoza morderstwo” (62)
– serial kryminalny, USA 1993
11.15 „Ja tylko pytam” - talk-show
12.15 TV Market
12.30 „Sztukateria” - Magazyn kulturalny
13.00 „VIP” - Wydarzenia i plotki
13.30 Taxi - program
14.15 „Muzyczne listy” – magazyn
15.15 „Echo lasu” – program
15.45 „Psie serce - Argo” (12) – serial
obyczajowy, Polska 2002 – 2003
16.45 Ekstraliga żużlowa - magazyn
17.15 Detektor  - magazyn reporterski
17.45 „Zwariowany świat Malcolma”  
(56) – serial komediowy, USA 2000
18.15 Taxi – program
19.00 „Buffy, postrach wampirów”  (22)
– przygodowy serial akcji, USA
20.00 „Błękitna laguna” - USA
1980, reż. Randal Kleiser; wyk.
Brooke Shields, Christopher Atkins
Romantyczna historia dwojga dzieci,
Emmeline (Shields) i Richarda (Atkins),
którzy po katastrofie statku trafiają
na tropikalna wyspę, gdzie dorastają,
mając tylko siebie. Posłuszni prawom
natury tworzą rodzinę, kochając się i
wychowując swe pierwsze dziecko.

TVN 20.10
Komedia, Polska 1999; Reżyseria: Olaf
Lubaszenko; Obsada: Maciej Stuhr,
Cezary Pazura, Michał Milowicz,
Mirosław Zbrojewicz, Anna Mucha

Wszystko zaczyna się, kiedy Kuba
zgadza się pomóc swojemu nieśmiałemu i zakompleksionemu
przyjacielowi, Oskarowi w skorzystaniu z usług agencji towarzyskiej.
Po „upojnym wieczorze” z dwiema
dziewczynami w mieszkaniu wujka Oskara okazuje się, że chłopcy
nie byli do niego przygotowani finansowo. „Opiekun artystyczny”
dziewczyn zabiera w ramach
rekompensaty drogocenną figurkę z kolekcji wujka. Chłopcy
postanawiają ją odzyskać. Kuba
zastawia skrzypce w lombardzie
i udaje się do agencji, aby wykupić figurkę. Niestety trafia w sam
środek mafijnej transakcji. Bolec
– właściciel agencji towarzyskiej
właśnie spotkał się z twardzielami z Wybrzeża (Fredem i Gruchą),
aby ubić interes.
Tak naprawdę Bolec to nieudacznik, który bardziej udaje gangstera,
niż nim jest. Przypadek sprawia, że
w klubie dochodzi do strzelaniny,
podczas której Grucha i Bolec zostają
ranni oraz ginie walizka z pieniędzmi.
Wszystko wskazuje na to, że walizkę
zabrał Kuba, przypadkowy świadek
całego zamieszania. Fred, Grucha
i Bolec ruszają jego tropem. Podczas
strzelaniny Grucha został postrzelony w głowę, co wywołuje u niego
amnezję i zmienia pogląd na świat.
Wpływa to – jak się później okaże
– w znaczący sposób na jego relacje z Fredem. Akcja nabiera jeszcze
większego tempa, ale do samego
końca nie wiemy, czy Kuba ujdzie
z życiem i oczywiście kto buchnął
walizkę.

24:00 Po godzinach - Wydanie specjalne, XXX Festiwal Polskich Filmów
Fabularnych w Gdyni
01:05 K i n o n o c n y c h m a r k ó w Sanktuarium (Nora Robert’s Sanctuary);
thriller kraj prod.USA (2001)
02:30 Tak, kochanie - odc. 19/24; serial
komediowy kraj prod.USA (2000)
02:50 Zakończenie dnia

Farciarz Gilmore
Komedia, 88 min, USA 1996; Reżyseria:
Dennis Dugan; Scenariusz: Adam Sandler
i Tim Herlihy; Zdjęcia: Arthur Albert; Muzyka:
Mark Mothersbaugh; Aktorzy: Adam Sandler,
Christopher McDonald, Julie Bowen, Frances
Bay, Carl Weathers, Alan Covert, Robert Smigel,
Rob Backer i inni

Kiedy hokeista zaczyna grać w golfa?
Kiedy zaistnieje szansa na solidny grunt
pod nogami i „zielone” w dużych ilościach.
No i wtedy, oczywiście, kiedy okaże się, że
jak trzeba, to stać nas na silne uderzenie.
Dzięki zmianie kijów, podłoża gry i stylu
życia Happy Gilmore ma przedzierzgnąć
się z kiepskiego hokeisty w gwiazdę golfa
i wygrać w zawodach niezłą fortunę.
A jeżeli ta sztuka mu się nie uda, to... za 90 dni jego babcia straci dom za niepłacenie podatków. Teraz potrzeba
mu jeszcze trenera, groźnego rywala i damy serca. Tym pierwszym będzie Chubbs Peterson – były mistrz – teraz
bez ręki odgryzionej przez aligatora. Zagrożenie przyjdzie ze strony aktualnego mistrza Shootera McGavina,
który podczas rozgrywek posunie się do intryg podczas rozgrywek i doprowadzi do zawieszenia na miesiąc i tak
kontrowersyjnej zawodniczej kariery naszego bohatera. Ekscentryczne zagrywki wschodzącej gwiazdy golfa, dla
jednych śmieszne, dla innych hańbiące tradycję – wybroni za to w mediach Virginia Venit. Zaowocuje to oczywiście gorącym wzajemnym uczuciem. Tymczasem rywal przebija Happy’ego w przetargu o domek babci i stawia
ultimatum: jeżeli Happy chce odkupić domek, musi rzucić grę albo zwyciężyć go na polu golfowym. Zaczyna się
ostra gra. (piątek, 20:15 TVP1)

22:10 Żołnierz przyszłości - film S-F,
USA, 1998, reż. Paul Anderson , wyst.
Kurt Russell, Jason Scott Lee, Jason
Isaacs, Connie Nielsen, Sean Pertwee,
Gary Busey, ;

00:10 Kryminalne gry - serial fabularnodokumentalny
00:40 Uwaga! - magazyn

22.20 Wydarzenia
22.30 „Gdzie diabeł mówi dobranoc”  
(23) – USA 1992-1996
23.30 Playboy – program erotyczny
00.40 Nocne randki - program
01.40 „CHCĘ BYĆ PIĘKNA” - program
02.30 Muzyczne listy – magazyn
03.20 „Sztukateria” - Magazyn kulturalny
03.45 „Joker” – talk-show
04.35 Zakończenie programu

Rykoszet
Film sensacyjny, USA 1991; Reżyseria: Russell Mulcahy;
Obsada: Denzel Washington, John Lithgow, Ice-T, Kevin
Pollak

Kiedy Nick Styles aresztuje Blake’a, zostaje nie
tylko ulubieńcem mediów. Także jego kariera nabiera zawrotnego tempa – między innymi spełnia
się jego marzenie i zostaje zatrudniony w kancelarii
prokuratora generalnego. Żeni się z piękną Gail, która rodzi mu dwie wspaniałe córeczki. Tymczasem
Blake, w więzieniu, ma dużo czasu, aby obmyślić
doskonały plan zemsty. Po siedmiu latach odsiadki
ucieka, pozorując własną śmierć i ma jeden wyraźny
cel – zniszczyć swojego wroga. Wrabia policjanta
w pornografię z udziałem dzieci, narkotyki i defraudację publicznych pieniędzy, które Styles zbierał na budowę ośrodka pomocy dla dzieci. Morduje jego partnera,
pozorując samobójstwo i podrzucając kompromitujące Nicka materiały. Policjant traci zaufanie przełożonych i pracę.
Następnie Blake porywa go, faszeruje narkotykami i zmusza do seksu z prostytutką, filmując całą scenę. Plan jest
nad wyraz udany, media obwiniają Stylesa, szef jest przekonany o jego winie, nawet żona zaczyna mieć wątpliwości.
Świat usuwa mu się spod nóg.Aby zwyciężyć Blake’a, musi zacząć stosować jego metody. O pomoc zwraca się do
przyjaciela z dzieciństwa (Ice T), który jest teraz handlarzem narkotyków i królem półświatka. Ostateczna konfrontacja odbywa się na dachu wieżowca, gdzie Styles grozi samobójstwem. Blake, bojąc się, że policjant zniszczy w ten
sposób jego niewypełniony jeszcze do końca plan, dołącza do niego. Dwaj wrogowie stoją naprzeciw siebie na dachu
i jasne jest, że ocaleć może tylko jeden. (sobota, 23:50 TVN)
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HIT NA DZIŚ
E=mc2
TVP 1 20.15
Komedia, 94 min, Polska 2002; Reżyseria:
Olaf Lubaszenko; Scenariusz: Robert
Mąka; Zdjęcia: Piotr Wojtowicz; Muzyka:
Jan Borysewicz; Występują: Olaf
Lubaszenko, Cezary Pazura, Agnieszka
Włodarczyk, Mirosław Zbrojewicz, Jan
Nowicki, Renata Dancewicz i inni

Ciemne warszawskie podwórko.
Na środku młodzież gra w piłkę,
pod ścianą mężczyźni wysączają
z butelki ostatnie łyki taniego wina.
Nagle przez ciasną bramę na podwórko wjeżdża drogie zachodnie
auto. Na moment wszyscy cichną,
gdy z samochodu wysiada Ramzes.
Gangster jest postacią dobrze znaną w stolicy. Mimo młodego wieku
znajduje się wysoko w mafijnej
hierarchii. Jego znajomości i wpływy dają mu poczucie bezkarności,
przestępca nie obawia się policji
ani polityków. Ostatnio jednak sny
Ramzesa zakłóca kilka problemów.
Jednym z nich jest aktywność jego
rywala,Arnolda. Obaj bandyci mają
ze sobą na pieńku, walczą o sporne
terytorium. Kolejnych kłopotów
przysparza Ramzesowi jego dziewczyna, piękna Stella, z którą ostatnio
nie bardzo mu się układa. Gangster
wciąż nie potrafi podjąć decyzji
o rozwiedzeniu się z żoną. Dziecko
z tego związku, niepełnosprawna
córeczka, jest oczkiem w głowie
Ramzesa. Tymczasem Stella zamierza zakończyć studia. Nie w głowie
jej jednak pisanie pracy magisterskiej.
Woli skorzystać z usług pracownika
naukowego, Maksa...

12.00 TVP 2
Komedia kryminalna, 85 min, Francja
1963; Reżyseria: Jean Girault; Scenariusz:
JacquesVilfrid i Jean Girault; Zdjęcia:Andre
Germain;Aktorzy: Louis de Funes, Georges
Wilson, Anne Doat, Jean-Pierre Marielle,
Yvonne Clech, Michel Tureau i inni

Victor Garnier jest człowiekiem
w pełni zadowolonym z życia, właścicielem świetnie prosperującego
sklepu łowieckiego, mężem uroczej
Eliane i ojcem trójki udanych dzieci.
Naprzeciwko sklepu Garnierów
znajduje się bank, a jego dyrektor
Durand-Mareuil jest zapalonym
myśliwym. Obaj panowie znają się
więc doskonale. Pewnego dnia, za
namową dyrektora, Garnier postanawia ulokować swe oszczędności na
giełdzie w akcjach tajemniczej spółki
Tangana. Jakież jest jego rozczarowanie, gdy zamiast spodziewanych
milionów otrzymuje informację, że
Tangana splajtowała. Zrujnowana
familia dochodzi do wniosku, że za
tą sprawą kryje się Durand-Mareuil.
Po burzliwej naradzie Garnierowie postanawiają odebrać swój majątek...
okradając bank dyrektora oszusta.
W tym celu muszą tylko wykonać
podkop między piwnicą ich sklepu
a znajdującym się po drugiej stronie ulicy bankiem. Po zasięgnięciu
opinii fachowców cała rodzina
przystępuje do pracy. Na pozornie
krótkiej odległości między dwoma
budynkami napotykają jednak wiele
przeszkód, z miejskim wodociągiem
i tunelem metra włącznie.Ale na tym
nie kończą się ich kłopoty.

9–22 września

SOBOTA 17 WRZEŚNIA 2005 r. (Ariadna, Franciszek, Justyna, Robert)

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

06:00 W rajskim ogrodzie
06:20 Puchar rodzinny; magazyn
06:35 Dzień dobry w sobotę
06:40 Ekonomika dla Kazika
06:50 Dzień dobry w sobotę
07:00 Rok w ogrodzie
07:30 Dzień dobry w sobotę
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Zjazd Gnieźnieński; felieton
08:20 WIRTUL@NDIA
08:45 Ziarno; magazyn
09:15 5 - 10 - 15
09:45 Scooby, gdzie jesteś?; film anim.
10:10 Szkoła złamanych serc; serial obycz.
10:55 Dzień Nauki - Polska 2005 - odc.1
11:00 Dziedzictwo Einsteina - obraz
naszego ciała; magazyn
11:20 Dzień Nauki - Polska 2005 - odc.2
11:30 Parapet
11:40 Zjazd Gnieźnieński; felieton
11:50 [Re:akcja]; magazyn
12:20 Gwiazdozbiór polskiego sportu
- Andrzej Grubba
12:50 Dzień Nauki - Polska 2005 - odc.3
13:00 Wiadomości
13:10 Zjazd Gnieźnieński; felieton
13:15 Teatr Telewizji - Ciemno; spektakl
teatralny kraj prod.Polska
14:15 Zjazd Gnieźnieński; felieton
14:25 Od przedszkola do Opola
14:50 Dzień Nauki - Polska 2005 - odc.4
14:55 Kolarstwo - Tour de Pologne; relacja
16:30 Moda na sukces; serial USA
16:50 Zjazd Gnieźnieński; felieton
17:00 Teleexpress
17:20 Malibu Road 2000; serial obycz.
18:10 Program rozrywkowy
18:30 Sąsiedzi; serial komediowy TVP
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości; Sport; Pogoda
20:15 Hit na sobotę - E = mc2 kraj
prod.Polska; reż.:Olaf Lubaszenko
21:55 Zjazd Gnieźnieński - modlitwa
ekumeniczna
22:25 Męska rzecz... - Oko za oko; film
fabularny kraj prod.USA (1981)
00:10 Kronika Tour de Pologne
00:15 Kino nocnych marków - Sztukmistrz
z Lublina (1979); reż.:Menahem Golan
02:10 Sprawy rodzinne II - odc.  4
02:55 Na starcie - odc.2  A potem już
tylko śmierć
03:40 Zakończenie dnia

05:40 Złotopolscy - odc. 201
06:05 Dwójka Dzieciom - Prawdziwe
przygody Profesora Thompsona - odc.
3; serial animowany
06:30 Echa tygodnia
07:00 Spróbujmy razem; magazyn dla
niepełnosprawnych
07:25 Smak Europy
07:40 M jak miłość - odc. 343
08:30 Mały człowiek - Chodzenie 1; serial
dokumentalny
09:25 Na dobre i na złe - odcinek 223
Babcia do
10:20 Na Rynek Marsz
10:30 Audycje Komitetów Wyborczych
12:05 „Muzyka chrześcijan - muzyka
jedności” - Uroczysty koncert VI Zjazdu
Gnieźnieńskiego
12:50 Na Rynek Marsz
13:00 Pożegnanie lata z Radiem - 2005
(3); widowisko
13:45 Na Rynek Marsz
14:00 Familiada
14:30 Złotopolscy - odc. 697
15:00 Kabaretowa Scena Dwójki   Kabaret Ani Mru Mru  - 2
15:55 Święta wojna - Dziwny jest ten
Śląsk
16:25 Hity na czasie -  Pożegnanie lata
w Ełku (1); program muzyczny
17:15 Duże dzieci - (2); talk-show
17:50 Na Rynek Marsz
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:45 Pogoda
18:55 Talki z resztą - odc. 2; serial komediowy TVP
19:30 To nie jest koniec świata - odc. 2
19:55 Panorama flesz
20:00 XXX Festiwal Polskich Filmów
Fabularnych w Gdyni - uroczystość
galowa; widowisko
21:45 Słowo na niedzielę
22:00 Panorama
22:25 Sport Telegram
22:30 Pogoda
22:40 Na Rynek Marsz
23:00 I stanie się koniec; film fabularny
kraj prod.USA
01:05 Niewinnie podejrzany (TARGET
OF SUSPICION); film fabularny kraj
prod.USA (1994)
02:40 Zakończenie dnia

06:00 Pierwsza miłość, odc.93 Polska
06:45 Pierwsza miłość, odc.94 Polska
07:30 Jesteśmy, odc.124 Polska; Magazyn
redakcji programów religijnych
08:00 Transformery, odc.21; serial anim.
08:30 YUGIOH, odc.42; serial anim.
09:00 Hugo Familijny, odc.23
09:30 BRAVO, odc.12 magazyn rozrywkowy
10:00 Pasjonaci, odc.18 Polska, 2005
10:30 Samo życie, odc.572 Polska
11:15 Samo życie, odc.573 Polska
12:00 Samo życie, odc.574 Polska
12:45 Samo życie, odc.575 Polska
13:30 Na ostrzu noża, odc.3
14:00 Tango z aniołem, odc.3
14:45 Słoneczny patrol, odc.191; USA;
serial przygodowy
15:45 Wydarzenia
16:05 ***** Pogoda 16 godz.
16:15 Jezioro marzeń, odc.92; USA; serial
dla młodzieży
17:15 Wybrańcy fortuny, odc.13; USA
18:15 Zakręcone, odc.3
18:45 Wydarzenia
19:15 Sport
19:20 Pogoda
19:30 Janosik; Polska, 1974; w. Perepeczko
Marek, Bilewski Bogusz, Pyrkosz Witold
21:30 Studio Lotto
23:40 Purpurowe rzeki; Francja,
2001; r. Kassovitz Mathieu; w. Reno
Jean, Cassel Vincent, Fares Nadia,
Sanda Dominique, Belkhadra Karim
Thriller. Adaptacja powieści JeanaChristopha Grangégo „Purpurowe rzeki.”
Tropy w dwóch niezależnych śledztwach
prowadzą do prestiżowego koledżu we
francuskich Alpach. Zagadkę brutalnego
morderstwa i profanacji grobu próbują
rozwiązać dwaj inspektorzy policji .

