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Komentarz tygodnia

Ble bla ble blu, czyli Wybory 2005
Bełkot, bicie piany, cyrk – to najczęstsze komentarze do tego, co
widzimy i słyszymy w telewizyjnych
audycjach wyborczych. Są też i tacy, którzy żałują, że już w najbliższą
niedzielę wybory. Mówią – „szkoda,
bo po wyborach na antenę wrócą
szare i smutne programy, nie będzie
z czego się śmiać”. Oj, szkoda, bo
rzeczywiście wystąpienia części
komitetów wyborczych bardziej
przypominają kabaret niż merytoryczną dyskusję o przyszłości Polski. Niby człowiek już się powinien
do tego przyzwyczaić, a jednak co
kilka lat „dają” coś nowego… no
i wciąga. W przeciwieństwie do zawodowych kabareciarzy, niektórzy
politycy są bardzo poważni i może
dlatego bardziej śmieszni. Łączy ich
niewątpliwie jedno – i jedni, i drudzy
mówią głupoty.
Bo – jak już będziemy w Sejmie
i w Senacie, to „dzięki nam będzie
lepiej, uczciwsza będzie Polska, złodziei powsadzamy do więzień, my
wiemy, my mamy pomysł, zrobimy
to społecznie, nasz program jest naj-

lepszy, oczyścimy, wyczyścimy, nie
damy się, wywalczymy, sprawimy,
będziesz więcej zarabiał, piękniejszy
będzie nasz kraj – tylko zagłosuj na
nas!”.

mnie wybierzecie na posła, to obiecuję Wam, że na ulicach i w parku nie
będzie śmieci” albo „ja mam receptę
i tylko ja wiem, o co w tym wszystkim chodzi!”.

Ble bla ble blu … Aż chce się w tym
momencie powiedzieć: „jak nas
wybierzecie, to wtedy będziemy
mieli Was w…”.

Trudny wybór. Tyle wspaniałych postaci, tyle interesujących propozycji.
I na kogo zagłosować?

Politycy przemawiają do tysięcy
ludzi. Mają dumnie uniesione głowy.
Ich doniosły głos „o Polskę lepszą”
co chwila jest przerywany gromkimi
oklaskami. Ludzie słuchają w podnieceniu. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że wszystko
było wcześniej nagrane w małym
studiu telewizyjnym, w którym
prawdopodobnie był tylko operator
kamery (ew. kolega partyjny i specjalista od wizerunku). Tłum „wzięli
na przebitki” z archiwum. Czego to
się nie robi, żeby przypodobać się
wyborcy!
Ciekawe są też spotkania przedwyborcze. Zdarzają się na nich i tacy
politycy, którzy obiecują, że „jak

Kandydat na pniu
iczym gruszki na
N
w i e r z b i e, t a k k a n dydaci na posłów wyra s t a j ą n a d r z ewa c h .
Kampania wyborcza
to bezlitosny okres dla
drzew.

Komitety wyborcze walczą nie
tylko o wolne miejsca na słupach
ogłoszeniowych, ale również
o kawałek wolnego miejsca na
pniu. Wszak ponoć nic tak mocno
nie działa na wyobraźnię wyborcy,
jak uśmiechnięta buzia kandydata
na plakacie przymocowanym do
drzewa. Kandydat
z d a j e s i ę wo ł a ć
– jestem stąd,
j e s t e m z W am i ,
niczym to drzewo
wrośnięte mocno
korzeniami w polską ziemię… .
Każdy kandydat
na posła obiecuje
wa l k ę o c z y s t e
powietrze, o zac h owa n i e n at u ralnych zasobów
n a s ze go k ra j u ,
o zdrowie narodu
… i tak dalej, i tak
d a l e j . C i e k a we,
czy Ci przybici do
drzew też?
I tak oto, nasze
miasto w błyska-

wicznym tempie zamieniło się
w wielki skład makulatury. Brakuje już miejsca do naklejania.
Wynajęci przez sztaby wyborcze
„naklejacze” nakładają plakaty
jeden na drugi. Dzieci chodzą po
ulicach, a tu kandydat na kandydatce, kandydatka na kandydacie
i – o zgrozo! – nawet kandydat
na kandydacie – razem, choć są
z przeciwstawnych sobie ideowo
ugrupowań (LPR-owiec na SLDowcu!).
Niestety, na żadnym plakacie nie ma

fot. M. Stamirowski

Wielu kandydatów to ludzie skromni.
Chcą tylko służyć krajowi. Nie zależy
im na przywilejach, na popularności.
Ot, wystarczy im tylko dieta poselska, byle jaki służbowy samochód
– może być nawet Lancia, pokoik
w hotelu poselskim, immunitet też
ostatecznie niech będzie.
Mimo to, w niedzielę 25 września
idziemy do urn. Kandydatów jest
wielu i jest w czym wybierać. Jak nie
w tej, to na pewno w innej partii znajdziemy kogoś mądrego i uczciwego,
na kogo można postawić. Ponadto,
uczestnicząc w wyborach, będziemy
mieli moralne prawo do narzekania
– to tak na wszelki wypadek, gdyby
sprawy poszły w złym kierunku.
Dariusz Panasiuk

hasła: „My posprzątamy po sobie!”.
Programy wyborcze wszystkich
partii nie przewidują takiego zapisu.
Kto więc to wszystko sprzątnie?
Jeżeli ma to robić Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Nasielsku, to proponujemy
skrupulatnie podliczyć koszty
i rachunki przesłać do sztabów
wyborczych. Jak to zwykł mówić
pewien mieszkaniec Nasielska
– „zrobili burdel, to niech teraz
płacą”. Popieramy.
DP
fot. M. Stamirowski

Przedwyborcze

rozterki obywatela
K

ampania przedwyborcza to bardzo
pracowity i stresujący
okres dla przeciętnego,
ale zarazem zaradnego obywatela naszego
kraju, powiatu albo
– mówiąc wprost – dla
niektórych mieszkańców Nasielska. „Jak by
się tu dobrze ustawić”
– ta myśl spędza im sen
z powiek.

że wybiera się nie tylko posła i senatora,
ale również odpowiednie towarzystwo.
Musi dokładnie przeanalizować sytuację i odpowiedzieć sobie na pytania:

Znani z pierwszych stron gazet politycy, których partie – żywicielki
straciły na popularności i trafiły na
polityczny śmietnik, już dawno
znaleźli swoje nowe miejsca na
ziemi. Niczym szczury z tonącego
statku pouciekali do innych ugrupowań. Tam dostali wikt i opierunek oraz gwarancję nowego życia.
Pozostałych najprawdopodobniej
czeka, co pokażą najbliższe wybory, polityczna śmierć.

Po wnikliwej analizie przedwyborczych
wyników badań opinii publicznej odpowiedź na powyższe pytania jest
prosta – zadaję się tylko z ludźmi,
których ugrupowanie jest pierwsze
w sondażach. Na wszelki wypadek
warto też utrzymywać dobre stosunki
z „drugimi”. I słusznie, bo i pierwsi,
i drudzy mogą w przyszłości pomóc
„ustawić się mnie i mojej rodzinie”.

Górną półkę politycznej sceny obserwują doły i się uczą. Pilnie śledzą
sondaże przedwyborcze, – komu
wzrosło, komu zmalało. To warto
i trzeba wiedzieć, bowiem od tych
informacji może zależeć przyszłość
naszego Iksińskiego. On dobrze wie,
Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
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– komu się nisko kłaniać,
– dla kogo być miłym,
– komu podawać czule rękę,
– z kim pokazywać się w towarzystwie,
– kogo g n o i ć w o f i c j a l ny ch
wystąpieniach i nieoficjalnych
rozmowach.

Nasz Iksiński niczym przysłowiowa kupa znów będzie pływać po
wierzchu przez najbliższych kilka
lat. Tak trzymać!
Z kim Iksiński będzie za cztery lata
– pokażą sondaże. Tylko krowa nie
zmienia poglądów.
Dariusz Panasiuk
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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Informacje z Urzędu

Co słychać w inwestycjach?
ługo nie informowali- zaplanowanych na ten rok, należy
D
śmy Państwa o postę- podkreślić, że 70% z nich jest już
pach realizacji inwestycji
zaplanowanych na rok
bieżący, a dzieje się naprawdę dużo.