06:00 Uwaga! - magazyn
06:20 Telesklep
08:00 Automaniak - magazyn
08:30 Dzień dobry TVN - program rozrywkowy
10:30 VIVA Polska
11:35 Pascal: po prostu gotuj - program
rozrywkowy
12:10 Na Wspólnej - serial obyczajowy
(128/0), Polska
14:00 Taniec z gwiazdami - program
rozrywkowy
15:45 Szymon Majewski Show - program
rozrywkowy
16:45 Siłacze - program rozrywkowy
17:55 Pascal: po prostu gotuj - program
rozrywkowy
18:30 Maraton Uśmiechu - program
rozrywkowy
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:40 Uwaga! - magazyn
20:05 Niania - serial komedia (2)
20:35 Kryminalni - serial sensacyjny
(2/13), Polska
21:40 Gliniarz z Beverly Hills II - film
komedia, USA, 1987, reż. Tony Scott,
wyst. Eddie Murphy, Judge Reinhold,
John Ashton

05.45 „Strefa P” - Magazyn muzyczny
06.10 „Sztukateria” - Magazyn kulturalny
06.35 „VIP” - Wydarzenia i plotki
07.00 „Pokemon” (64,65) – serial animowany dla dzieci
08.00 „Instynkt tropiciela” – przewodnik
po Polsce
08.30 „Dekoratornia” – magazyn wnętrzarski
09.00 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
09.30 „Strefa P” - Magazyn muzyczny
10.00 „KOT, czyli Ktoś Ogromnie
Tajemniczy” - program rozrywkowy
10.00 „Diagnoza morderstwo” (61)
– serial kryminalny, USA 1993
12.00 „Sztukateria” - Magazyn kulturalny
12.30 „VIP” - Wydarzenia i plotki
13.00 „Futbol Mundial” - półgodzinny
magazyn piłkarski
13.30 A ku ku – program rozrywkowy
13.45 „Drogówka” - Magazyn policyjny
14.15 „Anioł ciemności” (54) – serial
dramatyczno-sensacyjny, USA 1999
15.15 „Buffy, postrach wampirów”  (22)
– przygodowy serial akcji, USA
16.15 „CHCĘ BYĆ PIĘKNA” - program
17.15 „Odlot”
18.00 „Barbie jako roszpunka” - USA
2002, reż. Owen Hurley
20.00 „Mali bohaterowie 3” - USA
2002, reż. Henri Charr; wyk. Gregory
Franklin, Mike Grief, Candace Kita
Familijny. Kolejne spotkanie z parą uroczych psich detektywów, Samsonem i
Hekulesem, bohaterami dwu poprzednich filmów z cyklu „Mali bohaterowie”.
Tym razem złodzieje supertajnego
mikroprocesora ukrywają zdobycz...
w żołądku jednego z psów, by w ten
sposób przemycić go za granicę. Nie
wiedza jednak, że psy zamieniły się
miseczkami z obiadem.
22.00 Wydarzenia
22.10 „Komenda” - serial dokumentalny
22.40 „Strażnik prawa” - USA 1995, rez.
Rick King; wyk. Lorenzo Lamas, Chris
Sarandon, Peter Coyote, Kari Wuhrer
00.40 „Drogówka” - magazyn policyjny
01.05 „Komenda” - serial dokumentalny
01.30 „Ekstraliga żużlowa - magazyn”
01.55 „VIP” - wydarzenia i plotki
02.20 „Strefa P” - Magazyn muzyczny
02.45 „Joker” – talk-show
03.35 Zakończenie programu

				

HIT NA DZIŚ
Napad na bank

TELEWIZYJNY

23:50 Rykoszet - film sensacyjny, USA,
1991, reż. Russell Mulcahy , wyst. Denzel
Washington, John Lithgow, Ice-T, Kevin
Pollak, Lindsay Wagner, Mary Ellen
Trainor

01:35 SPORT na BIS
03:15 Aquaz Music Zone
05:30 Pożegnanie

NIEDZIELA 18 WRZEŚNIA 2005 r. (Irena, Irma, Józef, Ryszarda, Stanisław, Stefania)

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

06:05 Zwierzęta świata - Lew 2; film
dokumentalny
06:30 W labiryncie - odc. 105; serial TVP
07:00 Roztańczona Angelina kraj
prod.Wielka Brytania
07:10 Roztańczona Angelina kraj
prod.Wielka Brytania
07:25 Domisie; program dla dzieci
07:55 Co i jak (TV) - Mumie odc.2
08:25 Talent za talent
09:00 Transmisja Mszy Świętej z kościoła
Św.Krzyża w Warszawie  
10:00 Królestwo Maciusia; program dla
dzieci
10:30 Tour de Pologne; relacja
11:55 Między ziemią a niebem
12:00 Anioł Pański kraj prod.Włochy
12:15 Między ziemią a niebem
13:00 Wiadomości
13:10 WIO - Wywiad i opinie; program
publicystyczny
13:40 Historia domku na prerii; film
fabularny kraj prod.USA (1997)
15:15 Dożynki Prezydenckie-Spała 2005
15:45 Tour de Pologne; relacja
17:00 Teleexpress
17:20 Malibu Road 2000 -  cz. 4; serial
obyczajowy kraj prod.USA
18:15 SEJF-Subiektywny Express Jacka
Fedorowicza - / 2 /; program rozrywkowy
18:25 Lokatorzy - „Super dziewczyna”;
serial komediowy TVP
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:50 Sport
20:00 Pogoda
20:15 Mistrzostwa Europy w siatkówce
kobiet - Polska-Niemcy (Polska-Niemcy);
relacja kraj prod.Chorwacja (2005)
22:25 Kolarstwo - Kronika Tour de
Pologne; Bez ograniczeń wiekowych
22:35 Wiadomości
22:45 Uczta kinomana - Powrót do
Howards End; film fabularny kraj
prod.Wielka Brytania, USA (1992);
reż.:James Ivory; wyk.:Emma Thompson,
Vanessa Redgrave, Helena Bonham
Carter, Anthony Hopkins
01:10 Kino nocnych marków - Koszmar
z ulicy Wiązów; horror kraj prod.USA
(1984); reż.:Wes Craven; wyk.:
John Saxon, Ronee Blakely, Heather
Langenkamp, Johnny Depp
02:40 Zakończenie dnia

05:40 Złotopolscy - odc. 202; telenowela
06:05 Dwójka Dzieciom - Prawdziwe
przygody Profesora Thompsona - odc.
4; serial animowany
06:30 Słowo na niedzielę
06:35 F i l m d l a n i e s ł y s z ą c y c h Przeprowadzki - odc. 10 (ost.); serial
07:30 Smak Europy
07:40 M jak miłość - odc. 344
09:00 Audycje Komitetów Wyborczych
10:35 Czarodzieje wielkiej polityki; film
dokumentalny
11:30 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza (151)
12:05 Gwiazdy w południe - Napad na
bank kraj prod.Francja

06:00 Pierwsza miłość, odc.95 Polska
06:45 Pierwsza miłość, odc.96 Polska
07:30 Na ostrzu noża, odc.3
08:00 Czarodziejki, odc.22; USA
08:30 Power Rangers, odc.480; USA/
Nowa Zelandia
09:00 Hugo, odc.37
09:30 MTV - Zza sceny, odc.3
10:00 DURACELL: Eksploracje, odc.29
„Exploration”
10:30 Rodzina zastępcza, odc.202, 2005;
r. Nowak Wojciech serial obyczajowy   
11:30 Titan - nowa Ziemia „Titan A.E.”;
USA, 2000; r. Bluth Don, Goldman
Gary Pełnometrażowy animowany film
fantazy.
13:25 Tarzan na Manhattanie; USA, 1989;
r. Schultz Michael; w. Crosby Kim, Curtis
Tony, Lara Joe, Vincent Jan-Michael
Sensacyjny. Tarzan (Lara) wyrusza do
Nowego Jorku na ratunek szympansicy Czity, która go wychowała. Do akcji
wchodzi energiczna taksówkarka Jane
Porter (Crosby) i jej ojciec, emerytowany
policjant Archimedes Porter (Curtis).
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda
18:15 Daleko od noszy, odc.63 Polska
18:45 Wydarzenia
19:05 Sport
19:10 Pogoda
19:20 Rodzina zastępcza, odc.203 serial
obyczajowy   
20:20 Pensjonat pod Różą, odc.70 Polska
21:20 Fala zbrodni, odc.30 Polska, 2005; r.
Lang Krzysztof; w.Abramuszkin Władimir,
Baka Mirosław, Domagarov Aleksander,
Dorociński Marcin, Dudkiewicz Damian,
Dygant Agnieszka, Hązła Maciej
21:30 Studio Lotto
22:25 Kuba Wojewódzki - Talk Show   
23:25 Nagi patrol, odc.43; USA
23:55 Na jeden temat...z Joan Rivers,
odc.9
00:30 Magazyn sportowy
02:35 Maska diabła „Bruiser”; Francja,
Kanada, USA, 2000; r. George A. Romero;
w. Andrew Tarbet, Jason Flemyng, Leslie
Hope, Nina Garbiras, Stormare Peter
04:25 Aquaz Music Zone
05:30 Pożegnanie

06:00 Uwaga! - magazyn
06:20 Telesklep;
08:00 Maraton Uśmiechu - program
rozrywkowy
08:30 Dzień dobry TVN - program rozrywkowy
10:30 Przygoda z pandą - film przygodowy,
USA, 1995, reż. Christopher Cain, wyst.
Stephen Lang, Ryan Slater, Yi Ding
12:10 Misja Martyna - program rozrywkowy
12:45 Co za tydzień - magazyn
13:20 Anioł Stróż - serial komedia (2/
13)
13:55 Niania - serial komedia (2/15)
14:25 Richie milioner - film komedia,
USA, 1994, reż. Donald Petrie , wyst.
Macaulay Culkin, John Larroquette,
Edward Herrmann, Jonathan Hyde,
Christine Ebersole, Claudia Schiffer, ;
16:25 Zielone drzwi
16:55 Magda M. - serial obycz. (2)
17:55 Kryminalni - serial sensacyjny (2)
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:40 Uwaga! - magazyn
20:05 Taniec z gwiazdami - program
rozrywkowy

05.55 „Ekstraliga żużlowa - magazyn”
06.20 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
06.45 „Sztukateria” - Magazyn kulturalny
07.10 „Pokemon” (66,67) – serial anim.
08.10 „Futbol Mundial” - półgodzinny
magazyn piłkarski
08.40 Ręce, które leczą - program
09.10 „Barbie jako roszpunka” - USA
2002, reż. Owen Hurley
11.00 „Diagnoza morderstwo” (62)
– serial kryminalny, USA 1993
12.00 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
12.30 „Dekoratornia” – magazyn wnętrzarski
13.00 „Instynkt tropiciela” – przewodnik
po Polsce
13.30 „Psie serce - Argo” (12) – serial
obyczajowy, Reżyseria; Adek Drabiński
14.30 „Duża przerwa” (15) – serial kom.
15.00 „Mali bohaterowie 3” - USA 2002,
reż. Henri Charr
17.00 „Buffy, postrach wampirów”  (23)
– przygodowy serial akcji
18.00 „RKO 281: Obywatel Wells”
- USA-Wielka Brytania 1999, reż.
Benjamin Ross; wyk. Liev Schreiber,
James Cromwell, Melanie Griffith, John
Malkovich, Brenda Blethyn, Roy Scheider
Orson Welles (Schreiber), autor
radiowej wersji „Wojny Światów”, po
spektakularnym sukcesie słuchowiska
przyjeżdża do Hollywood, żeby nakręcić
swój pierwszy film. Welles, zażywający
już sławy geniusza, ma jednak kłopoty
z wymyśleniem tematu ekranowego
debiutu. Problem rozwiązuje się sam,
kiedy na przyjęciu u magnata prasowego
Williama Randolpha Hearsta (Cromwell)
poznaje gospodarza.
20.00 „Wybuchowa rodzinka” - USAKanada 2001, reż. George Zaloom;
22.00 Wydarzenia
22.10 „Drogówka –” - magazyn policyjny
22.40 „Sublokatorka” - USA 1992, reż.
Barbet Schroeder; wyk. Bridget Fonda,
01.00 „Drogówka” - Magazyn policyjny
01.25 „Komenda” - serial dokumentalny
01.50 KINOmaniaK – odjazdowy magazyn filmowy
02.15 „Sztukateria” - Magazyn kulturalny
02.40 „KOT, czyli Ktoś Ogromnie
Tajemniczy” - program rozrywkowy
03.30 Zakończenie programu

14:00 Familiada -  odc. 1216
14:30 Złotopolscy - odc. 698; telenowela
TVP
15:05 Szansa na Sukces -   wydanie
specjalne
16:00 Na dobre i na złe - odcinek 224
17:00 Tygodnik Moralnego Niepokoju
17:30 7 dni świat
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:50 Pogoda
19:00 Program rozrywkowy
19:55 Panorama flesz
20:00 Europa da się lubić -  Vive la France!
21:00 Egzamin z życia - odc. 17; serial
22:00 Panorama
22:20 Sport Telegram
22:30 Pogoda
22:45 W imieniu obywatela
23:40 Wratislavia Cantans
00:40 Kapitał, czyli jak zrobić pieniądze
w Polsce; film fabularny
02:10 Ogród sztuk
02:35 Zakończenie dnia

21:55 Pod Napięciem - talk show
22:25 Superwizjer - magazyn
22:55 Nie do wiary - magazyn
23:30 Magazyn Idea Ekstraklasa - magazyn
00:45 Gliniarz z Beverly Hills II - film
komedia, USA, 1987, reż. Tony Scott,
wyst. Eddie Murphy, Judge Reinhold,
John Ashton, Ronny Cox, Brigitte Nielsen,
Allen G., Dean Stockwell, Eddie Murphy,
Judge Reinhold, John Ashton, Ronny Cox,
Brigitte Nielsen

9–22 września

Życie Nasielska

NOWOŚĆ!

SGGW walczy o maturzystów

Co nowego

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie już rozpoczyna
walkę o maturzystów 2006 roku. Kursy przygotowawcze, Dni otwarte
i Dni SGGW są częścią oferty edukacyjnej i promocyjnej skierowanej bezpośrednio do uczniów szkół średnich.

w Urzędzie Skarbowym?
Szanowni Państwo !

Wychodząc naprzeciw potrzebom bieżącego informowania naszych Klientów o zachodzących zmianach
w przepisach podatkowych, organizacji pracy oraz wprowadzanych usprawnieniach, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim w porozumieniu z Redakcją ,,Życia Nasielska”, w ramach istniejącego
czasopisma, postanowił stworzyć możliwość stałego cyklu informacyjnego pod nazwą ,,Co nowego w Urzędzie
Skarbowym”.
Kolumna pod tym tytułem ukazywać się będzie raz w miesiącu i zawierać będzie najpilniejsze informacje: terminy,
zasady rozliczeń.
Sadzę, że w miarę jej funkcjonowania, Czytelnicy ujawnią również inne potrzeby. Chciałbym jednak wyraźnie
zaznaczyć, iż treści zawarte w autoryzowanej przez pracowników urzędu kolumnie nie mogą stanowić wykładni
prawa, lecz mają za zadanie przede wszystkim informować.
Wyrażam nadzieję, iż kolejna inicjatywa pracowników urzędu skarbowego skierowana do mieszkańców powiatu
nowodworskiego przyczyni się do wzrostu świadomości społecznej i wiedzy z zakresu podatków.
Antoni Krzysztof Sobczak

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY
7.IX –
		
		
20.IX –
		
		
25.IX –
		
		

upływa termin zapłaty podatku
za m-c sierpień z tytułu karty
podatkowej,
upływa termin rozliczenia podatku
dochodowego za m-c sierpień
(PIT, CIT, PPR, PPE),
upływa termin rozliczenia podatku
od towarów i usług za m-c sierpień
(VAT-7, VAT-7K).

INFORMACJE

NA TEMAT PODATKÓW

Ministerstwo Finansów, 00-916 Warszawa,
ul. Świętokrzyska – www.mofnet.gov.pl
I z b a S k a r b o wa w Wa r s z a w i e,
01-513 Warszawa, ul. Felińskiego 2B
– www.izba-skarbowa.waw.pl
Urząd Skarbowy w Nowym Dworze Maz.,
05-100 Nowy Dwór Maz. ul. Legionów 7
– tel. 765-90-40 – sekretariat
– 765-90-26 – informacja z zakresu VAT
– 765-90-29 – informacja z zakresu handlu
wewnątrzwspólnotowego
– 765-90-62 – informacja z zakresu podatku
dochodowego od osób fizycznych
– System Informacji Podatkowej SIP
(interpretacje urzędów skarbowych)
– www.mofnet.gov.pl
– Podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowych transakcji handlowych mają
możliwość sprawdzenia numerów identyfikacyjnych VAT swoich kontrahentów z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
– www.europa.eu.int/comm/taxation
/customs/vies/en/veishome.htm

CZY WIESZ, ŻE...
w pierwszym półroczu br. w Urzędzie Skarbowym w Nowym Dworze Maz.
wydano:
–
4224 szt. zaświadczeń, 940 szt. zawiadomień,
–
1077 szt. decyzji, 3591 szt. postanowień,
–
2074 szt. wezwań w związku z błędami wynikającymi z rozliczeń
(PIT, VAT, CIT, NIP, PCC),
wpłynęło:
–
37 524 szt. tytułów egzekucyjnych z tytułu nie zapłaconych należności, w tym
32 344 szt. od innych wierzycieli,
–
972 szt. aktów notarialnych i informacji o zawieranych transakcjach,
–
126 szt. wniosków o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych (raty, umorzenia,
odroczenia),
–
32 646 szt. deklaracji, 38 734 szt. zeznań,
ponadto:
–
udzielono odpowiedzi na 38 szt. wniosków o interpretację przepisów
prawa,
–
nałożono 221 kar w trybie mandatowym za popełnione wykroczenia,
–
skierowano 22 sprawy do sądów za popełnione przestępstwa
i wykroczenia,
–
udzielono 870 szt. informacji na zapytania innych urzędów,
–
urząd przeprowadził akcję edukacyjną „Skąd mamy na te wydatki? Wszyscy
płacimy podatki”. W okresie od marca do czerwca przeprowadzono zajęcia:
w 41 oddziałach klas V – szkoły na terenie gmin Nasielsk, Leoncin, Czosnów,
Nowy Dwór Maz. liczba uczniów objętych akcją (wzięli udział w lekcjach,
pogadankach): III – 278, IV - 337, V – 103, VI – 83.

NUMERY KONT BANKOWYCH
91101010100166782221000000 – CIT
41101010100166782222000000 – VAT
88101010100166782223000000 – PIT, PPE, PPR
82101010100166782227000000 – KP

AKTUALNOŚCI
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Maz. przypomina
– od dnia 22 sierpnia 2005r. na
mocy ustawy z dnia 21 kwietnia
2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz zmianie
niektórych innych ustaw zaczęły
obowiązywać nowe przepisy regulujące prawo do obniżenia kwoty
podatku należnego o kwotę podatku
naliczonego przy zakupie pojazdów
wykorzystywanych do wykonywania
działalności gospodarczej i zakupie
paliwa do tych pojazdów. Obecnie
obowiązujące przepisy dotyczące
tej kwestii wyrażone są w art. 86
ust. 3–7a i art. 88 ust.1 pkt.3 ustawy
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–

pragniemy również poinfor-

W tym roku KURS-AR proponuje kilka rodzajów zajęć przygotowujących
do nowej matury i egzaminów na studia. Kursy semestralne prowadzone od
października br. do lutego 2006 roku będą odbywać się w soboty. W marcu
i w kwietniu przyszłego roku będą prowadzone weekendowe kursy wiosenne. Natomiast w czerwcu 2006 roku, tuż przed ważnymi dla młodzieży
egzaminami, KURS-AR przygotował intensywne codzienne kursy, trwające
dwa tygodnie, których zadaniem jest ukierunkowanie wiedzy na egzaminy
wstępne na studia.
Kursy przygotowawcze są prowadzone z takich przedmiotów, jak: biologia,
matematyka, chemia, geografia, historia, fizyka, rysunek i język polski.
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.kursar.pl oraz pod numerem telefonu: 022/ 593-10-31 (do 33).
dr inż. Krzysztof Szwejk

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.),
w związku z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.)

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim
Filia w Nasielsku - Wydział Architektury i Budownictwa
zawiadamia
o wydaniu przez Starostę Nowodworskiego decyzji Nr 94/2005 znak:
AB.FN. 7351 - 94/2005 z dnia 02. 09. 2005 r. o pozwoleniu na budowę
dla BURMISTRZA NASIELSKA, 05-190 Nasielsk, ul. Elektronowa 3, dotyczącej : budowy sieci wodociagowej z rur PVC ∅ 90 ÷ 160 mm z przyłączami z rur PE ∅ 32 ÷ 63 mm, w miejscowości Jackowo Włościańskie,
Jackowo Dworskie i Lubomin gm. Nasielsk.
Od decyzji niniejszej przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie, za pośrednictwem organu wydającego decyzję
w terminie 14 dni od daty jej publicznego ogłoszenia.
Decyzja o pozwoleniu na budowę i projekt budowlany, stanowiący załącznik do decyzji, znajdują się do wglądu w Wydziale Architektury i Budownictwa Filii Starostwa Nowodworskiego w Nasielsku, w pokoju nr 18 (siedziba
w Urzędzie Miejskim w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3).

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.),
w związku z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.)

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim
Filia w Nasielsku - Wydział Architektury i Budownictwa

o podatku od towarów i usług
(Dz.U. z 2004r. Nr 54 poz 535
ze zm.),
– w miesiącu wrześniu pracownicy urzędu skarbowego
w formie anonimowych ankiet
będą badać poziom zadowolenia klientów urzędu z jakości
świadczonych usług. Analiza udzielonych przez Państwa odpowiedzi
pozwoli na zastosowanie rozwiązań
organizacyjnych zapewniających
sprawniejszą obsługę bieżącą klienta. Prosimy o rzetelne odpowiedzi
na pytania postawione w ankietach.

Mimo że SGGW od kilku lat należy do najbardziej obleganych polskich
uczelni podczas egzaminów wstępnych na studia, to jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego postanowiła rozpocząć akcję promocyjną wśród przyszłych maturzystów. Stałymi elementami tej kampanii
promocyjnej są Dni Otwarte (24 września 2005 r., 25 lutego i 10 czerwca
2006 r.) oraz Dni SGGW (19 i 20 maja 2006 r.). Także uczelniany KURS-AR
trafia ze swoją ofertą edukacyjną bezpośrednio do szkół średnich. KURS-AR
od 15 lat prowadzi kursy uzupełniające, przygotowujące młodzież szkół
średnich do egzaminu dojrzałości oraz do egzaminów na studia.

zawiadamia

mować iż tutejszy urząd zgłosił swój
udział w konkursie organizowanym
przez Szefa Służby Cywilnej na „Najbardziej przyjazny urząd administracji
rządowej”.
Opracował zespół:
Grażyna Rączka
Jaromir Walędziak
Janusz Jasiński
Agnieszka Ciężkowska

o wydaniu przez Starostę Nowodworskiego decyzji Nr 83/2005 znak:
AB.FN. 7351 - 83/2005 z dnia 19. 08. 2005 r. o pozwoleniu na budowę
dla BURMISTRZA NASIELSKA, 05-190 Nasielsk, ul. Elektronowa 3 , dotyczącej : budowy sieci wodociagowej z rur PVC ∅ 90 ÷ 160 mm z przyłączami z rur PE ∅ 32 ÷ 63 mm, w miejscowości Borkowo gm. Nasielsk.
Od decyzji niniejszej przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie, za pośrednictwem organu wydającego decyzję
w terminie 14 dni od daty jej publicznego ogłoszenia.
Decyzja o pozwoleniu na budowę i projekt budowlany, stanowiący załącznik do decyzji, znajdują się do wglądu w Wydziale Architektury i Budownictwa Filii Starostwa Nowodworskiego w Nasielsku, w pokoju nr 18 (siedziba
w Urzędzie Miejskim w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3).
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Życie Nasielska

„Nie można ograniczać pieniędzy na rozwój kultury fizycznej”
– rozmowa z Józefem Grudniem, bokserem, mistrzem olimpijskim

W latach sześćdziesiątych był Pan
jednym z najbardziej znanych
w Europie bokserów. Kiedy się
rozpoczęła Pańska kariera, jakie
były jej początki? Co sprawiło, że
postanowił Pan zostać bokserem?
Cała moja kariera przypada na lata 60.
Boks zacząłem uprawiać w 55 roku,
we Wrocławiu, będąc tam uczniem
technikum budowy wagonów. Przy fabryce wagonów działał klub sportowy,
nazywał się PaFaWag. Byłem małym
berbeciem. Wszyscy mnie popychali
w szkole. Powiedziałem sobie wtedy,
że nauczę się boksować i będę się
rewanżować tym moim kolegom.
Oczywiście trochę żartuję. Mówiąc
poważnie, to wszyscy chłopcy, którzy
wcześniej uprawiali boks w „Zrywie”
czy w innych klubach wrocławskich,
przynosili rękawice bokserskie do internatu, w którym mieszkałem przez
cały czas pobytu w szkole. W tym
zbiorowisku było kilkaset młodzieży.
Pamiętam, jak ustawialiśmy łóżka
w kwadracie, jako ringi, i tam boksowaliśmy. I to był mój pierwszy kontakt z boksem. Ale później koledzy
przechodzili do klubów – ja się z nimi
„zabrałem na Grabiszynek”. Był tam
klub sportowy PAFAWAG i tak się
zaczęła moja kariera. Jak wszyscy
młodzi ludzie, uważałem wtedy, że
szybko dojdę do sławy, że rok potrenuję i będę przynajmniej mistrzem
Polski – albo jeszcze kimś wyżej. Ale
przecież tak nie jest. Wiadomo, że to są
lata nauki, przyzwyczajeń. Trzeba nauczyć się techniki boksu, nie mówiąc
już o gimnastyce i specjalistycznym
przygotowaniu do tej dyscypliny
sportu. Pierwszy sukces odniosłem
dopiero po dwóch latach uprawiania boksu, w 1957 roku w Krakowie
– zdobyłem tytuł wicemistrza Polski
juniorów. Przegrałem z Kamieńskim,
który później był razem ze mną w kadrze. To był taki mój pierwszy sukces.
Później były mecze w reprezentacji
Polski juniorów. Dopiero po roku
wszedłem w strefę seniorską. Pierwszym moim przeciwnikiem w kadrze

był Paździor. Wtedy był on mistrzem
Europy, mistrzostwo zdobył w Pradze.
Spotkałem się z nim jesienią 1958
roku w półfinale mistrzostw Polski.
Przegrałem, ale stoczyłem z nim dobrą walkę i od tej pory datuje się mój
udział w kadrze narodowej. Wcześniej,
wiosną tego samego roku, zdobyłem
mistrzostwo Dolnego Śląska we Wrocławiu. Wygrałem wtedy z kilkoma
znanymi wrocławskimi zawodnikami.
W tamtym okresie boks był bardzo
wysoko postawiony i przebić się przez
sito nawet eliminacji okręgowych było
bardzo trudno. Dlatego mój udział
w Mistrzostwach Polski i walka z Paździorem były dobrym zapisaniem się
juniora w kategorii seniorów. W 1958
roku były mistrzostwa międzypaństwowe – boksowałem się z Niemcami.
Z jednym wygrałem przed czasem,
z którym zresztą później Paździor przegrał. I wtedy zaczęła się naprawdę taka
prawdziwa rywalizacja w kadrze. Nie
miałem jakichś większych sukcesów
na ringu do momentu, dopóki Paździor się nie wycofał. To było w 1963
roku, Kazik (Paździor) zakończył karierę,
a ja pojechałem na mistrzostwa Europy
do Moskwy. Tam niestety nie wygrałem
– przegrałem walkę ćwierćfinałową
z zawodnikiem z Węgier. I dosłownie
do olimpiady w Tokio, do 1964 roku,
byłem takim oto reprezentantem
– jednym z lepszych w kraju, ale nie
pierwszym – no bo był Kazik Paździor.
Dopiero jak on się wycofał, to ja zająłem
jego miejsce w reprezentacji.
Które walki były najważniejsze
w Pańskiej karierze?
Rok 1964 to igrzyska olimpijskie
w Tokio, a wcześniej przygotowania.
Miałem wtedy kłopoty, bo wiosną
złamałem rękę. Musiałem się leczyć,
nie było wiadomo, czy zdołam się
przygotować do olimpiady. Lekarze
i ja robiliśmy wszystko, żeby się udało,
i wreszcie zakwalifikowałem się na olimpiadę. Powiodło się – zdobyłem tam
mój pierwszy złoty medal olimpijski.
Dla wielu był to szok. Byłem jeszcze
wtedy nieznanym zawodnikiem, a tu

Szyszki, rozgrzewka przed walką pod okiem trenera

tytuł mistrza olimpijskiego. Ale w mojej
karierze wszystko się ułożyło tak nietypowo, ponieważ urodziłem się 1 kwietnia
– nie byłem mistrzem Polski, a zostałem
mistrzem olimpijskim. Dopiero później
zdobyłem tytuł mistrza Polski i mistrza
Europy – w 1967 roku. To zaszokowało
nie tylko mnie, ale również kibiców, bo
przecież nie byłem najlepszym zawodnikiem w Polsce. A normalnie jest tak,
że najpierw zdobywa się tytuł mistrza
okręgu, mistrza Polski, mistrza Europy,
a dopiero później mistrza olimpijskiego.
Ja natomiast zacząłem od tego najwyższego, a dopiero później zdobywałem
te pomniejsze. Cenię sobie tytuł mistrza
olimpijskiego. Jest to najwyższy tytuł, jaki
amator może osiągnąć. Każdy do tego
dąży, żeby wyjechać na igrzyska olimpijskie – to już jest sukces, a zdobycie
tytułu mistrzowskiego – no, cóż, o tym
się marzy po nocach. Mnie się to ziściło
– pewnie dlatego, że jestem urodzony
1 kwietnia.
Widzimy w programach telewizyjnych i czytamy w gazetach, że z karierą współczesnych sportowców
nierozerwalnie są związane drogie
samochody, luksusowe wille, piękne
dziewczyny – jednym słowem pieniądze. Czy tak było również w czasach,
kiedy Pan odnosił sukcesy?
Jeżeli się wspomni lata 60., 70. to trudno
mówić o pieniądzach, o drogich samochodach i innych tego typu rzeczach.
Inna była rzeczywistość. Nie było wtedy
pieniędzy nawet za tytuł mistrza olimpijskiego – w Tokio dostaliśmy po 30
dolarów nagrody. W kraju trochę więcej,
bo po 15 tysięcy – wtedy była to równowartość około pięciu dobrych pensji. Na
pieniądze się nie liczyło. Startując, każdy
z nas liczył na sukces sportowy, a nie na
sukces finansowy – nie byliśmy do tego
przyzwyczajeni. Teraz, gdy zawodnik wyjeżdża na igrzyska olimpijskie, to wie, że
za zdobycie tytułu mistrza olimpijskiego
dostaje 20–25 tysięcy dolarów – za złoty medal. I jestem za tym, żeby płacić tym
zawodnikom, którzy na to zasługują.
Obecnie sport to wielki biznes. Liczą się

fot. D. Panasiuk

fot. D. Panasiuk

Józef Grudzień

nie tylko zdolności taktyczne zawodników, ale również ich ubiór.
Specjaliści od marketingu zwracają uwagę na to, w którym miejscu
ma się znajdować takie czy inne
logo, co i kiedy ma pokazać kamera telewizyjna podczas transmisji; która firma i ile zapłaciła za
obecność medialną na imprezie.
Czy Pana zdaniem nie psuje to
wizerunku współczesnego sportu? Czy autentyczna rywalizacja
nie zeszła na drugi plan?
Uważam, że jest to potrzebne.
Żyjemy w takim okresie – nie
tylko sportowcy, ale również i inni,
np. aktorzy, że wszyscy dorabiają
sobie na reklamie. Nie powinniśmy
tego negować. Wręcz odwrotnie
– młody, dobry sportowiec ma
prawo reklamować różne produkty
– nie tylko sportowe. Kariera sportowa jest krótkim okresem w życiu
młodego człowieka i powinien on
sobie w jakiś sposób zabezpieczyć
przyszłość – na przykład w sporcie
wyczynowym nie zawsze udaje
się pogodzić sportu z nauką. Po
zakończeniu kariery musi on mieć
środki na skończenie studiów albo
na zdobycie jakiegoś zawodu, bo
niestety nie każdemu udaje się zajmować w dorosłym życiu sportem,
trenowaniem.
Bez pieniędzy trudno wyobrazić
sobie rozwój sportu. Nie uważa
Pan jednak, że mamy do czynienia
ze złą dystrybucją środków finansowych? Biznes inwestuje olbrzymie kwoty w imprezy o dużym
rozgłosie, zarówno w skali kraju,
jak i na arenie międzynarodowej.
Zapomina się przy tym o sporcie
mającym znaczenie lokalne
– w małych miejscowościach,

które niewątpliwie mogłyby się stać
kuźnią młodych talentów. Tu brakuje
i pieniędzy i prawdziwych działaczy
sportowych...
Moim zdaniem działaczy sportowych
nigdy nie brakowało i nie brakuje.
Zmieniła się nieco ich rola,. Za moich
czasów np. związek bokserski dostawał fundusze, które wystarczały na
wszystko. Oczywiście był to związek,
który przewodził w Europie, bo myśmy zdobywali medale olimpijskie,
zdobywaliśmy tytuły mistrzów Polski,
mistrzów Europy. W samym Wrocławiu było 7 czy 8 klubów o różnej
randze. Malutkich klubów było dużo.
Szkoliło się w nich młodzież w zakresie
podstawowym. Później przechodziła
ona stopniowo do wyższych klas. Był
to normalny cykl szkoleniowy. Teraz
jest duży przeskok, nie wiadomo,
kiedy od juniora przechodzi się do
seniora i trudno mówić, że w juniorach
mamy dobry narybek. Nie ma płynności rozwoju zawodnika. Potrzebne
są pieniądze. Jeżeli nie będzie dotacji
budżetowych na szkolenie podstawowe, na poziomie szkolnym, to nie
będziemy mieli w ogóle sportu jako
takiego. Owszem, będą jednostki, ale
trudno będzie mówić o reprezentacji,
o wybitnych drużynach np. piłkarskich. Chodzi też o to, byśmy dotarli
do wiosek, do tych najmniejszych
szkół. Tu trzeba dać pieniądze. Niestety, ograniczamy lekcje wychowania
fizycznego – bo są tylko 2 albo co
najwyżej 3 godziny wf. Często jest
tak, że w szkołach nie ma nauczycieli
wychowania fizycznego. Lekcje daje
się przypadkowym nauczycielom,
żeby mieli większe pensje – bo liczą
się przepracowane godziny. Rzuca się
piłkę na korytarz, nie wykorzystuje się

ciąg dalszy na str. 9
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– rozmowa z Józefem Grudniem, bokserem, mistrzem olimpijskim
dokończenie ze str. 8
sal gimnastycznych. Trzeba zadbać
o to, żeby w szkołach byli zatrudniani
pracownicy z prawdziwego zdarzenia,
którzy poprowadziliby nie tylko lekcje
wf-u, ale również zajęcia pozalekcyjne.
Na to wszystko muszą być zapewnione
pieniądze z budżetu. Nie można ograniczać pieniędzy na rozwój kultury fizycznej. Sport jest profilaktyką zdrowia
młodego człowieka.
Liczy Pan na znalezienie „w terenie”
następców Grudnia?
Trudno mi tu mówić o Grudniu,
bo może znajdą się lepsi. Jest takie
powiedzenie, że „każdy żołnierz nosi
buławę marszałkowską w plecaku”.
Tak samo jest w wypadku młodych
sportowców rozpoczynających
I WIEC SŁOWIAŃSKI

karierę – każdy z nich może zostać olimpijczykiem – bez względu
na to, jaki sport uprawia. Człowiek
mający 10–12 lat nie wie jeszcze,
co chciałby uprawiać, ale ma szansę
wybrać. Powinien mu w tym pomóc
nauczyciel wychowania fizycznego.
Czasami młodzi ludzie mają jakiś talent wrodzony – np.: wytrzymałość,
szybkość, zwinność, siłę. Są to cechy,
które człowiek ma w sobie, i jeżeli
się je odkryje i będzie doskonaliło
w trakcie treningu, to z tego człowieka może wyrosnąć sportowiec,
który na igrzyskach będzie zdobywał
medale. Jeżeli nie będziemy mieli
pieniędzy na lekcje wychowania
fizycznego, na zajęcia pozalekcyjne, to nie ma mowy o szukaniu
przyszłych mistrzów sportu, którzy

ewentualnie mogą reprezentować
barwy narodowe.
Czym się teraz Pan zajmuje? Jak to
się stało, że legenda polskiego boksu
osiadła w Szyszkach? Na stałe?
Tak, osiadłem na stałe. Żałuję, że
dopiero teraz, bo mogłem znacznie wcześniej tu zamieszkać. Z tych
okolic pochodzi moja żona. Dopiero teraz poznałem uroki mieszkania
na wsi, a nie w tym molochu,
jakim jest wielkie miasto. Jestem
na emeryturze. Pracuję społecznie.
Udzielam się w Polskim Komitecie
Olimpijskim – jestem członkiem
komisji współpracy z olimpijczykami. Ponadto jestem prezesem
Fundacji Budowy Domu Rodziny
Olimpijskiej.

Pracuje Pan społecznie również
w Szyszkach. Swoją wiedzą bokserską dzieli się Pan z najmłodszymi
mieszkańcami tej wsi…
Tak. Dokładnie rok temu przyszli do
mnie chłopcy z Szyszek i poprosili
o pomoc przy utworzeniu sekcji
bokserskiej. Mimo że mam już swoje lata i przebyte kontuzje – a przez
to trudno mi jest pokazać niektóre
elementy techniki bokserskiej – zgodziłem się. Spotykamy się dwa razy
w tygodniu – we wtorki i czwartki.
Oni bardzo pilnie słuchają i chętnie się uczą. Trenujemy w bardzo
skromnych warunkach, mamy małą
salkę, ale myślę, że w najbliższym
czasie uda się nam to zmienić. Patronat nad naszą szkółką bokserską

Mazowsze obronione!
W

pierwszy weekend
września odbył się
od dawna zwoływany
wiec rodów słowiańskich
Mazowsza. Pięknym sobotnim popołudniem spokojnie obradujący uczestnicy wiecu – wojownicy,
rzemieślnicy, niewiasty
– przeżyli chwile grozy, kiedy nagle uderzyły na nich
jakieś obce wojska. Jak
się okazało, były to wojska księcia polańskiego
Mieszka, który nieudaną
próbę włączenia Mazowsza do swojego księstwa
c h c i a ł ko n t y n u o w a ć
siłą. Na szczęście dzielni
mazowieccy wojownicy,
wspierani przez swoich
sojuszników z ziem sąsiednich, obronili niezależne
Mazowsze. Niedobitków
Mieszkowej armii puszczono wolno – niech niosą
wieść, że z Mazowszanami
lepiej żyć w pokoju.

boisku Liceum Ogólnokształcącego w Nasielsku. Choć momentem
kluczowym imprezy była sobotnia
inscenizacja najazdu Mieszka I na
Mazowszan, to dwa weekendowe
dni pełne były atrakcji. Oprócz
turniejów i pokazowych scen batalistycznych, można było oglądać
średniowieczne życie codzienne,
podglądać pracę rzemieślników
i zakupić u nich stylowe pamiątki.
Dorośli i dzieci, wraz z wojownikami
i niewiastami, brali udział w turnieju
łuczniczym, biegu wojownika czy
biegu niewiast. Dzieci szczególnie
zachwycone były warsztatami tańca
średniowiecznego i konkursem na
najlepszego kuglarza. Do tańca grał
nam zespół Abalienatus, tradycyjne
mazowieckie pieśni śpiewały dziewczęta z zespołu Śpiewnik Domowy.
W niedzielę, późnym wieczorem,
dla najwytrwalszych zagrała Sielska
Kapela Weselna ze Szczytna, a mrożący krew w żyłach taniec z ogniem
wykonał Teatr Tańca i Ognia „Ignis”
z Warszawy.

Taką opowieść historyczną przedstawili organizatorzy i uczestnicy
festiwalu historycznego, który odbył się w dniach 3–4 września br. na

Wszyscy goście festiwalu byli jednocześnie jurorami, wypełniając dołączone do biletów ankiety. Spośród

Na koniec naszej rozmowy proszę
powiedzieć kilka słów o swojej
rodzinie.
Moja żona ma na imię Irena. Mam
dwóch synów – Mariusza i Roberta, trzech wnuków i jedną wnuczkę. Jestem z nich zadowolony, bo
dzieci bardzo często nas odwiedzają – a wtedy jest to prawdziwa
rodzinna sielanka. Jest tu naprawdę
pięknie.
Bardzo dziękuję za rozmowę
Dariusz Panasiuk, AW

fot. M. Stamirowski

nich wylosowaliśmy osobę, która
otrzymała średniowieczną pamiątkę
– replikę tabliczki
woskowej wraz z rysikiem. Zwycięzcą
został pan Ireneusz
Domański. Naprawdę wiele stracili ci,
którzy woleli nasz
festiwal oglądać zza
płotu…
Na dwa wrześniowe
dni w wiosce słowiańskiej w Nasielsku
zamieszkały drużyny
z niemal całej Polski:
Mazowiecka Drużyna Wojów Słowiańskich „Weles”
z Podkowy Leśnej,
Drużyna Wojów Kniazia Włodzimierza Światosławowicza z Warszawy,
Drużyna Wojów Wielkopolskich
„Lech” z Poznania (najeźdźcy),
Drużyna Grodów Czerwieńskich
z Chełma, Drużyna Białego Wilka
z Sandomierza, Drużyna Najemna
Jana Nałęcza z Warszawy, Rodzina
Słowiańska
z Kutna, oraz
organizatorzy:
Wikińsko-Słowiańska Drużyna Wojów
„Czarny Wąż”,
Towarzystwo
Popularyzacji
D z i e d z i c t wa
Kulturowego
„Gaudia”.
Rzemiosła prezentowali: Iza
S t a ru k i ew i c z
– z i e l a rs t wo
i Dorota Csaky
– haft (Gaudia),
Margot Rakalska – tkactwo,
Paweł Wójcik
– rogow n i k ,
fot. M. Stamirowski Andrzej Miel-

sprawuje Ochotnicza Straż Pożarna,
a finansowo pomaga nam tutejszy
urząd gminy. Chłopcy nazwali swój
klub Fayter Szyszki.

carek – łucznictwo, Eryk Popkiewicz
– bursztyniarz, Małgorzata GładyszOzimek – haft i Przemysław Banasiewicz – biżuteria (Weles).
Podziękowania za pomoc przy organizacji imprezy należą się przede
wszystkim współorganizatorom:
Nasielskiemu Ośrodkowi Kultury
i Urzędowi Miejskiemu w Nasielsku,
jak również sponsorom: firmie Elektroplast, firmie Jan-pol,
firmie Ars Enigma,
Centrum Handlowemu „Guliwer”, Tow.
Ubezpieczeniowemu
„Filar”, firmie Mark
– hurtownia spożywcza, drukarni „Paser”,
p. Bogdanowi Pawłowskiemu, firmie Sanibud, p. Andrzejowi
Głembickiemu.
Szczególne podziękowania za okazane
wsparcie należą się dyrektorowi LO w Nasielsku panu Zdzisławowi
Suwińskiemu oraz panu
Andrzejowi Zawadzkie-

mu z Towarzystwa Miłośników Ziemi
Nasielskiej. Urząd Miejski w Nasielsku
obiecał dołożyć wszelkich starań, by
to spotkanie promujące historyczną
tradycję ziemi nasielskiej weszło na
stałe do kalendarza imprez. Do zobaczenia za rok na II Wiecu Słowiańskim
w Nasielsku!
Monika Marzęta
Adrian Osiadacz
fot. M. Stamirowski
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Cukier po dwa złote?