Należy zacząć przede wszystkim
od trwających prac przy budowie
oczyszczalni ścieków i kanalizacji
sanitarnej w Nasielsku. Wykonano ok. 3 km kanalizacji sanitarnej
oraz prace fundamentowe przy
zbiorniku oczyszczalni. Obiekt
oczyszczalni posiada już doprowadzoną sieć wodociągową
i energetyczną.
Mieszkańcy Nasielska zauważają
z pewnością pewne niedogodności
związane z utrudnionym ruchem
lokalnym na niektórych ulicach.
Jest to sytuacja przejściowa, związana właśnie z realizacją sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni
ścieków, którą w zdecydowanej
części zajmuje się Konsorcjum
Firm Inżynieria Rzeszów i Zambet
Pułtusk. Mniejszą część sieci oraz
przyłącza kanalizacyjne będzie wykonywał Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku.
Obok przedstawiamy planowane
terminy wykonywania tych zadań
na poszczególnych ulicach. Należy mieć nadzieję, że rzeczywistość
będzie spójna z założeniami i prace
zostaną wykonane terminowo bez
większych przeszkód. Zwracamy
się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość i cierpliwość w przypadku
zaistnienia niedogodności związanych z wyżej opisaną budową.
O postępach prac będziemy informować na łamach lokalnej gazety.
Wracając do zadań inwestycyjnych

fot. M. Stamirowski

zrealizowana bądź w trakcie wykonywania. W pozostałych 30% trwają
procedury przetargowe.
Wykonano:
– termomodernizacje Szkoły Podstawowej w Nasielsku,
– budowę kanalizacji deszczowej
w Nowych Pieścirogach,
– budowę wiaty na terenie ścieżki
edukacyjnej,
– remont i wyposażenie kl. „O” Zespołu Szkół w Cieksynie,
– kontynuację budowy Strażnicy OSP
w Cieksynie,
– remont drogi w Żabiczynie,
– remont drogi Mazewo-Jackowo,
– remont drogi w Andzinie,
– remont drogi Mogowo ul. Sobieskiego i Ogrodowa,
– budowę Stacji TRAFO dla oczyszczalni ścieków.
W trakcie realizacji są:
– budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Nasielsku,
– budowa drogi Popowo BoroweJaskółowo,
– budowa drogi Mazewo-Kątne,
– budowa drogi Pniewska Górka,
– modernizacja pomieszczeń budynku przychodni lekarskiej w Nasielsku przy ul. Sportowej,
– dobudowa punktów świetlnych,
– budowa małych sieci wodociągowych,
– opracowanie koncepcji kanalizacji
sanitarnej dla Nasielska.
W trakcie procedur przetargowych

są takie zadania, jak:
– budowa sieci wodociągowej
z przyłączami w miejscowości
Krzyczki, Dąbrowa,
– budowa sieci wodociągowej
z przyłączami w miejscowości Lubomin, Jackowo Dw., Jackowo Wł.,
– budowa sieci wodociągowej
z przyłączami w miejscowości Borkowo,
– kontynuacja budowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej
w Dębinkach,
– wykonanie podbudowy na drodze
Toruń Dw., Toruń Wł.,
– rozbudowa budynku Zespołu Szkół

Budżet Gminy Nasielsk przewiduje
wykonanie bardzo wielu zadań inwestycyjnych. Procedury przetargowe
na wyłonienie wykonawców są

określone Ustawą Prawo Zamówień
Publicznych. Nie ma zatem dowolności w wyborze wykonawcy. W kilku
przypadkach te postępowania są powtarzane z powodu błędów w ofertach bądź braku ofert. Są to sytuacje
niezależne od zamawiającego, czyli
Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
Uważamy, że w najbliższym czasie
wszystkie procedury przetargowe
zostaną zakończone z pozytywnym
skutkiem i rozpocznie się realizacja
pozostałych do wykonania zadań
inwestycyjnych.
Urząd Miejski w Nasielsku
Małgorzata Rosłońska

Harmonogram realizacji sieci kanalizacji sanitarnej
w Nasielsku
realizowanej przez „Inżynierię” Rzeszów

KOMUNIKAT
Zawiadamiam, iż pierwsze posiedzenie obwodowych
komisji wyborczych, powołanych do przeprowadzenia
wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odbędzie
się w dniu 23 września br. (piątek) o godz. 16.30 w sali kina
NIWA w Nasielsku.

w Starych Pieścirogach,
– modernizacja drogi w Psucinie,
– budowa ul. Jagodowej w Nasielsku,
– budowa chodnika przy ul. Płońskiej,
– wyposażenie klas w Szkole Podstawowej w Nasielsku,
– budowa zatoki autobusowej i postojowej przy Szkole Podstawowej
w Nasielsku.

Lp.

Nazwa ulicy

Roboty ziemne i montażowe

Roboty drogowe

Rozpoczęcie

Zakończenie

Rozpoczęcie

Zakończenie

1.

ul. Krupka do POW

15.06.2005 r.

29.06.2005 r.

–

–

2.

ul. Wyszyńskiego

29.06.2005 r.

27.09.2005 r.

–

–

Porządek posiedzenia:

3.

ul. Warszawska

24.08.2005 r.

31.08.2005 r.

10.10.2005 r.

17.10.2005 r.

1. Otwarcie posiedzenia przez Burmistrza Nasielska.

4.

ul. Staszica

10.08.2005 r.

24.08.2005 r.

03.10.2005 r.

10.10.2005 r.

2. Odczytanie Zarządzenia Nr 331/05 z dnia 16 września
2005 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 9 października 2005 roku.

5.

ul. Starzyńskiego

31.08.2005 r.

20.10.2005 r.

03.10.2005 r.

20.10.2005 r.

6.

ul. Słoneczna

19.09.2005 r.

30.09.2005 r.

10.04.2006 r.

21.04.2006 r.

7.

ul. Poniatowskiego

03.08.2005 r.

10.08.2005 r.

–

–

3. Omówienie spraw organizacyjnych.

8.

ul. Polna

10.08.2005 r.

17.08.2005 r.

–

–

4. Ustalenie ostatecznego terminu szkolenia dla członków
obwodowych komisji wyborczych.

9.

ul. Płońska

29.08.2005 r.

14.10.2005 r.

–

–

10.

ul. Krupka

15.06.2005 r.

20.09.2005 r.

10.04.2006 r.

19.05.2006 r.

11.

ul. Kolejowa

17.10.2005 r.

31.10.2005 r.

–

–

12.

ul. Kościuszki

19.09.2005 r.

15.11.2005 r.

24.04.2006 r.

19.05.2006 r.

13.

ul. Cmentarna

12.09.2005 r.

19.09.2005 r.

10.04.2006 r.

21.04.2006 r.

5. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego
Obwodowej Komisji Wyborczej.
Pełnomocnik Burmistrza
ds. Wyborów i Referendów
/-/ mgr Marek Maluchnik
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Dziadek w gimnazjum, czyli fala w szkole

fot. M. Stamirowski

czeń z wyrazem „kot” wyU
malowanym na czole albo
na koszulce – to coraz bardziej

03.09. na ulicy Przemysłowej czterech
sprawców skradło Łukaszowi D. telefon komórkowy o wartości 150 zł. W bezpośrednim pościgu policjanci zatrzymali Jarosława
K., natomiast w wyniku pracy interwencyjnej
ustalono pozostałych: Marcina J., Marcina W.
i Piotra K.

powszechny widok w szkole. Jest
to nowe zjawisko w szkolnej rzeczywistości. Zarówno uczniowie,
jak i nauczyciele nie mieli z nim
wcześniej do czynienia – przynajmniej na taką skalę.

Docierają do nas niepokojące sygnały, że
w szkołach ponadpodstawowych pojawiła
się „fala”. Jej zasada jest prosta: uczniowie
ze starszych klas gnębią tych z młodszych.
Pierwszoklasiści to „koty”, zaś drugoklasiści
są „dziadkami”. A wszystko jakby żywcem wzięte z wojskowych zwyczajów. Dla
jednych jest to nowa szkolna tradycja, dla
drugich niewinne początki zwykłego chuligaństwa.
Rzeczywiście, zaczyna się niewinnie – od
malowania czoła. Potem są wulgarne przezwiska, bicie, a najczęściej kończy się na
wymuszaniu pieniędzy. Nie ma się co łudzić
– wcześniej czy później „fala” może się wymknąć spod kontroli, a jej skutki mogą być
opłakane. Brutalne zachowanie „starych”
nie raz było przyczyną tragedii w jednostkach wojskowych. „Młodzi” żołnierze nie
wytrzymywali psychicznie – o złych przykładach mogliśmy często czytać w prasie.
Ze zjawiskiem „fali” nie radzą sobie dorośli
mężczyźni w mundurach, a co mówić
o gimnazjalistach? W tym wypadku mamy
przecież do czynienia z dziećmi.

05–06.09. na ulicy Kościuszki Jerzy Ż.
umyślnie uszkodził dwa drzewa owocowe.
Straty wynoszą 300 zł. na szkodę Jadwigi
O.
07.09. w Dobrej Woli trzech nieznanych
sprawców skradło Danielowi P. telefon komórkowy o wartości 850 zł.
Wytępienie „fali” jest teraz bodaj najważniejszym i najtrudniejszym wyzwaniem
dla nauczycieli. To głównie od nich zależy
bezpieczeństwo naszych dzieci w szkołach.
Nie jest to zadanie łatwe, ale przy odrobinie dobrej woli wykonalne. Wystarczy objąć
szczególną „opieką” (i nie chodzi tu wcale
o karanie) te dzieci, które szkolni pedagodzy określają mianem „trudnych”. Choć nie
ma ich wiele, to wiadomo, że są w każdej
szkole. Muszą wiedzieć, że są pod baczną
uwagą nauczycieli w szkole i przed szkołą,
w czasie lekcji i na przerwach. Przerwa między lekcjami nie może być dla nauczyciela

Pieniądze na dobry projekt
W czwartek 15 września 2005 r.
w Szkole Podstawowej w Nasielsku odbyło się zorganizowane
przez Stowarzyszenie Europa i My
spotkanie, którego tematem były
możliwości pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych,
ze szczególnym uwzględnieniem
projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Phare 2003.
Nasielsk to kolejne po Pułtusku, Grodzisku Mazowieckim oraz Warszawie miasto, w którym
mieszkają osoby zainteresowane współpracą ze
Stowarzyszeniem Europa i My. Spotkanie było
otwarte dla wszystkich chętnych, a obecni na
nim byli nauczyciele z miejscowych szkół,
przedstawiciele Biblioteki Publicznej w Nasielsku, Urzędu Miejskiego oraz Prezes Fundacji
Ochrony Środowiska mającej swą siedzibę
w Chrcynnie. Osoby prowadzące to członkowie Zarządu Stowarzyszenia Europa i My będący jednocześnie pracownikami Ministerstwa
Gospodarki i Pracy:
– Daniel Prędkopowicz, Prezes Zarządu Stowarzyszenia,
– Marcin Kraszewski, Sekretarz Stowarzyszenia,
– Jacek Ostrowski, Naczelnik Wydziału Wspierania Zarządzania w Departamencie Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym
w Ministerstwie Gospodarki i Pracy.
Po zapoznaniu się z prezentacją dotychczasowej działalności Stowarzyszenia oraz
krótkim wykładzie odnośnie funduszy unijnych odbyła się dyskusja, która dotyczyła
zagadnień interesujących zebrane osoby.
Rozmawiano na temat projektów edukacyjnych związanych z komputeryzacją szkół,
nauką języków obcych dla nauczycieli,

KRONIKA
POLICYJNA

rozwiązywaniem trudności wychowawczych dzieci w wieku przedszkolnym oraz
o szkoleniach rolników i bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy. Wszystkie kwestie zgłaszane przez zebranych
były na spotkaniu wyjaśnione w sposób
rzeczowy i profesjonalny. Kompetencje
osób zainteresowanych i konstruktywne
zaawansowanie zgłaszanych projektów
wróżą, że ciąg dalszy rozpoczętych rozmów nastąpi. Miejmy nadzieję, że przy
zaangażowaniu wnioskodawców oraz skutecznej pomocy doradców poczynania te
zakończą się owocnie, a Nasielsk wzbogaci
się o kolejne fundusze unijne.
Jak zdążyliśmy się już zorientować, niektórzy
nasielszczanie chcieliby, aby w naszym mieście powstał basen. Zamierzenie to może
być realne właśnie przy pomocy funduszy
unijnych. Aby je pozyskać, musimy się o nie
umiejętnie starać. Być może współpraca ze
Stowarzyszeniem Europa i My ułatwi nam
osiągnięcie w niedalekiej przyszłości tego
działania. Niewątpliwie sprzyjać temu będzie
pozyskanie nowych członków Stowarzyszenia Europa i My wywodzących się z naszego
środowiska lokalnego. Osoby chętne powinny
przejawić gotowość mającą na celu rozwijanie
i propagowanie postaw oraz działań sprzyjających rozwojowi na rzecz ogółu społeczności
poprzez różne inicjatywy społeczne, samorządowe, gospodarcze, promujące wolontariat
i inne działania na rzecz zwiększenia udziału
ludzi w życiu publicznym. Więcej na temat
Stowarzyszenia Europa i My można znaleźć
na stronie internetowej www.europaimy.org
Członkowie Stowarzyszenia Europa i My
Elżbieta Wróblewska
Barbara Modzelewska

„czasem wolnym na papieroska”. Nauczyciel musi być widoczny w szkole zawsze
i wszędzie.
Warto się przy tej okazji zastanowić, czy
w gimnazjach nie powinno się organizować otrzęsin, podobnie jak ma to miejsce
w szkołach wyższych. Pod czujnym okiem
nauczycieli, uczniowie drugich klas gimnazjalnych mogliby wtedy organizować pierwszoklasistom huczną zabawę połączoną nawet
z malowaniem. Byłoby to barwne powitanie
„nowych”, jedna barwna impreza, jedno malowanie – i na tym KONIEC!
WA

Uniwersytet
Trzeciego Wieku
w SGGW
W Szkole Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie rozpoczyna działalność Ursynowski
Uniwersytet Trzeciego Wieku
im. J. U. Niemcewicza.
Pierwsze zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku
rozpoczną się w salach wykładowych SGGW już
pod koniec października. Zainteresowanie tą formą dokształcania i spędzania wolnego czasu jest
ogromne – zapewnia Irena Roguska, wiceprezes
Stowarzyszenia, które prowadzi Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Zajęcia, seminaria i wykłady będą prowadzone
w dni robocze i będą trwały około 5 godzin
dziennie. Na początek Ursynowski Uniwersytet
Trzeciego Wieku proponuje następujące zajęcia:
stosowanie diety w zależności od wieku, ekologia w domu i życiu codziennym, ogrodnictwo,
zielarstwo i ziołolecznictwo, pielęgnacja zwierząt
domowych, podstawowa obsługa komputera,
zajęcia z rekreacji ruchowej (basen, gimnastyka
profilaktyczna), kursy języków obcych oraz wykłady na tematy związane z medycyną i leczeniem.
Uczestnicy Uniwersytetu wnoszą opłatę roczną
w kwocie 100 PLN. Na prowadzenie działalności
Stowarzyszenie będzie pozyskiwać także środki
finansowe z różnych instytucji, między innymi
przygotowuje wniosek o pieniądze pochodzące
z pomocy Unii Europejskiej.
Zapisy na zajęcia w Ursynowskim Uniwersytecie
Trzeciego Wieku odbywają się codziennie, w godz.
od 10.00 do 14.00 pod numerem telefonu:
(022) 593 13 14.
Krzysztof Szwejk

06–07.09. w Borkowie nieznani sprawcy
włamali się do domku letniskowego Zofii P.
i skradli m.in. prodiż z aluminium i siekierę.
Straty wynoszą 100 zł.
08.09. na ulicy Młynarskiej nieznani sprawcy,
wykorzystując nieobecność domowników,
weszli i skradli z domu Lecha P. telefon
komórkowy, portfel z pieniędzmi, dowód
osobisty i kartę do bankomatu.
09.09. w Lelewie nieznani sprawcy skradli
cielaka o wartości 1000 zł na szkodę Stanisława J.
01–10.09. w Cieksynie nieznani sprawcy
włamali się do domku letniskowego i skradli
m.in. podkaszarkę elektryczną, opiekacz
i lampę. Straty wynoszą 1100 zł na szkodę
Andrzeja B.
04–08.09. w Borkowie nieznani sprawcy
skradli ok. 45 mb siatki ogrodzeniowej i ok.
3 m2 drewna opałowego.
12.09. w Mazewie Józef Ł. kierował ciągnikiem w stanie nietrzeźwym (0,91 i 0,99
mg/l).
12.09. w Mokrzycach Włościańskich Piotr W.
kierował samochodem w stanie nietrzeźwym
(1,20 i 1,24 mg/l).
12.09. w Pieścirogach Nowych nieznani
sprawcy skradli Wiesławowi K. portfel z pieniędzmi, dowód osobisty, prawo jazdy, kartę
do bankomatu i telefon komórkowy.
10–15.09. na ulicy Słonecznej nieznani
sprawcy włamali się do domku letniskowego
i skradli m.in. 150 mb przewodu od kosiarki,
odkurzacz i czajnik elektryczny. Straty wynoszą 50 zł na szkodę Zdzisława N.
15.09. w Chlebiotkach z piwnicy Jadwigi D.
nieznani sprawcy skradli dwie bańki od mleka, a z budynku gospodarczego rozrusznik
od ciągnika. Straty wynoszą 600 zł.
20.08–18.09. na ulicy Podmiejskiej nieznani
sprawcy włamali się do domku letniskowego
Grzegorza K. i skradli m.in. przedłużacz do
spawarki, lampy oświetleniowe, pralkę automatyczną, słupki ogrodzeniowe i blachę.
Straty wynoszą 4500 zł.
19.09.w restauracji „Stary Młyn” nieznany
sprawca skradł z kieszeni kurtki Bogusława
T. telefon komórkowy o wartości 2000 zł.
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HIT NA DZIŚ
Prawdziwe kłamstwa
TVN 20.10
Film sensacyjny, USA 1994; Reżyseria:
James Cameron; Obsada: Arnold
Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis,
Tom Arnold, Bill Paxton