W nasielskich sklepach
jego kilogram kosztuje od
2,90 do 3,40 zł. A niedawno, jeszcze przed wejściem
do Unii Europejskiej, płaciliśmy za cukier 2 zł, a nawet
1,7 zł. Wtedy wynikało to
z jego znacznej nadprodukcji w Polsce, a skoro
było go dużo, musiał być
tani. Obecnie cukier ma,
jako jedyny w Unii produkt
żywnościowy, cenę regulowaną, ustalaną odgórnie.
W opłacie za jego kilogram
mieści się także odpowiednie wsparcie dla plantatorów buraków cukrowych
i gwarancja dla cukrowni,
że za tonę białego produktu
uzyskają należytą zapłatę.

znacznie więcej, niż było przed akcesją.
Dzięki dopłatom w UE panuje równowaga cukrowa na rynku, a rolnicy i cukrownicy mają zapewnioną należytą
zapłatę. Ale ta równowaga wymaga też
rozwiązań ilościowych, to znaczy, że co
roku wolno wyprodukować (z gwarancją uzyskania regulowanych cen) tylko
określoną ilość cukru. Jego część jest
eksportowana poza Unię, gdzie sprzedawany jest ...bardzo tanio, ale jego unijni
producenci otrzymują zwrot różnicy,
czyli subwencje eksportowe.
Tak w skrócie wygląda sprawa cukru
w Unii Europejskiej. Wszyscy zadowoleni? Niekoniecznie. Już ponad rok temu
zapowiedziano reformę tego rynku.
W lipcu 2004 r. ówczesny unijny komisarz rolnictwa Franz Fischler uzasadniał
jej wprowadzanie koniecznością dostosowania wysokości produkcji cukru
do zapotrzebowania wewnątrz Unii,
gdyż wkrótce UE nie będzie mogła już
w takim stopniu eksportować tego produktu z udziałem subwencji. Na rynku
cukru nie ma konkurencji – tłumaczył
– a jego ceny są dla konsumentów za
wysokie.

A moglibyśmy płacić za niego o 1/3
mniej. Dlaczego? Produkcja cukru
w Europie jest dość droga, na świecie
wytwarza się go taniej, z trzciny cukrowej, no i bez unijnych dopłat. W naszych
sklepach tańszy cukier trzcinowy lub
z buraków, ale o niższej cenie, prawdopodobnie pojawi się niedługo, jeśli
Unia uwzględni zalecenia Światowej
Na czym mają polegać zmiany? Unijna
Organizacji Handlu (WTO).
produkcja cukru ma być w kilku etaW Unii Europejskiej, a zatem od ponad pach, w ciągu czterech lat, zmniejszona
roku i w Polsce, interwencyjna cena o z 17,4 do 14,6 mld ton; ograniczony
cukru wynosi ok. 2500 zł za tonę ma być także dotowany eksport
(w cukrowni), zaś za buraki cukrowe – z 2,4 mln ton do 0,4 mln ton. Limity
plantatorzy dostają ok. 160 zł, czyli produkcji cukru (tzw. kwoty) przyznane

poszczególnym firmom staną
się przedmiotem handlu między
nimi. Ostatecznie nastąpi rezygnacja z interwencji na rynku.
Spadnie zatem cena cukru.
W związku z tym poszkodowani
będą plantatorzy buraków cukrowych. Cena skupu tych roślin ma
spaść (w ciągu kilku lat) z dzisiejszych ok. 160 zł za tonę do 110
zł. Przewiduje się wyrównanie na
poziomie ok. 60 proc. możliwych
start. W efekcie zmian cena cukru
w sklepach powinna spaść o jedną
trzecią. Bez reformy tego rynku
cięcia produkcji byłyby tylko większe
– zapewniał latem ubiegłego roku Franz
Fischler.
Jednak sytuacja się skomplikowała.
Okazało się bowiem, że zapadł niekorzystny dla Unii wyrok w cukrowym
sporze na forum Światowej Organizacji
Handlu (WTO). Orzekła ona, że dopłaty
Brukseli do eksportu cukru są nielegalne.
Ten wyrok może spowodować trzęsienie na unijnym rynku cukru. Skargę
wniosły Brazylii, Australii i Tajlandia.
Ich zdaniem UE stosowała nielegalne
dopłaty do ok. 1,6 mln ton rocznie.
Nie dość, że wyeksportowała za dużo
dotowanego słodkiego produktu, to
jeszcze kupowała tani cukier w krajach
Afryki, Karaibów i Pacyfiku, aby potem
sprzedać go za granicą.
Koszt wytworzenia cukru z buraków

Na ratunek kasztanowcom

Rośnie ich w Polsce ponad pół miliona.
Wkrótce będzie ich jednak mniej, z powodu działania szrotówka kasztanowcowiaczka. Chyba każdy już widział, jak wygląda zaatakowane przez tego szkodnika
drzewo: liście więdną przedwcześnie
i opadają, a po około 10 latach drzewo
całkowicie obumiera. Często dzieje się to
wcześniej, ponieważ osłabiony kasztanowiec ginie z powodu choroby lub tracąc
dekoracyjny charakter, zostaje wycięty.
Czy wyobrażamy sobie nasz kraj bez
tych drzew? Kasztanowce często otaczają zabytkowe budowle, stare kościoły
itp., ich kwitnące kiście pokoleniom maturzystów przypominały o egzaminach,
no i z czego robić jesienią ludziki, jak nie
z kasztanów?
Niestety, dane zebrane w sąsiednich
Niemczech pokazują, że zaledwie
w przeciągu kilku lat z powodu inwazji
szrotówka w takich miastach jak Berlin
zniknęła większość z dziesiątek tysięcy kasztanowców. Nie powinniśmy
dopuścić, by taka sytuacja zdarzyła się
i w naszym kraju.

Do Polski kasztanowce zostały sprowadzone z Półwyspu Bałkańskiego ponad
400 lat temu, prawdopodobnie za
sprawą króla Jana III Sobieskiego. Stały
się ulubionym drzewem parkowym,
chętnie sadzonym przy kościołach,
w pałacowych ogrodach i miejskich
parkach, a także, z czasem, przy
głównych alejach miast, na bulwarach
i promenadach, wzbogacając znacząco architekturę polskiego krajobrazu.

A teraz te lubiane drzewa giną...

ataków szrotówka. W przyszłym roku
szczepienia będą odbywać się metodą
Inwazja szrotówka kasztanowcowiaczka
wysokociśnieniową przy użyciu specjalna terenie całej Polski oraz jego ogromny
nego iniektora, co pozwoli ograniczyć
potencjał rozrodczy powoduje, że bez
liczbę otworów do jednego na drzewo.
naszej pomocy natura sama sobie nie
poradzi. W związku z tym konieczne Bardzo skuteczną metodą walki ze
jest podjęcie kompleksowych działań, szrotówkiem, ogrniczającą jego wystęaby ratować osłabione przez szkodnika powanie o 30%, jest po prostu grabienie
kasztanowce. Warto to zrobić. Poza liści, ponieważ to właśnie w opadłych
tym pamiętajmy też, że szrotówek, liściach larwy tego szkodnika się wypo zniszczeniu kasztanowców, nie lęgają i są w stanie przetrwać zimę.
wyprowadzi się z naszego kraju, lecz Palenie i kompostowanie liści wpływa
po prostu przeniesie się na inne drzewa, znacząco na ograniczenie pierwszego
np. na klony.
pokolenia szkodnika. Niestety, nawet
bardzo dokładne zgrabienie liści nie
Co robić? Mało efektywne są metody
gwarantuje całkowitego pozbycia się
takie jak wabienie sikorek, które żywią
populacji szrotówka z naszego parku
się gąsienicami, ponieważ ginie tylko
czy ogrodu, jako że część osobników
3% larw. Skuteczne są natomiast iniekmoże schronić się w przylegających
cje, czyli endoterapia, potocznie zwana
żywopłotach czy krzakach.
szczepieniami. Polega ona na wprowadzaniu do tkanek przewodzących drzew Inną metodą, będącą jedynie uzupełróżnych substancji o właściwościach nieniem opisanych wyżej sposobów
pestycydu, owadobójczych i grzybo- walki ze szrotówkiem kasztanowcobójczych. Preparat taki rozchodzi się wiaczkiem, głównie ze względu na
wewnątrz drzewa i dochodzi do liści, miejscowe działanie, są pułapki feromoktóre automatycznie stają się niejadalne nowe (feromony to naturalne substancje
dla gąsienic szrotówka. Pierwszą osobą, wabiące). Utrudnieniem w przypadku jej
która zastosowała tego typu szczepienia, stosowania jest konieczność częstych
był prof. Gabriel Łabanowski z Instytutu zmian lepów nasączonych feromonaSadownictwa i Kwiaciarstwa w Skiernie- mi. (Natomiast stosowane do tej pory
wicach. Zaletą metody jest jej wysoka lepowanie pni prostymi opaski z folii
skuteczność przy bardzo niskiej szko- przylegającej do pnia okazało się bardzo
dliwości dla ludzi i zwierząt. Z kolei rany mało skuteczne).
powstałe w wyniku nawiertów zarastają
Fundacja Nasza Ziemia w ramach
w ciągu 2 lat. Dodatkowo dzięki „szczeprojektu „Pomóżmy kasztanowcom”
pieniu” przeciętny kasztanowiec może
ogłosiła program dla szkół, edycji
rozwijać się przez dwa lata wolny od
2005/2006 „Zaadoptuj kasztanow-

produkowanego w Europie jest wyższy
o ponad połowę niż w przypadku produkcji cukru trzcinowego. Jednak dzięki
dopłatom Unia jest drugim eksporterem cukru na świecie – z UE pochodzi
40 proc. światowego eksportu tego
produktu. Z drugiej strony Unia chroni
swój rynek 140-proc. cłem na cukier.
Dzisiejsza sytuacja – dotowanie unijnego eksportu – spowodowała spadek cen
cukru na świecie.
Reforma rynku cukru ma wejść już za
kilka miesięcy, tuż przed początkiem
kampanii cukrowniczej 2005/2006.
Cukrownicy i plantatorzy, polscy i unijni,
protestują, zaledwie kilka tygodni temu
odbyła się kolejna ich manifestacja
w Brukseli. Kwestionują datę wprowadzenia reformy – i w ogóle samą
reformę. Szczególnie producenci
z nowych krajów unijnych podkreślają,

że potrzeba im więcej czasu, by się
przystosować. Trudno odmówić im racji,
gdy weźmiemy pod uwagę, jak jeszcze
przed dwoma laty wyglądał polski rynek
cukru. Z drugiej strony wyrok Światowej
Organizacji Handlu jest dla krajów obowiązujący (chyba że chce się wystąpić
z niej, co jest jednoznaczne z gospodarczym samobójstwem). Świat to nie
tylko Europa i warto o tym pamiętać.
Unia Europejska będzie musiała znieść
dopłaty, licząc się – w przypadku
odmowy – z nałożeniem przez kraje
pozywające ceł karnych. Wtedy polscy
plantatorzy będą musieli przejść reformę
w trybie przyśpieszonym.
Plusem dla wszystkich będą niższe ceny
cukru w sklepach. Prawdopodobnie
wkrótce czeka nas cukier znów za 2 zł
za kilogram.
A.I. Wojtko

ca”. Jego celem jest budowanie
wśród dzieci i młodzieży szacunku
i odpowiedzialności za kasztanowce
i inne drzewa oraz zaangażowanie
uczniów w ochronę i pielęgnację
kasztanowców i innych drzew. Program skierowany jest do przedszkoli
i szkół wszystkich typów i poziomów
województwa mazowieckiego.
W ramach programu planowane
jest zebranie środków na ochronę
i leczenie kasztanowców z terenu
warszawskiego Parku Łazienkowskiego, zaatakowanych przez szrotówka
kasztanowcowiaczka, informowanie
o zasadach ochrony kasztanowców
przed szrotówkiem i propagowanie
idei poszanowania i odpowiedzialności
za drzewa oraz inicjowanie lokalnych
działań podejmowanych przez szkoły
w celu ochrony i pielęgnacji drzew
w ich sąsiedztwie.
Aby przystąpić do programu, każda
jednostka (szkoła, przedszkole, klasa,
koło przyrodnicze lub inna organizacja szkolna) zainteresowana udziałem
w programie rejestruje się jako uczestnik,
przesyłając do Fundacji Nasza Ziemia
wypełniony formularz rejestracyjny
(pocztą, faksem, pocztą elektroniczną).
Zadaniem uczestnika programu jest:
– popularyzowanie wśród uczniów
swojej szkoły i ich rodziców idei poszanowania kasztanowców i innych
drzew;
– przekazywanie wiedzy na temat

ochrony kasztanowców przed szrotówkiem;
– objęcie adopcją konkretnego kasztanowca w Parku Łazienkowskim
w Warszawie i pomoc w pozyskiwaniu
środków na leczenie i pielęgnację wybranego drzewa. Pozyskiwanie środków
odbywać się będzie poprzez sprzedaż
cegiełek przygotowanych specjalnie
na ten cel, a także poprzez sprzedaż
prac plastycznych wykonanych przez
uczestników programu. Obie formy
pozyskiwania środków kwalifikowane są
jako zbiórka publiczna, która prowadzona będzie pod kierownictwem Fundacji
Nasza Ziemia na podstawie stosownego
zezwolenia.
Warto przyłączyć się do tej pożytecznej akcji. I rozejrzeć się wokół – może
pomoc przydałaby się także nasielskim
drzewom?
LAN
Na podstawie materiałów ze strony
internetowej www.naszaziemia.pl

9–22 września

DODATEK

TELEWIZYJNY

Życie Nasielska

11

PONIEDZIAŁEK 19 WRZEŚNIA 2005 r. (Alfons, January, Konstancja, Teodor)

HIT NA DZIŚ

Lot skazańców
20.45 POLSAT
Reżyseria: Simon West; W rolach
głównych:Nicolas Cage, John Cusack,
John Malkovich, Monica Potter, Steve
Buscemi; sensacyjny; Kraj produkcji:
USA; Rok produkcji: 1997; 111 min

Cameron Poe (Nicolas Cage), były
żołnierz, został skazany na osiem lat
więzienia za nieumyślne zabójstwo
w obronie żony.Zwolniony warunkowo za dobre sprawowanie wraca po
kilku latach do żony i córeczki, której
nigdy jeszcze nie widział. Niestety,
ponownie wpada w tarapaty,
gdy wsiada do samolotu pełnego
przestępców transportowanych do
więzienia, by najszybciej dotrzeć do
domu.Skazańcy opanowują maszynę, a przewodzi im niejaki Cyrus
„Wirus” Grissom (John Malkovich)
– geniusz i maniak zarazem, który
ma równie mało skrupułów, co inni
desperaci, jak czarnoskóry Diamond
Dog (Ving Rhames) o morderczych
instynktach, brutalny Billy Bedlam
czy notoryczny gwałciciel „Johnny
23”. Po międzylądowaniu w Carson
City trzej porywacze odchodzą, ale
przybywają następni – podmienieni w miejsce obezwładnionej załogi.
Wśród nich znajduje się legendarny
seryjny morderca. Napięcie rośnie
z każdą minutą. Czy Cyrus zorientuje się, że bystry Cameron to nie
desperat tylko facet na zwolnieniu
warunkowym? Czy Diamond Dog
ściągnie swoje mordercze instynkty i pozwoli wszystkim bezpiecznie
wylądować?

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

06:00 Kawa czy herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Moda na sukces - odc.2596
08:40 Listonosz Pat III; serial anim.
09:00 Budzik; program dla dzieci
09:30 Papirus - Mumia 1; film animowany
kraj prod.Francja
10:05 Nieustraszony (seria IV) - odc. 21
(89) kraj prod.USA (1985)
10:50 TELEZAKUPY
11:20 Rolnictwo na świecie
11:35 Zielony biznes
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Między cudem a życiem; dramat
kraj prod.USA
13:45 Grekokatolickie uroczystości
Narodzenia NMP; relacja
14:25 Zobaczyć świat w ziarenku piasku;
film animowany
15:00 Wiadomości
15:10 Audycje komitetów wyborczych
16:15 Tele-Nowela - Program o ksiażkach
16:25 Moda na sukces - odc.2596; serial
kraj prod.USA
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Pod lupą; reportaż
17:30 Klan - odc. 973; telenowela TVP
18:00 Jaka to melodia?
18:25 Plebania - odc. 575; telenowela TVP
18:50 Zapowiedź Wiadomości
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 Pogoda
20:15 Mistrzostwa Europy w siatkówce
kobiet - Polska-Chorwacja (PolskaChorwacja); relacja
22:25 Misja specjalna; magazyn
22:50 Wiadomości
23:00 Prosto w oczy; program Moniki
Olejnik
23:20 Dług; dramat
01:00 W poszukiwaniu Szekspira - Trop
zgubiony i odnaleziony cz.I (3/8) (In
Search of Shakespeare. The Lost Years)
kraj prod.Wielka Brytania (2003)
01:30 Zakończenie programu

06:05 Złotopolscy; telenowela TVP
06:25 10 minut tylko dla siebie
06:40 Dwójka Dzieciom -W krainie władcy
smoków - odc 9; serial przygodowy
07:05 Od przedszkola do Opola
07:40 Dwójka Dzieciom - Teletubisie
08:05 Czterdziestolatek - odc.11; serial TVP
09:00 Pytanie na śniadanie
09:55 M jak miłość - odc. 174
10:40 Pytanie na śniadanie
11:45 Podróże kulinarne R. Makłowicza
12:15 Kochaj mnie - odc. 116; telenowela
dokumentalna TVP
12:40 TELEZAKUPY
13:00 Panorama
13:15 Pogoda
13:20 Powrót mumii; film dokumentalny
kraj prod.Wielka Brytania
14:15 Śpiewajmy Bogu naszemu; reportaż
14:35 Audycje Komtetów Wyborczych
15:10 Doktor z alpejskiej wioski - odc.
53; serial
16:00 Panorama
16:10 Dla niesłyszących - Na dobre i na
złe - odcinek 224 Życie na nowo
17:05 Czołówka - Co Ci dolega?
17:05 Co ci dolega? - Kłopoty ze snem.
Dzieci kraj prod.Wielka Brytania
17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:05 Koncert poświęcony A. Osieckiej
- Okularnicy
19:55 Nagroda Literacka NIKE (nominacja) 7
20:00 Panorama flesz
20:05 M jak miłość - odc. 345
21:00 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:05 Kochaj mnie - odc. 117; telenowela
dokumentalna TVP
21:30 Magazyn kryminalny 997
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:30 Sport Telegram
22:35 Pogoda
22:50 W imieniu obywatela
23:45 Kryminalne zagadki Las Vegas II odc. 16; serial sensacyjny USA, Kanada
00:30 Samotni strzelcy - odc. 13 ost.; serial
komediowy kraj prod.USA
01:15 Wieczór artystyczny - Na cętce
źrenicy (Ewa Kuryluk); film dok.

06:00 Piosenka na życzenie
06:55 TV MARKET
07:10 Interwencja, odc.500 Polska
07:30 MTV - Zza sceny, odc.3
08:00 Zbuntowany Anioł , odc.185
09:00 Gra w ciemno, odc.32 Polska
10:00 13 Posterunek, odc.21 Polska
10:30 Zagraj o milion, odc.1
11:45 Reportaż
12:00 Zbuntowany Anioł , odc.186
12:55 Ja się zastrzelę 5, odc.69
13:25 13 Posterunek, odc.22 Polska
14:00 Pierwsza miłość, odc.136 Polska
14:45 Reportaż
15:00 Tango z aniołem, odc.3
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.501
16:30 Świat według Bundych, odc.115;
USA, 1987   
17:00 JAG Wojskowe Biuro Śledcze,
odc.60
18:00 Pierwsza miłość, odc.137 Polska
18:45 Wydarzenia
19:20 Samo życie, odc.576 Polska
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 Interwencja, odc.502
20:45 Lot skazańców; USA, 1997; r. West
Simon; w. Buscemi Steve, Cage Nicolas,
Cusack John, Eastin Steve, Potter Monica
Film sensacyjny. Ten lot miał być najlepiej strzeżonym więziennym transportem. Nikt jednak nie przewidział,
że Cyrus Grissom (Malkovich) wie,
jak przejąć samolot. Rozpoczyna się
szaleńczy wyścig z czasem. Jedynym
sprzymierzeńcem władz na pokładzie
jest Cameron Poe (Cage). Były bohater
wojenny zakończył właśnie ośmioletnią
odsiadkę i marzy o powrocie do żony i
nigdy niewidzianej córeczki.
21:30 Studio Lotto
23:15 V.I.P., odc.9 “V.I.P.”; USA;   
00:15 Biznes Wydarzenia
00:35 Pogoda
00:40 Kuba Wojewódzki - Talk Show   
01:35 i-TV, odc.4 “i-TV”   
02:30 Wspólnota “Communion”; USA,
1990; r. Philippe Mora; w. Andreas
Katsulas, Crouse Lindsay, Frances
Sternhagen, Joel Carlson
04:15 Aquaz Music Zone
05:30 Pożegnanie

06:00 Uwaga! - magazyn, 2005
06:20 Telesklep;
07:00 Kobra: Oddział specjalny - serial
sensacyjny (12/18), Niemcy, 2001
07:55 Gorzka zemsta - telenowela obyczajowy (112/188), Kolumbia, 2003
08:50 Wykręć numer - teleturniej
10:10 Graj o raj - teleturniej
11:05 Zielone drzwi
11:35 Na Wspólnej - serial obyczajowy
(514/0), Polska, 2005, reż. Marcin
Figurski;
12:05 Rozmowy w toku - talk show
13:10 W-11 Wydział Śledczy - serial
fabularno-dokumentalny
13:45 Kobra: Oddział specjalny - serial
sensacyjny (13/18), Niemcy, 2001
14:45 Przystanek Alaska - serial obyczajowy (102/110), USA, 1990 , wyst. Rob
Morrow, Barry Corbin, Janine Turner, John
Corbett, John Cullum, Darren E. Burrows,
Cynthia Geary, Elaine Miles, Peg Phillips,
Graham Greene, Richard Cummings Jr.,
William J. White
15:45 Gorzka zemsta - telenowela obyczajowy (113/188), Kolumbia, 2003, reż.
Rodrigo Triana;
16:45 Fakty
17:02 Uwaga! - magazyn
17:15 Rozmowy w toku - talk show
18:25 W-11 Wydział Śledczy - serial
fabularno-dokumentalny
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:10 Najsłabsze ogniwo - teleturniej
21:00 Na Wspólnej - serial obyczajowy
(515/0), Polska, 2005, reż. Marcin
Figurski;
21:30 Anioł Stróż - serial komedia (3/13),
Polska
22:05 Szymon Majewski Show - program
rozrywkowy
23:05 Detektyw Monk - serial sensacyjny
(13/16), USA, 2003;
00:05 Fakty, ludzie, pieniądze - magazyn
00:35 Wydanie drugie poprawione
- magazyn
01:05 Multikino - magazyn
01:30 Uwaga! - magazyn
01:50 Telesklep

05.45 „VIP” - Wydarzenia i plotki
06.10 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
06.35 „Strefa P” - Magazyn muzyczny
07.00 „Muzyczne listy” – magazyn
muzyczny
08.00 TV Market
08.15 „Echo lasu” (46) – program
08.45 „Zwariowany świat Malcolma”  
(56) – serial komediowy, USA 2000,
reż. Chris Koch, wyk. Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek, Bryan Cranston   
09.15 „Psie serce - Argo” (12) – serial
obyczajowy, Reżyseria; Adek Drabiński
10.15 „Przybysz” (The Visitor”) (13) – serial
fantastyczno-przygodowy, USA
11.15 „KOT, czyli Ktoś Ogromnie
Tajemniczy” - program rozrywkowy
12.15 TV Market
12.30 „Strefa P” - Magazyn muzyczny
13.00 „Dekoratornia” – magazyn wnętrzarski
13.30 Taxi – teleturniej
14.15 „Muzyczne listy” – magazyn
muzyczny
15.15 „Pokemon” (68) – serial animowany
dla dzieci, USA/Japonia 1997-98
15.45 „Pasadena” (4) – serial dramatyczny, USA 2001, reż. Sanford Bookstaver,
R.W. Goodwin, wyk. Austin Nichols,
Martin Donovan, Bill Dow
16.45 „Ja tylko pytam” - - talk-show
17.45 „Zwariowany świat Malcolma”  
(57) – serial komediowy, USA
18.15 „Daję słowo” – teleturniej
19.00 „MacGyver” (101) – przygodowy
serial akcji, USA/Kanada 1985-1992
20.00 „Odlot”
20.45 „Anioł ciemności” (55) – serial
dramatyczno-sensacyjny, USA
21.45 „INFORmator prawny” - Magazyn
„Gazety Prawnej”
22.00 Wydarzenia
22.10 „Komenda” - serial dokumentalny
22.40 „Grateful Dawg” - USA 2000, reż.
Gillian Grisman; wyk. Jerry Garcia, David
Grisman, Joe Craven, Jim Kerwin
00.30 3 Muzyczne Listy – magazyn
01.20 „INFORmator prawny” - Magazyn
„Gazety Prawnej”
01.35 „Strefa P” - Magazyn muzyczny
02.00 „Joker” – talk-show
02.50 „KOT, czyli Ktoś Ogromnie
Tajemniczy” - program rozrywkowy
03.40 Zakończenie programu
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TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

Czyż nie dobija się koni?

06:00 Kawa czy herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Moda na sukces - odc.2597
08:40 Smocze opowieści; serial anim.
09:10 Jedyneczka
09:40 Super Rupert; serial
10:10 Tucker - odc.13; serial komediowy
kraj prod.USA
10:30 Tak,kochanie - odc. 3; serial kom.
10:55 TELEZAKUPY
11:25 Tak jak w Unii
11:50 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Klan - odc. 969; telenowela TVP
12:35 Plebania - odc. 571; telenowela TVP
13:05 Jaka to melodia?
13:25 Bulionerzy
13:55 Ktokolwiek widział, ktokolwiek
wie...
14:20 ZUS radzi - odc.15/24/05
14:30 Dzień Nauki - Polska 2005 Niezwykłe badania - odc.2; magazyn
15:00 Wiadomości
15:10 Audycje komitetów wyborczych
16:15 Tele-Nowela - Program o książkach
16:25 Moda na sukces - odc.2597
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Pod lupą; reportaż
17:30 Klan - odc.  974; telenowela TVP
18:00 Jaka to melodia?
18:25 Plebania - odc. 576; telenowela TVP
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 Pogoda
20:15 W krainie dreszczowców - Strach
w ciemnościach; film fabularny kraj
prod.USA (2001)
21:50 Sprawa dla reportera
22:25 Wiadomości
22:35 Prosto w oczy; program Moniki
Olejnik
22:50 Widzieć i wiedzieć - Tybet. Historia
tragedii; film dokumentalny
23:50 Plus minus
00:20 Prawo i bezprawie (seria II) - odc.  
6 kraj prod.USA (2001)
01:00 Prawo i bezprawie (seria II) - odc.  
7 kraj prod.USA (2001)
01:45 N o w e g w i a z d y E ur o p y Przestępczość odc.7
02:15 Zakończenie programu

05:50 Złotopolscy - odc. 204
06:15 10 minut tylko dla siebie
06:30 Dwójka Dzieciom -W krainie władcy
smoków - odc 10; serial przygodowy
06:55 Od przedszkola do Opola
07:30 Dwójka Dzieciom - Teletubisie
07:55 Czterdziestolatek - odc. 12; serial
TVP
09:00 Pytanie na śniadanie
09:55 M jak miłość - odc. 175
10:40 Pytanie na śniadanie
11:45 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza
12:15 Znaki czasu ; magazyn
12:35 Nominacja książek do Nagrody
Nike
12:40 TELEZAKUPY
13:00 Panorama
13:05 Pogoda
13:10 Śpiewające fortepiany
14:05 Lokatorzy - odc. 9
14:35 Audycje Komitetów Wyborczych
15:05 Doktor z alpejskiej wioski - odc. 54
kraj prod.Austria, Niemcy, Włochy
16:00 Panorama
16:20 Dla niesłyszących - M jak miłość
- odc. 345
17:10 Dla niesłyszących - Kulisy serialu
„M jak miłość”
17:15 Allo,Allo - odc. 8/57 kraj prod.Wielka Brytania (1982)
17:45 Pogotowie Ekspresu Reporterów
17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:50 Pogoda
19:00 Jeden z dziesięciu; teleturniej
19:30 Warszawska Jesień 2005 - koncert
20:00 Panorama flesz
20:10 M jak miłość - odc. 346
21:00 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:05 Magazyn Ekspresu Reporterów
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:30 Sport Telegram
22:35 Pogoda
22:45 Wieczór filmowy Kocham Kino
- Czyż nie dobija się koni?; dramat kraj
prod.USA (1969)
00:50 Wieczór filmowy Kocham Kino
- Jeszcze mi podziękujesz; dramat
obyczajowy kraj prod.Kanada

06:00 Piosenka na życzenie
06:55 TV MARKET
07:10 Interwencja, odc.501 Polska
07:30 Ja się zastrzelę 5, odc.69
08:00 Zbuntowany Anioł , odc.186
09:00 JAG Wojskowe Biuro Śledcze,
odc.60
10:00 Daleko od noszy, odc.63 Polska
10:30 Czułość i kłamstwa, odc.111
Polska
11:00 Samo życie, odc.576 Polska
11:45 TV MARKET
12:00 Zbuntowany Anioł , odc.187
13:00 Ja się zastrzelę 5, odc.70
13:30 Świat według Bundych, odc.115;
USA, 1987   
14:00 Pierwsza miłość, odc.137 Polska
14:45 Pensjonat pod Różą, odc.68
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.503 Polska
16:30 Świat według Bundych, odc.116;
USA, 1987   
17:00 V.I.P., odc.9 “V.I.P.”; USA;   
18:00 Pierwsza miłość, odc.138 Polska
18:45 Wydarzenia
19:20 Samo życie, odc.577 Polska
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 Szpital Księcia Alberta, odc.4
20:45 N i c d o s t r a c e n i a ; U S A ,
1 9 9 7 ; r. O e d e k e r k S t e v e ; w.
E s p o s i t o G i a n c a r l o, L a w r e n c e
Martin, Preston Kelly, Robbins Tim
Komedia sensacyjna. Nick Beam
(Robbins) dochodzi do wniosku, że
nie ma już nic do stracenia. Żona
(Preston) romansuje z jego szefem, a
przed chwilą napadł na niego uzbrojony
facet (Lawrence). Tego Nick na pewno
nie puści już płazem.
21:30 Studio Lotto
23:10 Strażnik Teksasu, odc.4
00:10 Biznes Wydarzenia
00:30 Pogoda
00:35 Bumerang, odc.352 Polska
01:05 i-TV, odc.9 “i-TV”   
02:00 Zapach kobiety; USA, 1992; r.
Brest Martin; w. Pacino Al, O’Donnell
Chris, Anwar Gabrielle, Rebhom James
04:25 Magazyn sportowy
05:30 Pożegnanie

06:00 Uwaga! - magazyn, 2005
06:20 Telesklep;
07:00 Kobra: Oddział specjalny - serial
sensacyjny (13/18), Niemcy
07:55 Gorzka zemsta - telenowela
obyczajowy (113/188), Kolumbia
08:50 Wykręć numer - teleturniej
10:10 Graj o raj - teleturniej, 2005
11:05 Usterka - serial fabularno-dokumentalny, 2004;
11:35 Na Wspólnej - serial obyczajowy
(515/0), Polska
12:05 Rozmowy w toku - talk show
13:10 W-11 Wydział Śledczy - serial
fabularno-dokumentalny
13:45 Kobra: Oddział specjalny - serial
sensacyjny (14/18), Niemcy
14:45 Przystanek Alaska - serial obyczajowy (103/110), USA, 1990 , wyst. Rob
Morrow, Barry Corbin, Janine Turner, John
Corbett, John Cullum
15:45 Gorzka zemsta - telenowela
obyczajowy (114/188), Kolumbia
16:45 Fakty
17:02;Uwaga! - magazyn
17:15 Rozmowy w toku - talk show
18:25 W-11 Wydział Śledczy - serial
fabularno-dokumentalny
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:10 Najsłabsze ogniwo - teleturniej
21:00 Na Wspólnej - serial obyczajowy
(516/0), Polska
21:30 Magda M. - serial obyczajowy
(3/15), Polska

05.30 „VIP” - Wydarzenia i plotki
05.55 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
06.20 „Sztukateria” - magazyn kulturalny
06.45 „INFORmator prawny” - Magazyn
„Gazety Prawnej”
07.00 „Muzyczne listy” – magazyn
08.00 TV market
08.15 „Pokemon” (68) – serial anim.
08.45 „Zwariowany świat Malcolma”  
(57) – serial komediowy, USA
09.15 „Pasadena” (4) – serial dramatyczny, USA 2001, reż. Sanford Bookstaver,
R.W. Goodwin
10.15 „MacGyver” (101) – przygodowy
serial akcji, USA/Kanada
11.15 „Ja tylko pytam” - talk-show
12.15 „INFORmator prawny” - Magazyn
„Gazety Prawnej”
12.30 „Sztukateria” - Magazyn kulturalny
13.00 „VIP” - Wydarzenia i plotki
13.30 „Daję słowo” – teleturniej
14.15 „Muzyczne listy” – magazyn
15.15 „Pokemon” (69) – serial anim.
15.45 „Joan z Arkadii” (27) – serial
obyczajowy, USA 2003, wyk. Joe
Mantegna, Mary Steenburgen, Amber
Tamblyn, Jason Ritter, Michael Welch
16.45 „Ja tylko pytam” - talk-show
17.45 „Zwariowany świat Malcolma”  
(58) – serial komediowy, USA
18.15 „Daję słowo” – teleturniej
19.00 „MacGyver” (102) – przygodowy
serial akcji, USA/Kanada
20.00 „Buffy, postrach wampirów”  (24)
– przygodowy serial akcji, USA
21.00 „Pierwsza fala” (45) – fantastyczny
serial akcji, Kanada 1998
22.00 WYDARZENIA
22.10 „Duża przerwa” (16) – serial
komediowy, Polska 2001, reż. Mirosław
Bork, wyk. Beata Tyszkiewicz, Katarzyna
Skrzynecka, Joanna Sienkiewicz,
Bernadetta Machała-Krzemińska
22.40 Detektor raport Czwórki - Magazyn
reporterski
23.10 Rajdowe Mistrzostwa Świata – Rajd
Wielkiej Brytanii
00.10 „Lista” - USA 2000, rez. Sylvain
Guy; wyk.  Ryan O’Neil, Maedchen Am
ick, Roc Lafortune
02.10 Muzyczne listy – magazyn
03.00 „VIP” - Wydarzenia i plotki
03.25 „Joker” – talk-show
04.15 Zakończenie programu

22.45 TVP 2
Dramat obyczajowy, 115 min, USA
1969; Reżyseria: Sydney Pollack;
Scenariusz na podstawie powieści
Horace’a McCoya: James Poe, Robert
E. Thompson; Występują: Jane Fonda,
Michael Sarrazin, Susannah York, Gig
Young, Red Buttons, Bonnie Bedelia,
Michael Conrad, Bruce Dern, Al Lewis,
Robert Fields, Severn Darden i inni

Rok 1932, lata wielkiego kryzysu.
Do maratonu tanecznego na sali
balowej w Hollywood, w którym
stawką jest 1500 dolarów, staje
100 par wybranych przez mistrza
ceremonii,Rocky’ego.Wśród zakwalifikowanych są: marynarz, weteran
I wojny światowej, który podaje się
za młodszego niż jest w istocie,
jego partnerka Shirl, przystojny Joel
i piękna, egzaltowana aktoreczka
Alice, James i jego ciężarna żona
Ruby, oraz Gloria, której partnerem zostaje Robert, który zupełnie
przypadkowo trafił do sali balowej
zwabiony światłami i dźwiękami
muzyki. Powody, dla których inni
zgłosili się do udziału w maratonie,
są różne:potrzeba pieniędzy,nadzieja
na „odkrycie” przez poszukiwaczy
filmowych talentów. Rozpoczyna
się wyczerpujący, wielotygodniowy
taniec, przedzielany tylko krótkimi
przerwami na odpoczynek i sen.
Współzawodnictwo, nadludzki,
wydający się nie mieć końca wysiłek niszczy fizycznie i psychicznie.
Aby zabawić publiczność, Rocky
organizuje atrakcje specjalne: dodatkowe występy artystyczne oraz
wyścigi tancerzy dookoła sali.

22:30 Teraz my! - talk show
23:15 Agenci NCIS - serial sensacyjny
(11/23), USA, 2003;
00:15 Co za tydzień - magazyn
00:40 Nocne igraszki
01:40 Uwaga! - magazyn
02:00 Telesklep;
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Życie Nasielska

DODATEK

TELEWIZYJNY

9–22 września

ŚRODA 21 WRZEŚNIA 2005 r. (Hipolit, Ifigenia, Jonasz, Laurenty, Mateusz, Mira)

HIT NA DZIŚ

Yamakasi
21.00 TVN
Film sensacyjny, Francja / Hiszpania
2001; Reżyseria: Ariel Zeitoun; Obsada:
Chau Belle Dinh, Williams Belle, Malik
Diouf, Yann Hnautra, Guylain N’GubaBoyeke

Yamakasi to niezwykle zwinni
i odważni francuscy pajęczarze,
którzy potrafią wspinać się
po najwyższych wieżowcach.
Dziewięcioletni Jamel (Nassim
Faid) pewnie z czasem przystałby do nich, bo sam też uwielbia
się wspinać, ale niestety jego
serce jest na to zbyt słabe. Jamel
może przeżyć jedynie wtedy, gdy
podda się operacji przeszczepu
serca. Taka operacja jest bardzo
kosztowna, a jego rodziców na
nią nie stać. Yamakasi wzruszeni
losem chłopca postanawiają
mu pomóc. Zaczynają zbierać
fundusze, okradając siedmiu
najbogatszych Paryżan. Nie jest
sprawą przypadku to, że ofiary
kradzieży są akurat współwłaścicielami korporacji medycznej,
która zażądała astronomicznej
kwoty za zoperowanie chłopca.