Kiedy Helen wychodziła za mąż
za Harry’ego, nie sądziła, że ten
przystojny, stateczny mężczyzna,
który troszczy się o rodzinę,
kiedyś będzie ją nudził. Niestety,
czas zrobił swoje. Helen czuje,
że jej młodość przemija, chciałaby
pożyć pełnią życia, poczuć czasem
dreszcz emocji, doznać tego, czego
jej mąż nie potrafi zapewnić. Okazja
nadarza się, gdy Helen poznaje
sprzedawcę samochodów Simona
(Bill Paxton), przystojnego podrywacza i do tego fascynującego
mężczyznę, który podobno jest
tajnym agentem. Wkrótce okazuje
się, że to wierutne kłamstwo. Jedno
z wielu, które niebawem wyjdą na
jaw. Właśnie groźny terrorysta
Salim Abu Aziz (Art Malik) planuje
dokonanie zamachu, chce w tym
celu wykorzystać broń nuklearną.
Jedynymi, którzy mogą powstrzymać go, są agenci specjalni z sekcji
Omega, czyli Harry i jego najbliższy
współpracownik Gib (Tom Arnold).
W rozpętane przez szalonego
terrorystę piekło zostaje również
wciągnięta rodzina Harry’ego.
Helen nagle dowiaduje się, że jej mąż
nie jest nudnym pantoflarzem, że
zna biegle kilka języków, potrafi
posługiwać się bronią, po mistrzowsku pilotuje samolot i helikopter,
a nawet doskonale tańczy.
Jednak Helen nie ma teraz czasu
na rozpatrywanie wszystkich, dopiero co odkrytych zalet męża. Bowiem
wspólnie z Harrym i ich córką Daną
(Eliza Dushku) musi ratować
i siebie, i świat przed nuklearną
zagładą.
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06:00 Kawa czy herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Moda na sukces – odc.2605
08:40 A n i m o wa n e b a j k i ś w i a t a
– Sitowianka – (Anglia)
08:55 Animowane bajki świata – Eween
Congar – (Francja)
09:10 Jedyneczka
09:40 Mały rycerz El Cid
10:05 Don Matteo – Prosta operacja
odc.2; serial kraj prod.Włochy
11:00 TELEZAKUPY
11:30 Kwadrans na kawę
11:50 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Klan – odc. 976; telenowela TVP
12:35 Plebania – odc. 578; telenowela TVP
13:05 Jaka to melodia?; teleturniej
13:25 Przedwiośnie – odc. 4; serial TVP
14:20 Kiosk przy Wspólnej – Poradnik dla
ubezpieczonych
14:30 Glob 2005; magazyn
15:00 Wiadomości
15:10 Tele-Nowela
15:15 Moda na sukces – odc.2605
15:55 Audycje Komitetów Wyborczych
17:00 Teleexpress
17:20 Śmiechu warte
17:40 Co tu jest grane ?
18:10 Bulionerzy – odc. 37; serial kom.
18:35 Oliver Twist – premiera w Jedynce
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 Pogoda
20:15 Corky Romano (Corky Romano);
komedia kraj prod.USA (2001); reż.:
Robb Pritts; wyk.:Chris Kattan, Peter
Falk, Vinessa Shaw, Peter Berg

05:50 Złotopolscy – odc. 214
06:15 10 minut tylko dla siebie
06:30 Dwójka Dzieciom – W krainie
władcy smoków – odc 18; serial przygodowy
06:55 Od przedszkola do Opola
07:25 Dwójka Dzieciom – Teletubisie
– odc. 37
07:55 Czterdziestolatek – odc. 20; serial
09:00 Pytanie na śniadanie
09:55 M jak miłość – odc. 183
10:40 Pytanie na śniadanie
12:00 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza – Koszerny Smak
12:40 TELEZAKUPY
13:00 Panorama
13:15 Pogoda
13:20 Spotkanie z Balladą. Spotkanie
z Balladą – Ożenek w Kopydłowie
„Zrękowiny” (2)
14:15 Lokatorzy – odc. 16 Złoty interes;
serial komediowy TVP
14:50 Audycje Komitetów Wyborczych
16:00 Panorama
16:15 Złotopolscy – odc. 699
16:45 Złotopolscy – odc. 700
17:15 Allo, Allo – odc. 14/57; kraj
prod.Wielka Brytania (1984)
17:50 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:05 Biuro kryminalne – odc. 2 Ostatnia
jazda GIntera; serial TVP
20:00 Panorama flesz
20:05 Załóż się – cz. 1; widowisko rozrywkowe
20:55 Załóż się – cz. 2; widowisko rozrywkowe
21:40 Załóż się – Twój wybór; widowisko
rozrywkowe
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport Telegram
22:30 Pogoda
22:45 Hity na czasie; program muzyczny
23:40 Matrioszki – odc. 4/10 (Matrioshki
ep. 4); serial kraj prod.Belgia (2003)
00:25 Cyganka (Gypsy woman); komedia
kraj prod.Wielka Brytania (2001); reż.:
Sheree Folson; wyk.:Jack Davenport,
Neve Mcintosh, Corin Redgrave
01:55 Koniec gry; film obyczajowy kraj
prod.Polska (1991); reż.:Feliks Falk; wyk.:
Anna Romantowska, January Brunov,
Piotr Cieślak, Anna Ciepielewska, Daria
Trafankowska
03:15 Zakończenie programu

06:00 Piosenka na życzenie
06:55 TV MARKET
07:10 Interwencja, odc.506 Polska
07:30 Ja się zastrzelę 5, odc.76
08:00 Zbuntowany Anioł , odc.194
09:00 Gra w ciemno, odc.37 Polska
10:00 Zakręcone, odc.4 „Panienki”;
Polska
10:30 Czułość i kłamstwa, odc.118 Polska,
2001; r. Dejczer Maciej
11:00 Samo życie, odc.583 Polska
11:45 TV MARKET
12:00 Zbuntowany Anioł , odc.195 „Wild
Ange”; Argentyna
12:55 Na ostrzu noża, odc.4
13:25 13 Posterunek, odc.28 „Trzynasty
Posterunek”; Polska; r. Ślesicki Maciej
14:00 Pierwsza miłość, odc.145 Polska
14:45 KABARETON, odc.2 Polska
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.507
16:30 Exclusive, odc.126 Polska, 2005
Magazyn rozrywkowy
17:00 Gra w ciemno, odc.38 Polska
18:00 Pierwsza miłość, odc.146 Polska
18:45 Wydarzenia
19:15 Sport
19:20 Pogoda
19:30 Trzech mężczyzn i mała dama „Three
Men and a Little Lady”; USA, 1990; r.
Ardolino Emile; w. Danson Ted, Gutenberg
Steve, Selleck Tom, Travis Nancy
Komedia familijna. Dalsze przygody
trzech zagorzałych kawalerów (Selleck,
Guttenberg, Danson) i pewnej małej
damy (Weisman). Mary ma już 5 lat,
mieszka razem z mamą (Travis), tatą
i dwoma wujkami. Niestety, mama
przyjmuje oświadczyny pewnego angielskiego reżysera i dziewczynce grozi
szkoła z internatem. Na odsiecz ruszają
tata i wujkowie.
21:30 Studio Lotto
21:55 Za wszelką cenę, odc.4 „Contender,
The”
22:55 Nieustraszeni, odc.33
23:55 Biznes Wydarzenia
00:20 Pogoda
00:25 Christine „Christine”; USA,
1983; r. Carpenter John; w. Gordon
Keith, Stanton Harry, Stockwell John
Horror. Bohater filmu, Arnie Cuningham
(Gordon), szkolna ofiara losu, dziedziczy kultowego klasyka – czerwonego
Pontiaka Fury, imieniem Christine.
Christine jest czymś więcej niż samochodem: ma wyrazistą osobowość i mocne
postanowienie, że to ona pokieruje dalszymi losami Arniego. Mistrz gatunku,
John Carpenter stworzył tu jedną z
najlepszych ekranizacji Stehena Kinga.
02:25 Aquaz Music Zone
05:30 Pożegnanie

06:00 Uwaga! – magazyn, 2005
06:20 Telesklep;
07:00 Medicopter 117 – serial sensacyjny
(3/13), Niemcy;
07:55 Gorzka zemsta – telenowela obyczajowy (121/188), Kolumbia, 2003, reż.
Rodrigo Triana;
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 Medicopter 117 – serial sensacyjny
(4/13), Niemcy;
14:45 Brygada ratunkowa – serial sensacyjny (1/22), USA, 2004;
15:45 Gorzka zemsta – telenowela obyczajowy (122/188), 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 Prawdziwe kłamstwa – film sensacyjny, USA, 1994, reż. James Cameron ,
wyst. Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee
Curtis, Tom Arnold, Bill Paxton, Art Malik,
Tia Carrere, Charlton Heston

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” (75) – serial animowany
dla dzieci, USA/Japonia
08.45 „Strefa P” – Magazyn muzyczny
09.15 BAR EUROPA – plusy-minusy
– Reality Show
09.45 Parkinson – program
10.15 „Sztukateria” – Magazyn kulturalny
11.15 Call TV – program
12.15 BAR EUROPA – Reality Show
13.15 A ku ku – program rozrywkowy
13.30 Taxi – teleturniej
14.15 „Muzyczne listy” – magazyn
15.15 „Echo lasu” (48) – program
15.45 „Psie serce – Rol” (14) – serial
obyczajowy, Polska 2002 – 2003,
Reżyseria: TOMASZ DEMBIŃSKI, wyk.
Jerzy Zelnik, Małgorzata Niemirska,
Aleksander Kalinowski, Nina Rogu
16.45 „Ekstraliga żużlowa – magazyn”
17.15 Detektor – raport Czwórki – magazyn reporterski
17.45 BAR EUROPA – ZAŁOGA – Reality
Show
18.15 Taxi – teleturniej
19.00 „Dom nie do poznania” („Extreme
Makeover: Home Edition”)(1) – USA
20.00 BAR EUROPA – Reality Show
20.50 „Kronika nie z tej ziemi” (1) – serial fantastyczny, USA 2001, reż. Marc
Buckland, wyk. Chad Willett, Rena Sofer,
Reno Wilson, Jon Polito
21.50 „Cuda” („Miracles”) (2) – serial fantastyczny, USA 2003, reż. Bill D’Elia, John
Fawcett, Marita Grabiak, Matt Reeves,
Michael Ray Rhodes, Paul Shapiro, wyk.
Skeet Ulrich, Angus Macfadyen,
Marisa Ramirez, Hector Elizondo
Jako badacz współczesnych cudów, Paul
odkrywa, że zawsze jest jakieś logiczne i
naukowe wyjaśnienie pewnych zdarzeń,
niż boska interwencja. Z wiarą, która
maleje każdego dnia, Paul jest przekonany jedynie o tym, że „jesteśmy sami
we wszechświecie”. Od momentu, kiedy
pewien chłopiec uratował życie Paulowi,
uzdrawiając go w niewytłumaczalny
sposób, płaci za ów dar każdego dnia
własnym życiem. Zmagając się ze sobą
w walce poznania, ostatecznie połączył
siły z byłym profesorem Harvardu, ALVĄ
KEEL (Angus Macfadyen) i razem
prowadzą śledztwo nad zjawiskami
paranormalnymi.
22.50 Wydarzenia
23.00 „Pałac Wagabundów” (2)
23.30 Playboy – program erotyczny
00.40 Nocne randki – program
01.40 Muzyczne listy – magazyn
02.30 „Sztukateria” – Magazyn kulturalny
02.55 „Joker” – talk-show
03.45 Zakończenie programu

21:50 Festiwal Jedynki w Sopocie na bis
– Craig David
22:35 Losowanie audiotele
22:45 Wiadomości
22:55 Streszczenie serialu Glina – odc. 2
22:57 Glina – odc. 3/12
23:55 Po godzinach
00:55 Tele-Nowela
01:05 Kino nocnych marków – Naga
Twarz (Naked Face); film fabularny
kraj prod.USA (1984)
02:50 Tak,kochanie – odc. 21/24; serial
komediowy kraj prod.USA (2000)
03:10 Zakończenie programu

Legalna blondynka
Film komediowy, 92 min, USA 2001; Reżyseria: Robert Luketic; Scenariusz
na podstawie powieści Amandy Brown: Karen McCullah Lutz, Kirsten
Smith;Występują: Reese Witherspoon, Luke Wilson, Selma Blair, Matthew
Davis, Victor Garber, Jennifer Coolidge, Holland Taylor i inni

„Legalna blondynka” wywodzi się z bogatej kalifornijskiej rodziny, chodzi do dobrej szkoły, najlepiej zna się
na modzie, błyszczy w towarzystwie. Finalistka konkursu
piękności i jedna z „missek” szkolnego kalendarza jest
próżna, rozpieszczona, obnosi się ze swoją cukierkową
urodą, podkreślając swoje wdzięki wszystkimi odcieniami różu, który jest jej ulubionym kolorem. Wydawałoby
się, że los jej sprzyja i dziewczyna ma u swych stóp
cały świat. Niebawem bohaterka przekonuje się, że
jednak życie nie zawsze wygląda tak różowo. Słodka
i beztroska Elle Woods przeżywa dramat: niczym domek
z kart nagle rozpada się jej świat, w którym czuła się
bezpieczna i szczęśliwa. Kiedy zostaje zaproszona przez
swojego chłopaka na kolację, spodziewa się oświadczyn.
Tymczasem ukochany, zamiast złożyć małżeńską propozycję, po prostu z nią zrywa. Pochodzący z senatorskiej
rodziny Warner Huntington (Matthew Davis) wybiera
się na studia prawnicze na Harvardzie, marzy o karierze politycznej. Jako przyszły prawnik i polityk
chce mieć u swego boku dziewczynę mądrą, inteligentną, która dorówna mu intelektem i ambicjami
zawodowymi. (sobota, 20:15 TVP1)

23:00 Złoto pustyni – film wojenny, USA,
1999, reż. David O. Russell , wyst. George
Clooney, Mark Wahlberg, Ice Cube, Spike
Jonze, Cliff Curtis, Nora Dunn

01:25 Uwaga! – magazyn

Złoto pustyni
Film wojenny, USA 1999; Reżyseria: David O. Russell; Obsada: George
Clooney, Mark Wahlberg, Ice Cube, Spike Jonze
Kapitan Archie Gates (George Clooney), podobnie jak wielu jego towarzyszy broni, niebawem ma wrócić do Stanów. Jest rozczarowany,
ponieważ wojna w Zatoce Perskiej, to nie była prawdziwa wojna, ale
pojedynek mediów.Archie utwierdza się w tym przekonaniu, szczególnie
teraz, gdy otrzymuje rozkaz opiekowania się Adrianą (Nora Dunn),
telewizyjną dziennikarką przygotowującą reportaż o powracających
do domu żołnierzach.Archie nie znosi tej natrętnej kobiety i jej zawodowego wścibstwa.Akurat w tym samym dniu, po obozie zaczyna krążyć
plotka, że u jednego z irackich jeńców znaleziono tajną mapę, dzięki
której można dotrzeć do skarbu Saddama Husajna – zrabowanego
w Kuwejcie złota. Adriana upiera się, że musi zrobić o tym reportaż.
Archie zaczyna szukać dla niej mapy, wreszcie udaje mu się ją znaleźć
i zarekwirować. Jest pewien, że mapa wskazuje drogę do miejsca, w którym ukryte jest złoto. Pozbywa się więc
natrętnej dziennikarki i wyrusza na poszukiwanie skarbu. W wyprawie towarzyszą mu trzej wspólnicy; tępy, ale
bardzo oddany sprawie szeregowiec Conrad Vig (Spike Jonze), który koniecznie chce być taki jak przedsiębiorczy
sierżant Troy Barlow (Mark Wahlberg), typowy reprezentant amerykańskiej klasy średniej. Jest jeszcze czwarty
uczestnik wyprawy, nawiedzony kwatermistrz Chief Elgin (Ice Cube), który jest przekonany, że Jezus otacza go
specjalną łaską i osobiście kieruje jego losem. Mężczyźni umawiają się, że sprawiedliwie podzielą między siebie
łup. Część skarbu oddadzą koledze, który zgodził się zostać w obozie, aby zająć uwagę ciekawskiej dziennikarki
i umożliwić im dyskretne przeprowadzenie całej akcji. (piątek, 23:00 TVN)
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HIT NA DZIŚ
Goście, goście
POLSAT 19.30
Reżyseria: Jean-Marie Poiré; W rolach
głównych:Christian Clavier, Jean Reno,
Valerie Lemercier, Marie-Anne Chazel;
komedia; Kraj produkcji: Francja; Rok
produkcji: 1996; 102 min.

Król Francji toczy wojnę z królem
Anglii. Wielkie zasługi w walce
kładzie dzielny rycerz Godfrydefroy
de Papincourt, hrabia de Montmirail.
W nagrodę francuski król udziela mu
krótkiego urlopu, by mógł odszukać
i poślubić swą oblubienicę – nadobną córkę księcia, Frenegondę. Droga
wiedzie przez górę,na której zamieszkuje zła wiedźma, zamieniająca rycerzy w ślinę ropuchy, więc giermek
Godefroy’a, Jacquart przekonuje, by
to miejsce ominąć. Nieustraszonemu
rycerzowi śpieszno jednak do lubej,
a czarownicę pojmuje i zamierza
spalić ją żywcem. Wtedy podstępna wiedźma napełnia bukłak rycerza magicznym płynem, który
sprawia, że Godefroy ma omamy
wzrokowe. Bierze ojca Frenegondy
za niedźwiedzia goniącego jego
wybrankę i celnym strzałem z kuszy
pozbawia życia niedoszłego teścia.
W tej sytuacji księżniczka nie chce
mieć za męża zabójcy swego ojca
i zamierza zamknąć się w klasztorze.
Zrozpaczony Godefroy udaje się po
pomoc do maga Euzebiusza, który
ma cofnąć czas do momentu przed
fatalnym strzałem. Mag popełnia
jednak fatalną pomyłkę. W efekcie
Godefroy i jego giermek zostają przeniesieni do dwudziestego wieku...