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

06:00 Kawa czy herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Moda na sukces; serial USA
08:40 Cedric - Złota rączka 53; serial
animowany kraj prod.Francja
09:05 Domisie; program dla dzieci
09:35 Łatek - Łatku, już nigdy cię nie
opuszcę  67
10:05 JAG VIII; serial kraj prod.USA
10:50 TELEZAKUPY
11:20 Wpisani w krajobraz; magazyn
11:35 To trzeba wiedzieć
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Klan - odc. 970
12:35 Plebania - odc. 572; telenowela TVP
13:00 Jaka to melodia?
13:25 Sąsiedzi
13:50 Raj ; magazyn
14:20 Polski dom pod biegunem; reportaż
15:00 Wiadomości
15:10 Audycje komitetów wyborczych
16:15 Tele-Nowela - Program o książkach
16:25 Moda na sukces; serial USA
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Pod lupą; reportaż
17:30 Klan - odc. 975; telenowela TVP
18:00 Jaka to melodia?
18:25 Plebania - odc. 577; telenowela
18:50 Zapowiedź Wiadomości
19:00 Lippy and Messy
19:05 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 Pogoda
20:15 Okruchy życia - Kolizja; dramat kraj
prod.USA (2000)
21:55 Wybory Polaków; program publicystyczny
22:40 Wiadomości
22:50 Prosto w oczy; program Moniki
Olejnik
23:05 Anna i Józef; reportaż
23:30 Dobranoc, mamo; dramat kraj
prod.USA (1986)
01:05 Światowe dziedzictwo kultury
- Avila.Miasto Świętej-miasto kamieni
odc.16 (Schaetze der Welt - Erbe der
Menschheit. Avila. Stadt der Heiligen
--- Stadt der Steine
01:25 Zakończenie programu

06:00 Złotopolscy - odc. 205; telenowela
06:25 10 minut tylko dla siebie
06:40 Dwójka Dzieciom -W krainie władcy
smoków - odc 11; serial przygodowy
07:05 Od przedszkola do Opola
07:30 Dwójka Dzieciom - Teletubisie
08:00 Czterdziestolatek - odc. 13; serial
09:00 Pytanie na śniadanie
09:55 M jak miłość - odc. 176
10:40 Pytanie na śniadanie
11:45 Podróże kulinarne R. Makłowicza
12:10 Kocham Kino - Kocham Kino (wydanie specjalne) Międzynarod. Festiwal
Filmowy w Wenecji
12:40 TELEZAKUPY
13:00 Panorama
13:10 Pogoda
13:13 Kraj sie śmieje - Stresy i emocje (2)
14:05 Lokatorzy - odc. 10
14:35 Wydarzenia, wydarzenia
14:40 Maraton Warszawski
15:00 Doktor z alpejskiej wioski - odc. 55
kraj prod.Austria, Niemcy, Włochy
15:50 Nominacja książek do Nagrody
Nike
16:00 Panorama
16:20 Dla niesłyszących - M jak miłość
- odc. 346
17:10 Dla niesłyszących - Kulisy serialu
„M jak miłość”
17:15 Allo, Allo - odc. 9 kraj prod.Wielka
Brytania (1984)
17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:05 Jeden z dziesięciu
19:35 Sportowe fascynacje; magazyn
19:55 Panorama flesz
20:00 Super wulkan - scenariusz katastrofy - cz.1; dokument fabularyzowany
kraj prod.Wielka Brytania (2005)
21:00 Super wulkan - scenariusz katastrofy - cz.2; dokument fabularyzowany
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport Telegram
22:35 Pogoda
22:45 Konfrontacja; magazyn
23:15 Alibi na środę - Ulotny wirus; film
sensacyjny kraj prod.USA
00:45 Super wulkan - scenariusz katastrofy - Prawda o super wulkanie; dokument
fabularyzowany
01:35 Zakończenie dnia

06:00 Piosenka na życzenie
06:55 TV MARKET
07:10 Interwencja, odc.503
07:30 Ja się zastrzelę 5, odc.70
08:00 Zbuntowany Anioł , odc.187
08:55 Strażnik Teksasu, odc.4
09:55 13 Posterunek, odc.22 Polska
10:30 Czułość i kłamstwa, odc.112
Polska
11:00 Samo życie, odc.577 Polska
11:45 TV MARKET
12:00 Zbuntowany Anioł , odc.188
13:00 Ja się zastrzelę 5, odc.71
13:30 Świat według Bundych, odc.116;
USA, 1987   
14:00 Pierwsza miłość, odc.138 Polska
14:45 Pensjonat pod Różą, odc.69
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.504
16:30 Świat według Bundych, odc.117;
USA, 1987   
17:00 Gra w ciemno, odc.33 Polska
18:00 Pierwsza miłość, odc.139 Polska
18:45 Wydarzenia
19:20 Samo życie, odc.578 Polska
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 Tango z aniołem, odc.4 w. Anna
Dereszowska, Anna Grycewicz, Ewa
Telega Domalik, Izabela Kuna, Joanna
Gleń, Magdalena Boczarska, Magdalena
Kuźniewska
21:00 Zapach kobiety; USA, 1992; r.
Brest Martin; w. Pacino Al, O’Donnell
Chris, Anwar Gabrielle, Rebhom James
Dramat psychologiczny. Charlie Simms
(O’Donnell), pochodzący z ubogiej rodziny stypendysta koledżu, za wysokim wynagrodzeniem podejmuje się opieki nad
ociemniałym podpułkownikiem Frankiem
Slade. Zadanie okazuje się istną torturą,
zważywszy piekielny charakter Slade’a,
ale też wielką szkołą życia. Wielka rola
Ala Pacino (Oscar ‘93).
21:30 Studio Lotto
00:10 Nasze dzieci, odc.44 Polska;
Program pod patronatem Fundacji
Polsat   
01:10 Biznes Wydarzenia
01:30 Pogoda
01:35 Czego się boją faceci czyli Seks w
mniejszym mieście, odc.40 Polska
02:00 Aquaz Music Zone
05:30 Pożegnanie

06:00 Uwaga! - magazyn, 2005
06:20 Telesklep;
07:00 Kobra: Oddział specjalny - serial
sensacyjny (14/18), Niemcy, 2001
07:55 Gorzka zemsta - telenowela obyczajowy (114/188), Kolumbia, 2003
08:50 Wykręć numer - teleturniej
10:10 Graj o raj - teleturniej
11:05 Usterka - serial fabularno-dokumentalny
11:35 Na Wspólnej - serial obycz. (516)
12:05 Rozmowy w toku - talk show
13:10 W-11 Wydział Śledczy - serial
fabularno-dokumentalny
13:45 Kobra: Oddział specjalny - serial
sensacyjny (15/18), Niemcy, 2001
14:45 Przystanek Alaska - serial obyczajowy (104/110), USA, 1990 , wyst. Rob
Morrow, Barry Corbin, Janine Turner
15:45 Gorzka zemsta - telenowela obyczajowy (115/188), Kolumbia, 2003
16:45 Fakty
17:02 Uwaga! - magazyn
17:15 Rozmowy w toku - talk show
18:25 W-11 Wydział Śledczy - serial
fabularno-dokumentalny
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:10 Najsłabsze ogniwo - teleturniej
21:00 Na Wspólnej - serial obyczajowy
(517/0), Polska

05.45 „VIP” - Wydarzenia i plotki
06.10 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
06.35 „Sztukateria” - magazyn kulturalny
07.00 Muzyczne listy – magazyn  
08.00 TV Market
08.15 „Pokemon” (69) – serial anim.
08.45 „Zwariowany świat Malcolma”
(58) – serial komediowy, USA
09.15 „KOT, czyli Ktoś Ogromnie
Tajemniczy” - program rozrywkowy
10.15 „MacGyver” (102) – przygodowy
serial akcji, USA/Kanada
11.15 „Ja tylko pytam” - talk-show
12.15 TV Market
12.30 A ku ku – program rozrywkowy
12.45 „Odlot”
13.30 „Daję słowo” – teleturniej
14.15 Muzyczne listy – magazyn
15.15 „Pokemon” (70) – serial animowany
dla dzieci, USA/Japonia
15.45 „Adam i Ewa” (186,187) – melodramat prod. polskiej
16.45 „Ja tylko pytam” – talk-show
17.45 „Zwariowany świat Malcolma” (59)
– serial komediowy, USA
18.15 „Daję słowo” – teleturniej
19.00 „Diagnoza morderstwo”   (63)
– serial kryminalny, USA
20.00 „Buffy, postrach wampirów”  (25)
– przygodowy serial akcji
21.00 „Komisarz Rex” (1) - serial krym.
22.00 Wydarzenia
22.10 „CHCĘ BYĆ PIĘKNA” - program
23.10 „Gangi Nowego Jorku”  - USA 2002,
reż. Martin Scorsese; wyk. Leonardo
DiCaprio, Daniel Day-Lewis, Cameron
Diaz, Jim Broadbent, John C. Reilly
Wystawny epos historyczny; ambitna
próba rewizji amerykańskiego „mitu
założycielskiego” przeniesiona na
ekran przez Martina Scorsese po blisko
trzydziestu latach przygotowań. Rok
1863, nowojorska dzielnica biedoty
Five Points, gdzie pośród bezprawia
i politycznej korupcji gangi walczą
o władzę. W tych realiach rozgrywa
się historia Amsterdama Vallona
(Di Caprio), wychowanego w sierocińcu
młodego irlandzkiego imigranta.
02.35 „Muzyczne listy” – magazyn
03.25 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
03.50 „Joker” – talk-show
04.40 Zakończenie programu

			

HIT NA DZIŚ

Powrót Anny
21.30 TVN
film obyczajowy, USA 2002; Reżyseria:
Colin Bickley; Obsada: Connie Sellecca,
Richard Thomas, Lindsay Felton, Cara
DeLizia

Annie Morgan można było pozazdrościć wszystkiego. Utalentowana
sportsmenka, świetna uczennica,
dziewczyna, która miała szczęśliwą rodzinę.To wszystko przekreślił
niefortunny upadek w czasie zawodów, po którym Anna została
sparaliżowana. Od początku
lekarze nie dawali jej szans na
powrót do zdrowia. Anna miała
tylko dwie możliwości: albo się
podda i załamie, albo nauczy się
pokonywać kalectwo i postara
żyć normalnie, poruszając się na
wózku. Postanowiła wrócić do aktywnego życia. Najtrudniej przychodziło jej pokonywanie wszelkich
barier związanych z poruszaniem
się na wózku. Koledzy i przyjaciele nie wiedzieli, jak zachować się
w nowej sytuacji, byli zakłopotani
i dlatego unikali towarzystwa
Anny, a ona czuła się odrzucona.
W trudnych chwilach Annę wspierała Beth (Cara DeLizia), jej siostra
i najlepsza przyjaciółka. Wypadek
i kalectwo Anny było ogromnym
przeżyciem dla wszystkich bliskich
jej osób. Rodzice (Richard Thomas,
Connie Sellecca) nie mogli się pogodzić z takim losem córki, a ich
dotąd udane małżeństwo nagle
zaczęło przeżywać kryzys.

21:30 Yamakasi: Współcześni samurajowie - film sensacyjny, Hiszpania, 2001,
reż. Ariel Zeitoun , wyst. Chau Belle
Dinh, Williams Belle, Malik Diouf, Yann
Hnautra
23:20 Anioł Stróż - serial komedia (3/13),
Polska
23:50 Kryminalne gry - serial fab.-dok.
00:20 Nie do wiary - magazyn
00:50 Nocne igraszki
01:50 Uwaga! - magazyn
02:10 Telesklep

CZWARTEK 22 WRZEŚNIA 2005 r. (Joachim, Joachima, Maurycy, Tomasz)

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

06:00 Kawa czy herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Moda na sukces; serial  USA
08:40 Kopciuszek - Zaproszenie na bal
odc. 24; serial animowany
09:10 Budzik
09:35 Piątka detektywów kraj prod.Wielka Brytania
10:05 JAG VIII - Działania zaczepne 6;
serial kraj prod.USA
10:55 Telezakupy
11:25 Europa bez miedzy
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Klan - odc. 971; telenowela TVP
12:35 Plebania - odc. 573; telenowela TVP
13:00 Jaka to melodia?
13:25 Lokatorzy
13:55 My Wy Oni ; magazyn
14:20 Dzień Nauki - Polska 2005 Laboratorium - wydanie specjalne
15:00 Wiadomości
15:10 Audycje komitetów wyborczych
15:55 Lasy i ludzie
16:15 Tele-Nowela - Program o książkach
16:25 Moda na sukces; serial  USA
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Pod lupą; reportaż
17:30 Klan - odc. 976; telenowela TVP
18:00 Jaka to melodia?
18:25 Plebania - odc. 578; telenowela TVP
18:50 Zapowiedź Wiadomości
19:00 Lippy and Messy
19:05 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 Pogoda
20:05 Pogoda dla kierowców
20:15 W obronie własnej - część 1; serial
kryminalny kraj prod.USA
22:00 Wybory Polaków; program publicystyczny
22:45 Wiadomości
23:00 Prosto w oczy; program Moniki
Olejnik
23:10 Punkt widzenia - Praszczur; film
dokumentalny
23:45 Pociągi pod specjalnym nadzorem;
dramat kraj prod.CZECHY
01:15 Film dokumentalny
01:50 Zakończenie programu

06:00 Złotopolscy - odc. 206; telenowela
06:25 10 minut tylko dla siebie
06:40 Dwójka Dzieciom -W krainie władcy
smoków - odc 12; serial przygodowy
07:05 Od przedszkola do Opola
07:35 Dwójka Dzieciom - Teletubisie
08:05 Czterdziestolatek - odc. 14; serial
09:00 Pytanie na śniadanie
09:55 M jak miłość - odc. 177
10:45 Pytanie na śniadanie
12:00 Podróże kulinarne R. Makłowicza
12:25 10 minut tylko dla siebie
12:40 TELEZAKUPY
13:00 Panorama
13:10 Pogoda
13:15 Europa da się lubić - Klient ma
zawsze rację? (42)
14:10 Lokatorzy - odc. 11
14:40 Zaklinaczka dzieci - odc. 12; serial dokumentalny kraj prod.Wielka Brytania
15:05 Doktor z alpejskiej wioski - odc. 56
kraj prod.Austria, Niemcy, Włochy
15:50 Nominacja książek do Nagrody
Nike
16:00 Panorama
16:15 Dla niesłyszących - Egzamin z życia
- odc. 17; serial
17:05 Dla niesłyszących - Zapowiedź
serialu „Egzamin z życia”
17:10 Allo, Allo - odc. 10 kraj prod.Wielka
Brytania (1984)
17:45 Pogotowie Ekspresu Reporterów
17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:50 Pogoda
19:00 Teleturniej - Burza mózgów; Bez
ograniczeń wiekowych
19:50 Panorama flesz
19:55 Lód; film science fiction kraj
prod.USA (1998)
21:30 Rzeczpospolita Kabaretowa Marcin Daniec
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport Telegram
22:35 Pogoda
22:45 Oficer - odc. 3 „Zero tolerancji”;
serial TVP
23:45 Czy świat oszalał? - Uciec do
Legii - odc.3; serial dokumentalny kraj
prod.Wielka Brytania
00:40 W obronie prawa - VII - odc. 19
kraj prod.USA (1996)
01:25 Zakończenie dnia

06:00 Piosenka na życzenie
06:55 TV MARKET
07:10 Interwencja, odc.504
07:30 Ja się zastrzelę 5, odc.71
08:00 Zbuntowany Anioł , odc.188
09:00 Gra w ciemno, odc.33 Polska
10:00 Czego się boją faceci czyli Seks w
mniejszym mieście, odc.40 Polska
10:30 Czułość i kłamstwa, odc.113 Polska,
2001; r. Koryncka-Gruz Natalia   
11:00 Samo życie, odc.578 Polska
11:45 TV MARKET
12:00 Zbuntowany Anioł , odc.189
13:00 Ja się zastrzelę 5, odc.72
13:30 Świat według Bundych, odc.117;
USA, 1987   
14:00 Pierwsza miłość, odc.139 Polska
14:45 Rodzina zastępcza, odc.203 serial
obyczajowy   
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.505 Polska
16:30 Daleko od noszy, odc.63 Polska
17:00 Gra w ciemno, odc.34 Polska
18:00 Pierwsza miłość, odc.140 Polska
18:45 Wydarzenia
19:20 Samo życie, odc.579 Polska
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 Pensjonat pod Różą, odc.71
21:15 Gotowe na wszystko, odc.3
21:30 Studio Lotto
22:20 Co z tą Polską?, odc.4 Polska
23:25 Zakręcone, odc.3
23:55 Biznes Wydarzenia
00:15 Pogoda
00:20 Raport specjalny, odc.70 Polska
00:50 Fala zbrodni, odc.30 Polska;   

06:00 Uwaga! - magazyn, 2005
06:20 Telesklep;
07:00 Kobra: Oddział specjalny - serial
sensacyjny (15/18), Niemcy, 2001
07:55 Gorzka zemsta - telenowela
obyczajowy (115/188), Kolumbia
08:50 Wykręć numer - teleturniej
10:10 Graj o raj - teleturniej
11:05 Usterka - serial fabularno-dokumentalny
11:35 Na Wspólnej - serial obyczajowy
(517/0), Polska
12:05 Rozmowy w toku - talk show
13:10 W-11 Wydział Śledczy - serial
fabularno-dokumentalny
13:45 Kobra: Oddział specjalny - serial
sensacyjny (16/18), Niemcy, 2001
14:45 Przystanek Alaska - serial obyczajowy (105/110), USA, 1990 , wyst. Rob
Morrow, Barry Corbin, Janine Turner,
John Corbett, John Cullum, Darren E.
Burrows
15:45 Gorzka zemsta - telenowela obyczajowy (116/188), Kolumbia, 2003
16:45 Fakty
17:02;Uwaga! - magazyn
17:15 Rozmowy w toku - talk show
18:25 W-11 Wydział Śledczy - serial
fabularno-dokumentalny
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:10 Najsłabsze ogniwo - teleturniej
21:00 Na Wspólnej - serial obyczajowy
(518/0), Polska
21:30 Powrót Anny - film obyczajowy,
USA, 2002, reż. Colin Bickley , wyst.
Connie Sellecca, Richard Thomas

05.45 „VIP” - Wydarzenia i plotki
06.10 „Kinomaniak”
06.35 „Strefa P” - Magazyn muzyczny
07.00 Muzyczne listy – magazyn
08.00 TV Market
08.15 „Pokemon” (70) – serial anim.
08.45 „Zwariowany świat Malcolma”  
(59) – serial komediowy, USA
09.15 „Adam i Ewa” (186) - melodramat
10.15 „Diagnoza morderstwo”   (63)
– serial kryminalny, USA 1993
11.15 „Ja tylko pytam” – talk-show
12.15 TV Market
12.30 „Kinomaniak”
13.00 „Instynkt tropiciela” – przewodnik
po Polsce
13.30 „Daję słowo” – teleturniej
14.15 „Muzyczne listy” – magazyn
15.15 „Pokemon” (71) – serial anim.
15.45 „W imieniu prawa” (13) - show
sądowy, reż. Witold Rumel
16.45 „Ja tylko pytam” - talk-show
17.45 „Zwariowany świat Malcolma”  
(60) – serial komediowy, USA
18.15 Taxi - teleturniej
19.00 „Diagnoza morderstwo” (64)
– serial kryminalny, USA 1993
20.00 „Gangi Nowego Jorku” - USA 2002,
reż. Martin Scorsese; wyk. Leonardo
DiCaprio, Daniel Day-Lewis, Cameron
Diaz, Jim Broadbent, John C. Reilly

01:45 Magazyn sportowy
05:30 Pożegnanie

23:15 Misja Martyna - program rozrywkowy
23:45 Siłacze - program rozrywkowy
00:50 Uwaga! - magazyn
01:10 Telesklep;

22.00 WYDARZENIA [w przerwie filmu]
23.40 „Komenda” - serial dokumentalny
00.05 Muzyczne listy – magazyn
00.55 „Strefa P” - Magazyn muzyczny
01.20 „Joker” – talk-show
02.10 „KOT, czyli Ktoś Ogromnie
Tajemniczy” - program rozrywkowy
03.00 Zakończenie programu

9–22 września

Życie Nasielska
ZARZĄDZENIE NR 320/05
BURMISTRZA NASIELSKA
Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2005 ROKU