TELEWIZYJNY

23 września–6 października

SOBOTA 1 PAŹDZIERNIKA 2005 r. (Dan, Danuta, Igor, Jan, Remigiusz, Teresa)

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

06:05 W rajskim ogrodzie – Peruwiańskie
wybrzeże Pacyfiku
06:20 Puchar rodzinny; magazyn
06:35 Dzień dobry w sobotę; program
poradnikowy
06:40 Ekonomika dla Kazika
06:50 Dzień dobry w sobotę; program
poradnikowy
07:00 Rok w ogrodzie
07:25 Dzień dobry w sobotę; program
poradnikowy
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Program dla dzieci
08:25 Wirtul@ndia
08:55 Ziarno ; magazyn
09:20 5 – 10 – 15 – (magazyn dla dzieci)
09:50 Scooby, gdzie jesteś? – Złoty interes;
serial animowany kraj prod.USA
10:15 Szkoła złamanych serc – odc. 6
11:05 Opole 2004 na bis – Hip-Hop
11:40 SF-Symulator faktu – Najgorętsze
miejsca we Wszechświecie
12:05 Gwiazdozbiór polskiego sportu
12:45 Parapet – dla młodych widzów
13:00 Wiadomości
13:10 Teatr Telewizji – Niuz; spektakl
teatralny; reż.:Ryszard Bugajski
14:30 Śmiechu warte
14:55 Ogniem i mieczem – odc. 2; serial
15:50 Od przedszkola do Opola
16:25 Moda na sukces – odc.2606
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Warto kochać – odc.1; serial TVP
18:10 Wieczory Humoru i Satyry
– Lidzbark 2005 /3/
18:30 Sąsiedzi – serial komediowy TVP
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości; Sport; Pogoda
20:15 Hit na sobotę – Legalna blondynka; komedia kraj prod.USA (2001); reż.:
Robert Luketic; wyk.:Reese Witherspoon,
Selma Blair, Luke Wilson
22:00 Męska rzecz... – Terminator
(Terminator); film science fiction kraj
prod.USA (1984); reż.:James Cameron
23:50 Program rozrywkowy
00:10 Kino nocnych marków – To my kraj
prod.Polska; reż.:Waldemar Szarek
01:40 Sprawy rodzinne II – odc. 6; kraj
prod.USA (2000)
02:25 Na starcie – odc.4 Nie ma jak homo;
serial kraj prod.USA (2001)
03:10 Zakończenie programu

05:40 Złotopolscy – odc. 215
06:05 Dwójka Dzieciom – Prawdziwe
przygody Profesora Thompsona – odc. 7
06:30 Echa tygodnia
07:00 Spróbujmy razem; magazyn dla
niepełnosprawnych
07:25 Smak Europy
07:40 M jak miłość – odc. 347
08:30 Mały człowiek – Mówienie – odc.3;
serial dokumentalny
09:25 Na dobre i na złe – odc. 225
10:20 Pamiętaj o sercu – Światowy Dzień
Serca (1)
10:45 Camerata
11:10 Portrety uczestników Konkursu
Chopinowskiego
11:15 Kręcioła
11:40 30 ton – lista, lista, lista przebojów
12:10 Kochanie zmniejszyłem dzieciaki
– odc 31
12:50 Portrety uczestników Konkursu
Chopinowskiego
13:00 Pamiętaj o sercu – Światowy Dzień
Serca (2)
13:50 Portrety uczestników Konkursu
Chopinowskiego
14:00 Familiada
14:30 Złotopolscy – odc. 701
14:55 Portrety uczestników Konkursu
Chopinowskiego
15:00 Śpiewające fortepiany ; teleturniej
16:00 Święta wojna – Piekielny biznes
16:30 Serial fabularny
17:20 Duże dzieci – (4); talk-show
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:50 Pogoda
19:05 Talki z resztą – odc. 4/6 Nowe
dziewczyny Edzia; serial komediowy
19:35 To nie jest koniec świata – odc. 4
20:00 Panorama flesz
20:05 Mój pierwszy raz
21:00 Parodie i inspiracje – Kabaretowa
Liga Dwójki
21:45 Słowo na niedzielę
22:00 Panorama
22:20 Sport Telegram
22:30 Pogoda
22:45 Siostra Betty (Siostra Betty); film
kryminalny kraj prod.USA (2000)
00:40 Zemsta mafii; film fabularny kraj
prod.USA
02:10 Zakończenie programu

06:00 Pierwsza miłość, odc.101 Polska
06:45 Pierwsza miłość, odc.102 Polska
07:30 Twój lekarz, odc.71 Polska, 2005
08:00 Transformery (Rebelia), odc.23
Japonia; serial animowany
08:30 YUGIOH, odc.44 USA; serial
animowany
09:00 Hugo Familijny, odc.25
09:30 BRAVO, odc.14 Magazyn rozrywkowy
10:00 Pasjonaci, odc.20 Polska, 2005
10:30 Samo życie, odc.580 Polska
11:15 Samo życie, odc.581 Polska
12:00 Samo życie, odc.582 Polska
12:45 Samo życie, odc.583 Polska
13:30 Na ostrzu noża, odc.5
14:00 Tango z aniołem, odc.5 Polska; r.
Konecki Tomasz
14:45 Słoneczny patrol, odc.193
„Baywatch”; USA; serial przygodowy
15:45 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Jezioro marzeń, odc.94 „Dawson’s
Creek”; USA; serial dla młodzieży
17:15 Granice strachu, odc.2
18:15 Zakręcone, odc.5 Polska, 2004
18:45 Wydarzenia
19:15 Sport
19:20 Pogoda
19:30 Goście, goście „Visiteurs, Les”;
Francja, 1996; r. Jean-Marie Poiré; w.
Chazel Marie, Clavier Christian, Lemercier
Valerie, Reno Jean Komedia fantastyczna.
Wracający z wyprawy krzyżowej francuski rycerz, hr. Godefroy deMontmirail
(Reno), na skutek pomyłkowo użytego
zaklęcia, zostaje przeniesiony w czasy
współczesne, gdzie zaprzyjaźnia się ze
swym własnym potomkiem, dziś bankrutującym właścicielem popadającego
w ruinę zamku. Wspólnie przekształcaja
posiadłość w park rozrywki dla dzieci.
Jeden z najwiękzych hitów w dziejach
francuskiego kina.
21:30 Studio Lotto
21:50 Grasz czy nie grasz, odc.1
23:15 Przyzwoity przestępca „Ordinary
Decent Criminal”; Irlandia, Niemcy,
Wielka Brytania, 2000; w. Spacey Kevin,
Fiorentino Linda, Mullan Peter, Baxendale
Helen, Dillane Stephen
01:15 Magazyn sportowy
03:15 Reebok Hip Hop
04:45 Aquaz Music Zone
05:45 Pożegnanie

06:00 Uwaga! – magazyn
06:20 Telesklep
08:00 Automaniak – magazyn
08:30 Dzień dobry TVN – program
rozrywkowy
10:30 VIVA Polska
11:25 Pascal: po prostu gotuj – program
rozrywkowy
12:00 Na Wspólnej – serial obyczajowy
(130/0), Polska
13:50 Jesień rewolwerowca – film western, USA, 1995, reż. Larry Ferguson ,
wyst. Lance Henriksen, Kay Lenz, David
McIlwraith, Nikki Deloach, Ivan Sergei,
James Victor
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
19:45 Uwaga! – magazyn
20:05 Niania – serial komedia (4/15),
Polska
20:35 Kryminalni – serial sensacyjny
(4/13), Polska

05.45 „Strefa P” – Magazyn muzyczny
06.10 „Sztukateria” – Magazyn kulturalny
06.35 „VIP” – Wydarzenia i plotki
07.00 „Pokemon” (72,73) – serial animowany dla dzieci
08.00 „Instynkt tropiciela” – przewodnik
po Polsce
08.30 „Dekoratornia” – magazyn wnętrzarski
09.00 „Strefa P” – Magazyn muzyczny
09.30 „Kinomaniak” – Odjazdowy magazyn filmowy
10.00 „KOT, czyli Ktoś Ogromnie
Tajemniczy” – program rozrywkowy
11.00 „FIFA Futbol Mundial” – półgodzinny magazyn piłkarski
11.30 Punkt, Set Mecz – magazyn siatkarski
12.00 „Sztukateria” – Magazyn kulturalny
12.30 „VIP” – Wydarzenia i plotki
13.00 „Ach, te dzieci!” – USA 2000, reż.
Eric Hendershot; wyk. Joe Piscopo, Julie
Hagerty, Reggie Theus
15.00 „Buffy, postrach wampirów” (26)
– przygodowy serial akcji, USA
16.00 „CHCĘ BYĆ PIĘKNA” – program
17.00 „Dom nie do poznania” (1) – USA
2003
18.00 „Niedźwiadek” – Francja 1988, reż.
Jean-Jacques Annaud
20.00 BAR EUROPA – GORĄCE KRZESŁA
– Reality Show
21.30 „Dziki” (2) – serial komediowosensacyny, Polska 2004, reż. Grzegorz
Warchoł
22.30 BAR EUROPA – WYNIKI – Reality
Show
22.50 Wydarzenia
23.00 „Komenda” – serial dokumentalny
23.30 „Shwartz’a pomysły na życie” (2)
– serial komediowy, USA 2001-2002, reż.
Pamela Fryman
00.00 „Podpalacz” – USA 2001, reż. Jim
Wynorski; wyk. John Bradley,Tom Arnold,
Ice-T, Amanda Pays, Cathy Lee Crosby
02.00 „Drogówka” – magazyn policyjny
02.25 „Komenda” – serial dok.
02.50 „Ekstraliga żużlowa – magazyn”
03.15 „VIP” – wydarzenia i plotki
03.40 „Strefa P” – Magazyn muzyczny
04.05 Zakończenie programu

				

21:40 K-19 – film sensacyjny, Kanada,
2002, reż. Kathryn Bigelow , wyst.
Harrison Ford, Liam Neeson, Peter
Sarsgaard, Joss Ackland, John Shrapnel,
Donald Sumpter, Tim Woodward

NIEDZIELA 2 PAŹDZIERNIKA 2005 r. (Dionizja, Dionizy, Stanimir, Teofil)

HIT NA DZIŚ

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

Gliniarz w przedszkolu

06:05 Zwierzęta świata – Tajemniczy świat
ogrodów – Dąb odc.2 kraj prod.USA
06:25 W labiryncie – odc. 107; serial TVP
07:00 Transmisja Mszy Świętej z
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w
Krakowie – Łagiewnikach
07:55 Roztańczona Angelina – Angelina
detektywem kraj prod.Wielka Brytania
08:10 Domisie – Gimnastykuj się codziennie; program dla dzieci
08:40 Co i jak (TV) – Wulkany odc.4
09:10 Teleranek
09:40 Talent za talent – Z Panem Japą;
program dla młodzieży
10:05 Królestwo Maciusia – odc.12;
program dla dzieci
10:35 Szkoła złamanych serc – odc. 7 (odc.
7); serial obyczajowy kraj prod.Australia
11:25 Tydzień
11:55 Między ziemią a niebem; Bez
ograniczeń wiekowych
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem
13:00 Wiadomości
13:10 WIO – Wywiad i opinie; program
publicystyczny
13:40 Śmiechu warte ; program rozrywkowy
14:05 Sprawa Kramerów; dramat kraj
prod.USA (1979); reż.:Robert Benton;
wyk.:Dustin Hoffman, Meryl Streep
15:50 BBC w Jedynce – Jaskinia słoni; film
dokumentalny kraj prod.Wielka Brytania
16:45 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Warto kochać – odc. 2; serial TVP
18:15 SEJF – Subiektywny Express Jacka
Fedorowicza ; program rozrywkowy
18:25 Lokatorzy – „Zakochani” cz.1; serial
komediowy TVP
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:50 Sport
20:00 Pogoda
20:15 Zakochana Jedynka – Wygrane marzenia; film obyczajowy kraj prod.USA
(2000); reż.:David McNally
22:05 Boża podszewka II – odc. 1/16;
serial TVP; reż.:Izabella Cywińska
23:15 Uczta kinomana – Jay i Cichy Bob
kontratakują; komedia kraj prod.USA
(2001); reż.:Kevin Smith
01:00 Kino nocnych marków – Powrót żywych trupów 2; horror kraj prod.USA
02:30 Zakończenie programu

05:55 Złotopolscy – odc. 216 Operacja
06:15 Dwójka Dzieciom – Prawdziwe
przygody Profesora Thompsona – odc.
8/26 Talizman; serial animowany
06:45 Słowo na niedzielę
06:50 Film dla niesłyszących – Stacyjka
– odc. 2 „Wizyta noblisty”
07:45 Smak Europy
07:55 M jak miłość – odc. 348
08:45 Księżna Diana i chłopcy – cz.1 (Di’
s guys); film dokumentalny
09:40 Selekcja; reportaż
10:05 Animals
10:35 Rodzinne oglądanie – Żyjące smoki
– Agenci specjalni (Smart Reptiles); serial
dokumentalny
11:30 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza – Smak papryki (130)
12:05 Gwiazdy w południe: Sophie
– młodsza siostra Sissi cz. I (Sophie
– Sissis kleine Schwester); film fabularny
kraj prod.Austria, Niemcy, Francja
13:40 Konkurs Trend Vision Award 2005
– Polska
14:00 Familiada
14:30 Złotopolscy – odc. 702 Anioł
15:05 Szansa na Sukces – Doda i zespół
Virgin
16:00 Na dobre i na złe – odc. 226 Powrót
17:00 Tygodnik Moralnego Niepokoju
17:30 7 dni świat; Bez ograniczeń wiekowych
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:50 Pogoda
19:00 Nagroda Literacka NIKE 2005
– uroczystość galowa
20:00 Panorama flesz
20:05 Europa da się lubić – (odc. 62)
Guten Tag
21:05 Egzamin z życia – odc. 19; serial
21:50 Zapowiedź serialu „Egzamin z
życia”
22:00 Panorama
22:20 Sport Telegram
22:30 Pogoda
22:45 XV Międzynarodowy Konkurs
Chopinowski – koncert inauguracyjny
23:50 Ślepy tor; dramat kraj prod.USA
(2000); reż.:James Gray; wyk.:Ellen
Burstyn, Faye Dunaway, Joaquin
Phoenix
01:45 Cafe Kultura – Czy kultura traci
zmysły?
02:30 Zakończenie programu

06:00 Pierwsza miłość, odc.103 Polska
06:45 Pierwsza miłość, odc.104 Polska
07:30 Jesteśmy, odc.126 Polska
08:00 Czarodziejki W.I.T.C.H., odc.24
„Witch”; USA
08:30 Power Rangers, odc.482 USA/
Nowa Zelandia
09:00 Hugo, odc.39
09:30 SoundWave Backstage Pass – w
kamerach MTV, odc.5
10:00 DURACELL: Eksploracje, odc.31
„Exploration”; Polska
10:30 Rodzina zastępcza, odc.204 2005;
r. Nowak Adam serial obyczajowy
11:30 Upiory nie zawsze dobre; USA,
2001; r. Johnson Patrick; w. Lloyd
Christopher, Amandes Tom, Pichler Joe
13:20 Książę z Central Parku „Prince of
Central Park”; USA, 1999; r. Leekley John;
w. Cathy Moriarty, Danny Aiello, Frankie
Nasso, Harvey Keitel, Kathleen Turner
15:30 Fundacja Polsat
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda
16:15 Za wszelką cenę, odc.4
17:15 KABARETON, odc.3 Polska
18:15 Daleko od noszy, odc.65 Polska; r.
Jaroszyński Krzysztof
18:45 Wydarzenia
19:05 Sport
19:10 Pogoda
19:20 Rodzina zastępcza, odc.205 Polska,
2004; r. Nowak Wojciech serial obyczajowy
20:20 Pensjonat pod Różą, odc.74
Polska
21:20 Fala zbrodni, odc.32 Polska, 2005;
r. Lang Krzysztof
21:30 Studio Lotto
22:25 Kuba Wojewódzki, odc.122 Polska,
2005; r. Smuga Konrad Talk Show
23:25 Granice strachu, odc.2
00:25 Magazyn sportowy
02:25 Oddział Rangersów „Rangers”;
USA, 2000; r. Wynorski Jim; w. Corbin
Bernsen, Dartanyan Edmonds, Glenn
Plummer, Matt McCoy
04:05 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 Krokodyl Dundee – film komedia,
Australia, 1986, reż. Peter Faiman , wyst.
Paul Hogan, Linda Kozlowski
12:30 Misja Martyna – program rozrywkowy
13:05 Co za tydzień – magazyn
13:35 Niania – serial komedia (4/15),
Polska
14:10 Gliniarz w przedszkolu – film komedia, USA, 1990, reż. Ivan Reitman , wyst.
Arnold Schwarzenegger, Penelope Ann
Miller, Pamela Reed, Linda Hunt, Richard
Tyson, Carroll Baker