13

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku.
Na podstawie art. 48 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.) oraz § 8 i 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz. U. Nr 84, poz. 921 z późn.
zm.) z a r z ą d z a m, co następuje:
7) PUC Jarosław, zam. Pniewo, zgłoszony przez KW Partii Demokratycznej – demokraci.pl,
§ 1.
Powołuję Obwodową Komisję Wyborczą Nr 1 z siedzibą w Liceum Ogólnokształcącym w Nasielsku, 8) RZUCIDŁO Jerzy, zam. Nasielsk, zgłoszony przez KW Sojusz Lewicy Demokratycznej,
ul. Starzyńskiego 10, w składzie:
9) WYSOCKI Bogusław, zam. Nasielsk, zgłoszony przez KW Centrum,
1) SALISZEWSKA Barbara, zam. Nasielsk, zgłoszona przez KW Socjaldemokracji Polskiej,
10) SALISZEWSKI Robert, zam. Nasielsk, zgłoszony przez KWW – Ogólnopolska Koalicja Obywatelska,
2) BRYŚKIEWICZ Janusz Mieczysław, zam. Mazewo Dworskie „B”, zgłoszony przez KW Polskiej Partii 11) SŁODKOWSKA Grażyna Jadwiga, zam. Nasielsk, wskazana przez Burmistrza Nasielska.
Narodowej,
§ 7.
3) OSIŃSKA Katarzyna, zam. Krogule, zgłoszona przez KWW S jak Senat RP 2005,
Powołuję Obwodową Komisję Wyborczą Nr 7 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Budach Siennickich w składzie:
4) SMOLIŃSKI Andrzej, zam. Nasielsk, zgłoszony przez KW Platforma Obywatelska RP,
1) SOKOLNICKI Marcin, zam. Nasielsk, zgłoszony przez KW Socjaldemokracji Polskiej,
5) BRYK Renata, zam. Nasielsk, zgłoszona przez KW Samoobrona RP,
2) UJAZDA Aneta Eliza, zam. Krogule, zgłoszona przez KW Polskiej Partii Narodowej,
6) SARACZYN Ewelina, zam. Nasielsk, zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość,
3) ŁUSZCZEWSKI Krzysztof, zam. Dobra Wola, zgłoszony przez KWW S jak Senat RP 2005,
7) TOMCZAK Aleksandra, zam. Nasielsk, zgłoszona przez KW Sojusz Lewicy Demokratycznej,
4) ZAKRZEWSKA Monika, zam. Krzyczki Pieniążki, zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska RP,
8) CZERNIAKOWSKA Barbara Iwona, zam. Nasielsk, zgłoszona przez KW Ruch Patriotyczny,
5) ROMANOWSKA Katarzyna, zam. Cegielnia Psucka, zgłoszona przez KW Samoobrona RP,
9) PAJĄK Monika, zam. Nasielsk, zgłoszona przez KW Centrum,
6) KOPACZ Janusz, zam. Wągrodno, zgłoszony przez KW Polskiego Stronnictwa Ludowego,
10) WYSZOMIRSKA Daria, zam. Nasielsk, zgłoszona przez KWW – Ogólnopolska Koalicja Obywatelska,
7) NOWAK Kamila, zam. Nasielsk, zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość,
11) ŻOŁNIERZAK Maria, zam. Nasielsk, wskazana przez Burmistrza Nasielska.
8) MICHALSKI Zbigniew Adam, zam. Nasielsk, zgłoszony przez KW Sojusz Lewicy Demokratycznej,
§ 2.
9) LIBERADZKI Robert, zam. Nasielsk, zgłoszony przez KW Ruch Patriotyczny,
Powołuję Obwodową Komisję Wyborczą Nr 2 z siedzibą w Zespole Szkół Nr 1 w Nasielsku, ul. Staszica 1, w skła- 10) SZYMAŃSKA Jadwiga, zam. Psucin, zgłoszona przez KW Centrum,
dzie:
11) DANISIEWICZ Marianna, zam. Budy Siennickie, wskazana przez Burmistrza Nasielska.
1) SALISZEWSKI Piotr, zam, Nasielsk, zgłoszony przez KW Socjaldemokracji Polskiej,
§ 8.
2) KAROLAK Ewa, zam. Nasielsk, zgłoszona przez KW Polskiej Partii Narodowej,
Powołuję Obwodową Komisję Wyborczą Nr 8 z siedzibą w Ośrodku Zdrowia w Starych Pieścirogach,
3) OSIŃSKA Magdalena, zam. Krogule, zgłoszona przez KWW S jak Senat RP 2005,
ul. Sikorskiego 1, w składzie:
4) KAMIŃSKA Ewa, zam. Nasielsk, zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska RP,
1) CHULAWSKA Jadwiga, zam. Nasielsk, zgłoszona przez KW Socjaldemokracji Polskiej,
5) PRZYBYSZ Włodzimierz, zam. Nasielsk, zgłoszony przez KW Polskiego Stronnictwa Ludowego,
2) BRYŚKIEWICZ Joanna, zam. zam. Mazewo Dworskie „B”, zgłoszona przez KW Polskiej Partii Narodowej,
6) SZCZUR Grzegorz, zam. Nasielsk, zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość,
3) KORDULEWSKI Andrzej, zam. Nasielsk, zgłoszony przez KW Platforma Obywatelska RP,
7) OSIECKA Małgorzata, zam. Nasielsk, zgłoszona przez KW Partii Demokratycznej – demokraci.pl,
4) KOSEWSKI Szczepan, zam. Mokrzyce Włościańskie, zgłoszony przez KW Samoobrona RP,
8) UMIŃSKI Ryszard, zam. Nasielsk, zgłoszony przez KW Sojusz Lewicy Demokratycznej,
5) BORZYM Stanisław, zam. Budy Siennickie, zgłoszony przez KW Polskiego Stronnictwa Ludowego,
9) DZIERŻANOWSKI Igor, zam. Nasielsk, zgłoszony przez KW Ruch Patriotyczny,
6) JODŁOWSKA Renata, zam. Nowe Pieścirogi, zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość,
10) TUREK Łukasz Krzysztof, zam. Nasielsk, zgłoszony przez KW Centrum,
7) SKURCZYŃSKA Halina, zam. Nasielsk, zgłoszona przez KW Sojusz Lewicy Demokratycznej,
11) ZAWADZKA-ROSZCZENKO Bożenna, zam. Nasielsk, wskazana przez Burmistrza Nasielska.
8) KAMIŃSKA Halina, zam. Chlebiotki, zgłoszona przez KW Ruch Patriotyczny,
§ 3.
9) KACPERSKA Urszula, zam. Stare Pieścirogi, zgłoszona przez KW Centrum,
Powołuję Obwodową Komisję Wyborczą Nr 3 z siedzibą w Szkole Podstawowej im. St. Starzyńskiego w Nasielsku, 10) ŚLESICKA Agnieszka, zam. Nasielsk, zgłoszona przez KWW – Ogólnopolska Koalicja Obywatelska,
ul. Kościuszki 23, w składzie:
11) PRZYGÓDZKA Anna Małgorzata, zam. Nowe Pieścirogi, wskazana przez Burmistrza Nasielska.
1) HYŻY Elżbieta Grażyna, zam. Nasielsk, zgłoszona przez KW Socjaldemokracji Polskiej,
§ 9.
2) CIESIELSKA Teresa, zam. Mazewo Włościańskie, zgłoszona przez KW Polskiej Partii Narodowej,
Powołuję Obwodową Komisję Wyborczą Nr 9 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Dębinkach w składzie:
3) KOSEWSKA Teresa, zam. Nasielsk, zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska RP,
1) KOŹNIEWSKA Teresa Stanisława, zam. Dębinki, zgłoszona przez KW Socjaldemokracji Polskiej,
4) SUSKA Anna, zam. Cegielnia Psucka, zgłoszona przez KW Samoobrona RP,
2) BRYŚKIEWICZ Marcin Władysław, zam. Mazewo Dworskie „B”, zgłoszony przez KW Polskiej Partii Narodowej,
5) SMOLIŃSKA Marianna, zam. Nasielsk, zgłoszona przez KW Polskiego Stronnictwa Ludowego,
3) KOWALSKA Monika, zam. Dębinki, zgłoszona przez KWW S jak Senat RP 2005,
6) ŁĘGOWSKA Iwona Barbara, zam. Lubomin, zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość,
4) STROIŃSKI Jerzy, zam. Borkowo, zgłoszony przez KW Samoobrona RP,
7) SIERZPUTOWSKA Aneta, zam. Nasielsk, zgłoszona przez KW Sojusz Lewicy Demokratycznej,
5) MALON Andrzej, zam. Nasielsk, zgłoszony przez KW Polskiego Stronnictwa Ludowego,
8) TYC Magda, zam. Nasielsk, zgłoszona przez KW Ruch Patriotyczny,
6) BURZYŃSKI Mariusz, zam. Pniewo, zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość,
9) KASIAK Edyta, zam. Nasielsk, zgłoszona przez KW Centrum,
7) TYSKI Edward, zam. Cegielnia Psucka, zgłoszony przez KW Sojusz Lewicy Demokratycznej,
10) SALISZEWSKA Anna, zam. Nasielsk, zgłoszona przez KWW – Ogólnopolska Koalicja Obywatelska,
8) WROCŁAWSKI Paweł, zam. Borkowo, zgłoszony przez KW Ruch Patriotyczny,
11) MACKIEWICZ Agnieszka Elżbieta, zam. Nasielsk, wskazana przez Burmistrza Nasielska.
9) NOWAK Ryszard, zam. Nasielsk, zgłoszony przez KW Centrum,
§ 4.
10) KAMIŃSKA Iwona, zam. Chlebiotki, zgłoszona przez KWW – Ogólnopolska Koalicja Obywatelska,
Powołuję Obwodową Komisję Wyborczą Nr 4 z siedzibą w Zespole Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach, 11) MENICH-MASANOWSKA Grażyna, zam. Mogowo, wskazana przez Burmistrza Nasielska.
ul. Kolejowa 65, w składzie:
§ 10.
1) CHULAWSKA Luiza Patrycja, zam. Nasielsk, zgłoszona przez KW Socjaldemokracji Polskiej,
Powołuję Obwodową Komisję Wyborczą Nr 10 z siedzibą w Zespole Szkół Nr 3 w Cieksynie w składzie:
2) ADAMSKI Jacek, zam. Mazewo Dworskie „A”, zgłoszony przez KW Polskiej Partii Narodowej,
1) KOŁPAK Grażyna Dorota, zam. Nasielsk, zgłoszona przez KW Socjaldemokracji Polskiej,
3) LESZKIEWICZ Jolanta, zam. Nasielsk, zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska RP,
2) BRYŚKIEWICZ Danuta Marianna, zam. Mazewo Dworskie „B”, zgłoszona przez KW Polskiej Partii Narodowej,
4) KOSEWSKA Emilia, zam. Mokrzyce Włościańskie, zgłoszona przez KW Samoobrona RP,
3) MALON Krzysztof, zam. Andzin, zgłoszony przez KWW S jak Senat RP 2005,
5) WÓJCIK Andrzej, zam. Ruszkowo, zgłoszony przez KW Polskiego Stronnictwa Ludowego,
4) HEGEMAJER Eugeniusz, zam. Nowiny, zgłoszony przez KW Platforma Obywatelska RP,
6) CYCHOWSKA Karolina, zam. Morgi, zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość,
5) CICHOCKI Adam, zam. Andzin, zgłoszony przez KW Samoobrona RP,
7) LEWANDOWSKI Stanisław, zam. Nasielsk, zgłoszony przez KW Sojusz Lewicy Demokratycznej,
6) KRAWCZYK Elżbieta, zam. Borkowo, zgłoszona przez KW Polskiego Stronnictwa Ludowego,
8) DRZAZGOWSKI Paweł, zam. Stare Pieścirogi, zgłoszony przez KW Ruch Patriotyczny,
7) MARKUSZEWSKI Henryk, zam. Nowe Pieścirogi, zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość,
9) SEKUTOWICZ Stanisław, zam. Kątne, zgłoszony przez KW Centrum,
8) CICHOCKI Leon, zam. Andzin, zgłoszony przez KW Sojusz Lewicy Demokratycznej,
10) KAMIŃSKA Wioletta, zam. Chlebiotki, zgłoszona przez KWW – Ogólnopolska Koalicja Obywatelska,
9) KAPUSTA Danuta, zam. Mokrzyce Włościańskie, zgłoszona przez KW Centrum,
11) SKRZYNECKA Teresa Maria, zam. Nowe Pieścirogi, wskazana przez Burmistrza Nasielska.
10) GERASIK Monika, zam. Cieksyn, zgłoszona przez KWW – Ogólnopolska Koalicja Obywatelska,
§ 5.
11) MINICH Włodzimierz, zam. Cieksyn, wskazany przez Burmistrza Nasielska.
Powołuję Obwodową Komisję Wyborczą Nr 5 z siedzibą w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku,
§ 11.
ul. Lipowa 10, w składzie:
Powołuję Obwodową Komisję Wyborczą Nr 11 z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku,
1) PAWLAK Lucyna, zam. Nasielsk, zgłoszona przez KW Socjaldemokracji Polskiej,
ul. Kościuszki 25,w składzie:
2) ZAKRZEWSKA Maryla Teresa, zam. Mazewo Włościańskie, zgłoszona przez KW Polskiej Partii Narodowej,
1) SOBIECKA Jolanta, zam. Nasielsk, zgłoszona przez KW Socjaldemokracji Polskiej,
3) KOWALSKI Mariusz, zam. Dębinki, zgłoszony przez KWW S jak Senat RP 2005,
2) BRYŚKIEWICZ Jadwiga Feliksa, zam. Mazewo dworskie „B”, zgłoszona przez KW Polskiej Partii Narodowej,
4) NIEDZIELSKA Krystyna, zam. Nasielsk, zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska RP,
3) DYLEWSKA Grażyna, zam. Nasielsk, zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska RP,
5) KUBAJEWSKI Roman, zam. Nasielsk, zgłoszony przez KW Polskiego Stronnictwa Ludowego,
4) WIŚNIEWSKI Daniel, zam. Nasielsk, zgłoszony przez KW Samoobrona RP,
6) SARACZYN Iwona, zam. Nasielsk, zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość,
5) SZLASKA Bogumiła, zam. Budy Siennickie, zgłoszona przez KW Polskiego Stronnictwa Ludowego,
7) KOSEWSKI Łukasz, zam. Nasielsk, zgłoszony przez KW Sojusz Lewicy Demokratycznej,
6) SZCZUR Janina, zam. Nasielsk, zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość,
8) KORDECKA Barbara, zam. Mazewo Dworskie „B”, zgłoszona przez KW Ruch Patriotyczny,
7) MAZANEK Janusz Jerzy, zam. Nasielsk, zgłoszony przez KW Sojusz Lewicy Demokratycznej,
9) KOSEWSKA Małgorzata, zam. Nasielsk, zgłoszona przez KW Centrum,
8) RZEŹNICZAK Renata Emilia, zam. Nasielsk, zgłoszona przez KW Ruch Patriotyczny,
10) LIBERADZKA Dorota, zam. Nasielsk, zgłoszona przez KWW – Ogólnopolska Koalicja Obywatelska,
9) ŻOŁĄDEK Anna, zam. Nasielsk, zgłoszona przez KW Centrum,
11) KURNICKI Tadeusz, zam. Nasielsk, wskazany przez Burmistrza Nasielska.
10) RUSZKOWSKA Joanna Beata, zam. Mazewo Dworskie „B”, zgłoszona przez KWW – Ogólnopolska Koalicja
§ 6.
Obywatelska,
Powołuję Obwodową Komisję Wyborczą Nr 6 z siedzibą w Bibliotece w Chrcynnie w składzie:
11) DRWĘCKA Maria Jolanta, zam. Nasielsk, wskazana przez Burmistrza Nasielska.
1) DZIERŻANOWSKA Kamila, zam. Nasielsk, zgłoszona przez KW Socjaldemokracji Polskiej,
§ 12.
2) JASEK Monika, zam. Czajki, zgłoszona przez KW Polskiej Partii Narodowej,
Za wykonanie zarządzenia czyni się odpowiedzialnym Pełnomocnika Burmistrza ds. Wyborów i Referendów.
3) MOSAKOWSKA Aneta, zam. Nasielsk, zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska RP,
§ 13.
4) GOŁUCKI Andrzej, zam. Pianowo Bargły, zgłoszony przez KW Samoobrona RP,
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
5) DUSZYŃSKI Wojciech, zam. Popowo Borowe, zgłoszony przez KW Polskiego Stronnictwa Ludowego,
Burmistrz Nasielska
6) KOŁAKOWSKA Adriana, zam. Nowe Pieścirogi, zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość,
/-/ mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
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Martyna Pielecka

OSTRÓDA REGGAE FESTIWAL 2005

O festiwalu w Ostródzie
piszę między innymi dlatego, żeby zachęcić do
niego zwolenników muzyki reggae, zainteresować
tych, którzy reggae nigdy nie słuchali, a także
uświadomić niektórym, że
w Ostródzie skończyła się
już era słynnych festiwali
disco polo.

Nie będę się skupiać na walorach turystycznych, ale zachęcam każdego,
kto znajdzie się w Ostródzie, do małej
wycieczki po tym uroczym mieście.
Ostróda Reggae Festiwal to największa
impreza w Polsce, która prezentuje ten
gatunek muzyki. Na początku, w latach
80. organizowano tam przegląd muzyczny OST-ROCK, który stopniowo
ewoluował i w ten oto sposób od 2001
roku Ostróda zmienia się na kilka sierpniowych dni w Polską stolicę reggae.
Miejscem koncertów są stare pruskie
koszary, które w dzisiejszych czasach
są wykorzystywane do różnego typu
imprez kulturalnych.
Tegoroczny festiwal zaczął się 12
sierpnia i w ciągu trzech dni ściągnął
do Ostródy fanów reggae z wielu
rejonów Polski. Patrząc na rejestracje
samochodów, można było zauważyć,
że wiele osób przyjechało z województwa mazowieckiego, ale byli
też ludzie z Poznania, Kielc, a nawet ze
Śląska. Na czas festiwalu zorganizowano pole namiotowe – można było się
rozbijać kilkadziesiąt metrów od sceny. Miało to swoje minusy (ciężko było
spać), ale też i plusy: wszystko słychać,
wszystko widać, no i ten klimat na
polu namiotowym! Był również parking (darmowy), gdzie można było
zostawić samochód, lub nawet w nim
spać. Wiele do życzenia pozostawiało zaplecze sanitarne. Umywalek było
zdecydowanie za mało, o prysznicach
nie wspomnę. Na szczęście jeśli ktoś
się uparł, mógł znaleźć łazienki na terenie przystani nad jeziorem. Myślę,
że organizatorzy wezmą pod uwagę to, że na każdy kolejny festiwal
przyjeżdża coraz więcej ludzi i lepiej
zorganizują zaplecze sanitarne... Za to
pod względem muzycznym organizacja była świetna. Dla uczestników
imprezy przygotowano trzy sceny
w kolorach reggae: zieloną, żółtą

i czerwoną. Zielona scena funkcjonowała do popołudnia, później była
przerwa i od około pierwszej w nocy
do rana – reggae, reggae i jeszcze raz
reggae. Występowały tam głównie
polskie grupy: Rebelion, Etna, Lion
Vibrations, Africonnect czy Cała
Góra Barwinków. Warto dodać, że na
zielonej scenie wystąpił także zespół
z Żuromina – Bambi.

Drugiego dnia festiwalu zorganizowano konkurs, w którym nagrodą
dla zwycięskiego zespołu była m.in.
sesja nagraniowa w studiu Radia
Olsztyn – zwyciężyło Tabu. Żółta
scena została oddana we władanie
soundsystemom. Klimat tam przypominał nieco klubową atmosferę,
królowały rytmy ragga i dancehall,
a w płytach mieszali między innymi: Singledread, AbselektOR (tak, to
ten od Mariki i Bass Medium Trinity),
Obora Rekords, Dj. Feel-x i Zjednoczenie Sound System. Czerwona
scena była tzw. sceną główną i to na
niej odbywały się najważniejsze koncerty. Zaczęło się w piątek od Vavamuffin (to chyba najczęsciej słuchana
ostatnio muzyka – tak wskazywałyby
odtwarzacze samochodowe) i Habakuka. Po nich Maleo Reggae Rockers
i Over Proof Sound System (Wielka
Brytania). Następnego dnia zaczęło
się od francuskiego Manipulators
– reggae mocno połączone z muzyką elektroniczną i różnymi „połamanymi dżwiękami”. Polskie Indios
Bravos zagrało świetny koncert
– tradycyjnie na scenie pojawili się
indianie, a później gościnnie wystąpił Tomasz Lipiński – współtwórca
legendarnego Tiltu. Brain Damage
z Francji zwolniło obroty, i to aż za
bardzo. Przy tej muzyce i o tej porze (była chyba pierwsza w nocy)
miało się ochotę iść spać. Senną
atmosferę ożywił brytyjski Nucleus
Roots, ostatni zespół sobotniego
koncertu.
Niedziela była chyba najbardziej
wyczekiwanym dniem festiwalu,
w myśl zasady – najlepsze na koniec... To był dzień polskich, starych
i dobrze znanych „gwiazd”. Na
dobry początek wystąpili Paraliż
Band, Immanuel i Duberman. Po
nich przyszła pora na Daab i Bakshish – legendy polskiego reggae.

Daab wypadł świetnie ze swoimi
charakterystycznymi trąbkami
i innymi instrumentami dętymi.
Bakshish również przyciągnął pod
scenę mnóstwo ludzi; dla mnie był
to jeden z najlepszych koncertów.
Kiedy na scenie pojawiła się ostatnia gwiazda było już baaaaardzo
późno, ale na Twinkle Brothers
– rodowitych przedstawicieli reggae z Jamajki warto było czekać.
Koncert skończył się niemalże
nad ranem w poniedziałek. Pozostało jedynie kika godzin snu,
rano wszyscy pakowali namioty,
plecaki, żegnali sąsiadów z pola
namiotowego i mówili, że było fantastycznie, a za rok będzie jeszcze
lepiej! Podsumowując OSTRÓDA
R E G G A E F E S T I WA L , mu s z ę
wspomnieć, że była to impreza
bardzo bezpieczna. Teren festiwalu był zamknięty z trzech stron, nie
było mowy o jakichś incydentach.
Ochroniarze sprawdzający opaski
(pełniące rolę biletów wstępu) byli
bardzo mili, jedynie kiedy na terenie pojawiali się młodzi żołnierze
(przecież to byłe koszary) można
było odnieść wrażenie, że próbują
wprowadzić trochę chaosu. Za
to uczestnicy festiwalu to chyba
z jedni z najspokojniejszych ludzi
na świecie. Wszyscy uśmiechnięci,
pozytywnie nastawieni do innych,
zero agresji. Zresztą, chyba każdy,
kto choć trochę zna klimaty reggae, wie że ta muzyka „dobrze buja
i łagodzi obyczaje”.

WAŻNE
NUMERY
997
998
999
991
992
913

policja
straż pożarna
pogotowie ratunkowe
pogotowie energetyczne
pogotowie gazowe
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) 693 30 00
Zarząd Gosp. Kom. i Mieszk.
(0 23) 691 23 64
Powiatowy Urząd Pracy. Filia N-sk
(0 23) 691 29 09
Starostwo Powiatowe
(0 22) 775 32 58
Urząd Skarbowy
(0 22) 765 90 00
Urząd Statystyczny
(0 22) 775 50 78
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
(0 22) 777 75 99
Powiatowy Urząd Pracy
(0 22) 775 92 43
„Życie Nasielska”
(0 23) 691 23 43

Kino NIWA
ZAPRASZA
9–11 WRZEŚNIA godz.18.00

„Wojna światów”
Science-Fiction; czas 116 min.; Reżyseria:
Steven Spielberg; Scenariusz: David
Koepp; Na podstawie powieści „Wojna
światów”: H.G. Wells; Obsada: Tom
Cruise – Ray Ferier; Dakota Fanning
– Rachel Ferrier; Tim Robbins – Ogilvy;
Justin Chatwin – Robbie Ferrier; Miranda Otto – Mary Ann Ferrier; David Alan
Basche – Tim
Ray Ferrier (Tom Cruise) to rozwiedziony pracownik portowy, a jednocześnie
niezbyt idealny ojciec. Wkrótce po tym,
jak jego była żona (Miranda Otto) i jej
nowy małżonek wpadają, by podrzucić
mu dzieciaki – nastoletniego Robbiego
(Justin Chatwin) i młodszą córkę Rachel
(Dakota Fanning), w mieście rozpętuje
się przedziwna burza z piorunami. Chwilę później, na skrzyżowaniu nieopodal
swojego domu Ray staje się świadkiem
niezwykłego wydarzenia, które na zawsze odmieni życie jego samego i jego
rodziny. Gigantyczna wojenna machina,
osadzona na trójnogu, pojawia się nagle z głębi ziemi i zanim ktokolwiek jest
w stanie zareagować, spala wszystko,
co znajduje się w zasięgu jej rażenia.
Ten z pozoru zwyczajny dzień w jednej
minucie zmienia się w najbardziej niezwykłe wydarzenie całego życia uczestniczących w nim świadków – a jest to ni
mniej, ni więcej, tylko mający przynieść
katastrofalne skutki dla planety ludzi
atak kosmitów na Ziemię.

12–14 WRZEŚNIA godz.18.00

„KAROL, człowiek który
został papieżem”

HOROSKOP
Baran 21.03.–19.04.

Lew 23.07.–22.08.

Strzelec 22.11.–21.12.

Barany będą mieć przez
najbliższe dni wspaniały
humor
i
wszystko
będzie Was cieszyć. Uda się Wam
zrobić korzystny interes lub zdobyć
uznanie ważnej osoby. Samotne
Barany mają szansę na spotkanie kogoś
wyjątkowego.

Zrezygnuj z licznych
zaproszeń i możliwości
wyjazdów. W późniejszym
terminie odniesiesz więcej
korzyści i poznasz nowych ciekawych
ludzi. Pamiętaj o swoich obietnicach
złożonych bliskiej osobie. Nie możesz jej
teraz zawieść.

Warto
być
uprzejmym.
Dzięki temu uda się załatwić
wiele zawodowych spraw.
Najbliższe dni będą też dobre
na podejmowanie różnych
dodatkowych zajęć. Możesz
zapisać się na kurs językowy lub
komputerowy. Wykorzystaj szansę.

Byk 20.04.–20.05.

Panna 23.08.–22.09.

Koziorożec 22.12.– 19.01.

Osoby
spod
znaku
Byka rzucą się w wir
porządków.
Będziecie
segregować i układać
rachunki oraz zaplanujecie budżet
na nadchodzący miesiąc. Nic nie
będzie w stanie przerwać Wam pracy.
Energii wystarczy jeszcze na czynny
wypoczynek w gronie znajomych.

Musisz być teraz rozważny
i
stanowczy.
Zanim
podejmiesz jakąkolwiek
decyzję,
uważnie
ją
przemyśl i już nie zmieniaj.
Najbliższe dni będą dobre na
przeprosiny i nawiązywanie lepszych
stosunków z sąsiadami. Nie zmarnuj
takiej okazji.

Ambicja będzie kierować Tobą
przez najbliższe dni. Z ochotą
będziesz podejmować się
trudnych zadań i z zapałem
uprawiać sport lub sprzątać na
działce. Wszystko musi być w najlepszym
porządku i na swoim miejscu. Dopiero
wtedy odpoczniesz w gronie rodziny.

Bliźnięta 21.05.–21.06.

Waga 23.09.–22.10.

W najbliższym czasie
żadne troski nie
zmącą
Waszego
spokoju. Wystarczy
uwierzyć w swoje siły i zacząć
działać. Znajdziecie nieoczekiwanego
sprzymierzeńca i współpracownika dla
realizacji swoich pomysłów i planów.

Wagi mają przed sobą
udane dni. Wszystko, co
zaplanujecie ma szansę na
realizację. Śmiało podejmuj
decyzje. Być może ktoś, kogo od
dawna nie widzieliście, niespodziewanie
Was odwiedzi.

Rak 22.06.–22.07.

Skorpiony
czeka
wiele pracy. Niestety,
spotkania towarzyskie
należy odłożyć na
później. Teraz ważne
okażą się sprawy zawodowe i im
musicie poświęcić całą uwagę.
Możecie liczyć na pomoc rodziny
i bliskiej osoby.

Szczęście Ci sprzyja zarówno
w życiu zawodowym, jak
i osobistym. Koniecznie
rozważ propozycję zmiany
pracy, którą ktoś Ci złoży.
Może warto zaryzykować, ale się nie
śpiesz. Czeka Cię także wiele atrakcji
towarzyskich.
Liczne
odwiedziny,
spotkania z przyjaciółmi i nowe
znajomości.

Rodzinne sprawy okażą
się teraz najważniejsze.
Nie oznacza to jednak
kłopotów,
raczej
trochę nieporozumień, które trzeba
od razu wyjaśnić. Przyda się więcej
troski, wyrozumiałości dla innych
i chęci. W pracy wszystko potoczy się
właściwym torem.

Skorpion 23.10.–21.11.

Wodnik 20.01.– 19.02.

Ryby 19.02.– 20.03.
Niestety, dobra passa się
kończy. Ogarnie Was
melancholia. Czas będzie
sprzyjał przemyśleniom i rozważaniom
na temat sensu życia. Ale już niedługo,
ktoś zupełnie nieznany poprawi Wam
nastrój. Samotne Ryby powinny wybrać
się gdzieś z przyjaciółmi.

9–22 września

Życie Nasielska

OGŁOSZENIA
DROBNE
Sprzedam mieszkanie własnościowe 72 m2, ul. Warszawska,
tel. 693 01 72, 022 676 72 80
Poszukuję mieszkania do wynajęcia
(kawalerka), tel. 0604 756 399
Sprzedam ziemię 10 ha,
tel. 0 888 726 796
Sprzedam keyboard Roland
E-16. Stan b. dobry, pierwszy
właściciel, tel. (023) 691 27 11
Wynajmę mieszkanie M3
w bloku, ul. Warszawska,
tel. 0 506 976 846
Kupię małe mieszkanie lub
dom w Nasielsku lub okolicy do
50 000 zł, tel. 0 607 687 306
Sprzedam samochód osobowy
OLTCIT Club,tel. 0 502 035 852
Tanio sprzedam: krokwie i deski
na wymiar, tel. 0 889 003 112
Praca dodatkowa dla kobiety:
sprzedaż bezpośrednia kosmetyków i bielizny, tel. 0 604 337 414,
e-mail: e-stokrotka@wp.pl
Kupię stary wóz drabiniasty,
tel. 0 502 035 852
Sprzedam przyczepę zbierającą
dużą, tel. 022 794 34 17
Sprzedam lustrzankę Canon
300V, dwa obiektywy: 28-105,
70-300, makro 1:2 firmy Tamron,
torbę fotograficzną Canon, cena
1000 zł, tel. 0 889 620 207
Sprzedam suknię ślubną rozmiar
38, 3 częściową z dodatkami,
tel. 0 503 348 749
Toyota Corolla 1,4 1997 r., 137tys.
km, czarny met. 5 drzwiowy,
klima, ABS, wspomaganie,
centr. zamek, elektr. 18 000 zł,
tel. 0 506 413 796
Sprzedam działkę 29 a, za „Dantexem”, sprzedam blachę ocynkowaną 2x1000x2000 4 szt.,
tel. 0 600 078 610
Posiadam do wynajęcia M3 na
ul. Warszawskiej, tel. 0 601 718 872
Gabinet kosmetyczny przyjmie
pracownicę na stanowisko manicurzystki, mile widziana znajomość
techniki żelowej i zdobiennictwo,
tel. 0 502 765 480
Sprzedam fiata 126 p, 1992 r.,
tel. (022) 794 09 93
Pilnie sprzedam M5 w Nasielsku po
remoncie, dwa balkony tarasowe,
I piętro, tel. 0600 069 315
Poszukuję garażu do wynajęcia na
ul. Warszawskiej lub Starzyńskiego,
tel. 693 01 11, 0 506 521 153
Kupię trociny z dowozem,
tel. 0 502 035 852

REKLAMA

w „Życiu Nasielska”

tel. 023 691 23 43,

www.zycie.nasielsk.pl
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CORAZ BLIŻEJ...

ozgrywki mazowieckiej IV Ligi
R
ruszyły już na dobre. Po rozegraniu 6 spotkań sytuacja w ta-

SPORT

bramkarzem, nie daje mu szans – i było już 2:2.
W tym meczu można było jeszcze zwyciężyć,
ale nie potrafiliśmy wykorzystać dogodnych
beli pokazuje, kto w tym sezonie sytuacji na strzelenie zwycięskiego gola i mecz
będzie walczył, o jakie cele. Na zakończył się podziałem punktów.
pewno zaskoczeniem jest pierwsze miejsce zajmowane przez 24 sierpnia
beniaminka, Koronę Ostrołęka. Pogoń Siedlce – Żbik Nasielsk 2:2
Znaczne powody do zadowole- Kiełb 71, 73 – Eresaba 38, Załoga 55
nia dają swoim kibicom piłkarze
Trzy dni później piłkarze z Nasielska podejmoŻbika Nasielsk, którzy z meczu na
mecz są coraz bliżej 1 miejsca wali zespół KS Piaseczna. Od samego początku
inicjatywa należała do piłkarzy Żbika, którzy
w tabeli.
w 15 min. mogli objąć prowadzenie, jednak po
Po sobotnim zwycięstwie 3:1 nad Mazurem Kar- dośrodkowaniu Gumowskiego i strzale z pierwczew, w środku tygodnia zespół Żbika Nasielsk szej piłki Sazonowicza futbolówka minimalnie
wybrał się do Siedlec na mecz z tamtejszą Po- przeleciała nad poprzeczką bramki gości.
gonią. Na mecz w Siedlcach nasi piłkarze jechali
bardzo skoncentrowani. Od samego początku Dopiero w 23 min. Piaseczno stworzyło pierwszą
tego spotkania można było zauważyć, że miej- sytuację bramkową. W zamieszaniu pod bramką
scowi czuli respekt przed dobrze spisującą się Żbika piłkarz gości oddał strzał, na szczęście piłka
w tej rundzie drużyną Żbika. Pierwsze minuty przeszła obok słupka. Pomimo że Żbik kontrolował
gry to badanie rywala, z jednej jak i z drugiej grę i stwarzał groźne sytuacje to brak skuteczności
strony. Gra toczyła się głównie w środku pola, nie pozwalał na strzelenie pierwszej bramki. W 31
a sporadyczne ataki z jednej, jak i drugiej strony min. Gumowski zgubił piłkę w polu karnym marnie stwarzały większego zagrożenie dla bram- nując bardzo dobrą sytuację do strzelenia gola,
karzy obu drużyn. Jedna z takich nic niezapo- podobnie jak 3 min. później Erasaba, którego strzał
wiadających akcji zakończyła się szczęśliwie dla minimalnie minął „okienko” bramki Piaseczna.
Nasielszczan. Dośrodkowanie na długi słupek,
W końcówce pierwszej połowy wyraźnie zarygdzie znajdował się Eresaba, który techniczsowała się przewaga Żbika. W sytuacji z 41 min.
nym uderzeniem kieruje piłkę do bramki,
Erasaba po podaniu Sazonowicza ponownie oddał
daje prowadzenie naszym piłkarzom. Pierwsze
niecelny strzał nad bramką gości. Gdy wydawało
minuty po przerwie przypominają wcześniejsze
się, że pierwsza część spotkania zakończy się
45 minut. Obraz ten zmienia akcja z 62 minuty,
bezbramkowym remisem, w 43 min. z 30-tego
gdzie wzorowe wręcz rozegranie piłki, celnym
metra Wróbel dośrodkował w pole karne, gdzie
strzałem kończy Załoga i jest 2:0 dla Żbika.
najwyżej wyskoczył Sazonowicz, pomimo rosłych
W tej chwili nikt nie wierzył w to, że z Siedlec
obrońców Piaseczna i strzałem głową umieścił piłkę
nie wywieziemy trzech punktów. Druga bramka
w siatce gości.
zmusiła miejscowych do bardziej ofensywnej
gry. W stosunkowo niegroźnej akcji mało zdecy- Po przerwie obraz gry nieznacznie uległ zmiadowane wyjście Retkowskiego kończy się stratą nie. Goście próbowali strzelić bramkę wyrówgola. To, jak się później okazało, nie był koniec nującą, jednak bezskutecznie. Największe zaprostych błędów naszych piłkarzy. Przy wybija- grożenie pod bramką Żbika stwarzał sobie sam
niu prostopadłej piłki kiksuje Obi Uche i strzelec Retkowski, niepewnie interweniując w 47 min.
pierwszej bramki, będąc oko w oko z naszym i 61 min., na szczęście bez konsekwencji.
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Nazwa

M.

Pkt.

Z.

R.

P.

Bramki

1.

Korona Ostrołęka

6

15

5

0

1

13-5

2.

Żbik Nasielsk

6

14

4

2

0

15-8

3.

Narew Ostrołęka

6

12

3

3

0

11-6

4.

Mazur Karczew

6

10

3

1

2

7-7

5.

Nadnarwianka Pułtusk

6

10

3

1

2

6-7

6.

GLKS Nadarzyn

5

10

3

1

1

15-9

7.

Pogoń Siedlce

6

9

2

3

1

6-6

8.

Gwardia Warszawa

6

8

2

2

2

9-8

9.

Podlasie Sokołów Podlaski

6

8

2

2

2

13-10

10.

Szydłowianka Szydłowiec

6

8

2

2

2

10-11

11.

KS Piaseczno

5

7

2

1

2

9-7

12.

Pogoń Grodzisk Mazowiecki

6

7

2

1

3

9-9

13.

KS Warka

6

7

2

1

3

8-9

14.

Okęcie Warszawa

6

6

2

0

4

9-13

15.

Polonia II Warszawa

6

6

2

0

4

10-15

16.

Powiślanka Lipsko

6

4

1

1

4

6-7

17.

Legionovia Legionowo

6

4

1

1

4

5-13

18.

Delta Warszawa

6

3

1

0

5

7-18

Na kolejną bramkę kibice musieli czekać do
71 min., kiedy Erasaba po rajdzie lewą stroną
boiska minął dwóch obrońców i mając przed
sobą tylko bramkarza, podwyższył na 2:0 dla
Żbika. 3 min. później mogło być 3:0, jednak
Sazonowicz nie wykorzystał rzutu karnego
podyktowanego po faulu na Załodze.
Gdy wydawało się, że kolejne bramki to kwestia
czasu, moment dekoncentracji zawodników Żbika
w 77 min. i Senator strzela dla Piaseczna bramkę
kontaktową. Strzelona bramka dodała skrzydeł gościom, którzy coraz groźniej atakowali. Wyglądało
na to, że sytuacja z Siedlec mogła się powtórzyć.
Jednak w 82 min. po czerwonej kartce schodzi
z boiska zawodnik Piaseczna. Grający w 10 goście
nie potrafili już stworzyć żadnej groźnej sytuacji.
Wynik meczu na 3:1 w 90 min. ustalił Gumowski
po indywidualnej akcji prawą stroną boiska i silnym
strzale z prawego narożnika pola karnego.
Przy gorącym dopingu kibiców z Nasielska wspieranych przez około 30 osobową grupę kibiców
Świtu piłkarze nasielskiego Żbika rozegrali kolejne
dobre spotkanie. Szkoda jednak niewykorzystanego karnego i straconej bramki. Gdyby Żbik nie
tracił tak dużo bramek, z pewnością zajmowałby
1 miejsce w ligowej tabeli. 3 września piłkarzy Żbika
czeka trudny mecz z rezerwami Polonii Warszawa, w której w związku z przerwą w rozgrywkach
I ligi prawdopodobnie wystąpi kilku zawodników
z pierwszej drużyny.
27 sierpnia
Żbik Nasielsk – KS Piaseczno 3:1
Sazonowicz 43, Eresaba 71, M. Gumowski 90
– P. Senator 77

Kolejnym wyjazdowym rywalem Żbika były
rezerwy warszawskiej Polonii. Mecz ten rozgrywany był na pierwszoligowym stadionie
przy ulicy Konwiktorskiej. Trenerem rezerw
Polonii jest dobrze znany w Nasielsku Cezary Molęda. Pierwszych 45 minut meczu to
długie rozgrywanie piłki przez piłkarzy Żbika,
z czego niewiele wynikało, gdyż doskonale
grająca linia obronna Polonistów rozbijała
wcześnie nasze ataki. Jedyną zagrażającą
bramce gospodarzy sytuację miał Marcin
Gumowski, lecz jego intencje odczytał golkiper warszawskiej drużyny. Druga połowa
była znacznie ciekawsza od pierwszej, było
w niej kilka ciekawych sytuacji, które mogły
zakończyć się bramkami dla jednej bądź drugiej drużyny. Najpierw do ataku przystąpili zawodnicy rezerw pierwszoligowca. Oddali oni
kilka groźnych strzałów, z których jeden trafił
w słupek, a drugi na poprzeczkę zbił bramkarz.
Nasielszczanie przeprowadzili mniej groźnych
akcji, ale jedna z nich zakończyła się strzeleniem przez Jarosława Kozę bramki, która dała
nam niespodziewane zwycięstwo.
W kadrze naszej drużyny nastąpiło kilka zmian,
z drużyny (z przyczyn prywatnych) odeszli
Michał Taras i Marcin Gralewski. Natomiast
w ostatniej chwili pozyskano Kucharskiego
z Łomianek.
3 września
Polonia II Warszawa – Żbik Nasielsk 0:1
Koza 63
Jakub i Przemysław Olech
poziom

HALA SPORTOWA W NASIELSKU
ZAPRASZA WSZYSTKICH CHĘTNYCH
NA ZAJĘCIA AEROBIKU

SPOTKANIA ODBYWAJĄ SIĘ
DWA RAZY W TYGODNIU
WSZELKICH INFORMACJI UDZIELAMY
POD NUMEREM TELEFONU: 693 08 65