05.45 „Ekstraliga żużlowa – magazyn”
06.10 „Kinomaniak” – Odjazdowy magazyn filmowy
06.35 „Sztukateria” – Magazyn kulturalny
07.00 „Pokemon” (74,75) – serial animowany dla dzieci, USA/Japonia
08.00 Rajdowe Mistrzostwa Świata – Rajd
Wielkiej Brytanii
09.00 „Niedźwiadek” – Francja 1988, reż.
Jean-Jacques Annaud
11.00 „Diagnoza morderstwo” (65)
– 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 – Rol” (14) – serial
obyczajowy, Polska 2002 – 2003
14.30 „FIFA Futbol Mundial” – półgodzinny magazyn piłkarski
15.00 „Droga do domu” – Chiny 2000, reż.
Zhang Yimou; wyk. Zhang Ziyi, Li Bin
17.00 „Ci wspaniali mężczyźni w swych
latających maszynach” – USA-Wielka
Brytania 1965,reż.KenAnnakin;wyk.Stuart
Whitman, Sarah Miles, James Fox, Robert
Morley, Gert Fröbe, Jean-Pierre Cassel
Komedia przygodowa. Gwiazdorska
obsada, rozmach inscenizacyjny i urocza
historia awiacji w prologu przesądziły o
sukcesie tej zabawnej opowieści o pionierach lotnictwa. Rok 1910; największa
londyńska gazeta ogłasza samolotowy
wyścig do Paryża...
19.50 „Wielki świat” – Francja-Hiszpania
2000, reż. Fabien Onteniente; wyk.
Samuel Le Bihan, Lambert Wilson,
Ornella Muti, Ariadna Gil
22.00 „Drogówka” – Magazyn policyjny
22.30 Wydarzenia
22.40 „Turbulencja 3: Heavy Metal”
Kanada-USA-Wielka Brytania 2001,
reż. Jorge Montesi; wyk. Gabrielle
Anwar, Craig Sheffer, John Mann, Joe
Mantegna, Rutger Hauer
00.40 „CHCĘ BYĆ PIĘKNA” – program
01.50 „Drogówka” – Magazyn policyjny
02.15 „Komenda” – serial dokumentalny
02.40 Kinomaniak – odjazdowy magazyn
filmowy
03.15 „Sztukateria” – Magazyn kulturalny
03.40 „KOT, czyli Ktoś Ogromnie
Tajemniczy” – program rozrywkowy
04.30 Zakończenie programu

14.00 TVN
Komedia, USA, rok produkcji: 1990;
Reżyseria: Ivan Reitman; Obsada:Arnold
Schwarzenegger, Penelope Ann Miller,
Pamela Reed, Linda Hunt, Richard Tyson,
Carroll Baker

Detektyw John Kimble oraz jego
partnerka Phoebe O’Hara (Pamela
Reed) śledzą handlarza narkotyków. Cullen Crisp (Richard Tyson),
poszukiwany przestępca oraz jego
apodyktyczna matka, Eleanor chcą
odzyskać należące do nich trzy miliony dolarów, które żona Crispa przywłaszczyła sobie i ukryła po bardzo
burzliwym rozwodzie. Żona Crispa
ukryła przed byłym mężem również siebie i swego sześcioletniego
synka. Detektyw Kimble dowiaduje się, że Crisp postanowił odnaleźć
żonę. Chociaż matka i dziecko
mieszkają teraz pod zmienionym
nazwiskiem, Kimble ustala kilka
faktów, dzięki którym dociera do
miejscowości Astoria i odnajduje
przedszkole, do którego chodzi
mały Crisp. W tym przedszkolu
Kimble organizuje zasadzkę. Jego
partnerka Phoebe, dyplomowana
nauczycielka, otrzymuje tam pracę.
Niestety, nagła choroba uniemożliwia jej zarówno pracę z dziećmi,
jak i kontynuowanie dochodzenia.
Kimble nie zamierza zmarnować
okazji, na którą tak długo czekał
i pozwolić Crispowi uciec kolejny
raz. Przyjmuje zastępstwo za chorą koleżankę i czeka na sposobność,
aby aresztować poszukiwanego
przestępcę...

16:25 Zielone drzwi
16:55 Magda M. – serial obyczajowy
(4/15), Polska
17:55 Kryminalni – serial sensacyjny
(4/13), Polska
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! – magazyn
20:05 Taniec z gwiazdami – program
rozrywkowy

21:50 Uwaga! – wydanie specjalne
23:20 Magazyn Orange Ekstraklasa
– magazyn
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ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA NASIELSKA 331/05
Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2005 ROKU
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 roku.
Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity – Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 6
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. Nr 72, poz. 847 z późn. zm.) z a r z ą d z a m, co następuje:
§ 1.
Powołuję Obwodową Komisję Wyborczą Nr 1 z siedzibą w Liceum Ogólnokształcącym
w Nasielsku, ul. Starzyńskiego 10, w składzie:
1)
BRYŚKIEWICZ Janusz Mieczysław, zam. Mazewo Dworskie „B”,
2) ZAKRZEWSKA Sylwia Ilona, zam. Nasielsk,
3) GÓRECKI Krzysztof, zam. Nasielsk,
4) KOSEWSKA Barbara, zam. Pniewska Górka,
5) BRYK Renata, zam. Nasielsk,
6) SALISZEWSKA Barbara, zam. Nasielsk,
7) PAJĄK Monika, zam. Nasielsk,
8) WYSZOMIRSKA Wanda, zam. Nasielsk,
9) ŻOŁNIERZAK Maria, zam. Nasielsk, osoba wskazana przez Burmistrza Nasielska.
§ 2.
Powołuję Obwodową Komisję Wyborczą Nr 2 z siedzibą w Zespole Szkół Nr 1
w Nasielsku, ul. Staszica 1, w składzie:
1)
KACZYŃSKI Andrzej Józef, zam. Nasielsk,
2) ZARĘBA Anna, zam. Głodowo,
3) SALISZEWSKI Piotr, zam. Nasielsk,
4) JODŁOWSKA Renata, zam. Nowe Pieścirogi,
5) TUREK Łukasz Krzysztof, zam. Nasielsk,
6) WYSZOMIRSKA Daria, zam. Nasielsk,
7) RENKIEWICZ Karolina, zam. Nasielsk,
8) KAMIŃSKA Ewa, zam. Nasielsk,
9) ZAWADZKA-ROSZCZENKO Bożenna, zam. Nasielsk, osoba wskazana przez Burmistrza Nasielska.
§ 3.
Powołuję Obwodową Komisję Wyborczą Nr 3 z siedzibą w Szkole Podstawowej im. St. Starzyńskiego
w Nasielsku, ul. Kościuszki 23, w składzie:
1)
PUC Milena, zam. Pniewo,
2) MICHALSKI Zbigniew Adam, zam. Nasielsk,
3) JASKULSKA Karolina, zam. Nuna,
4) ŁĘGOWSKA Iwona, zam. Lubomin,
5) KASIAK Edyta, zam. Nasielsk,
6) SALISZEWSKA Anna, zam. Nasielsk,
7) TYC Magda, zam. Nasielsk,
8) WOJEŃSKA Małgorzata, zam. Andzin,
9) KRASZEWSKI Mariusz, zam. Nasielsk, osoba wskazana przez Burmistrza Nasielska.
§ 4.
Powołuję Obwodową Komisję Wyborczą Nr 4 z siedzibą w Zespole Szkół Nr 2
w Starych Pieścirogach, ul. Kolejowa 65, w składzie:
1)
ADAMSKI Jacek, zam. Mazewo Dworskie „A”,
2) TYC Marzena, zam. Nasielsk,
3) WAWRZYŃSKI Mieczysław, zam. Stare Pieścirogi,
4) KOSEWSKA Emilia, zam. Mokrzyce Włościańskie,
5) CHULAWSKA Luiza, zam. Nasielsk,
6) DRZAZGOWSKI Paweł, zam. Stare Pieścirogi,
7) KAMIŃSKA Wioletta, zam. Chlebiotki,
8) WIERZBOWSKA Katarzyna, zam. Andzin,
9) SKRZYNECKA Teresa Maria, zam. Nowe Pieścirogi, osoba wskazana przez Burmistrza Nasielska.
§ 5.
Powołuję Obwodową Komisję Wyborczą Nr 5 z siedzibą w Zespole Szkół Zawodowych
w Nasielsku, ul. Lipowa 10, w składzie:
1)
ZAKRZEWSKA Maryla Teresa, zam. Mazewo Włościańskie,
2) PĘCHERZEWSKA Iwona, zam. Nasielsk,
3) WROŃSKA Barbara, zam. Mokrzyce Włościańskie,
4) PAWLAK Lucyna, zam. Nasielsk,
5) SARACZYN Iwona, zam. Nasielsk,
6) KASIAK Radosław, zam. Nasielsk,
7) LIBERADZKI Robert, zam. Nasielsk,
8) OBIDZIŃSKA Iwona, zam. Mogowo,
9) KURNICKI Tadeusz, zam. Nasielsk, osoba wskazana przez Burmistrza Nasielska.
§ 6.
Powołuję Obwodową Komisję Wyborczą Nr 6 z siedzibą w Bibliotece w Chrcynnie w składzie:
1)
JASEK Monika, zam. Czajki,
2) PUC Jarosław, zam. Pniewo,
3) GOŁUCKI Andrzej, zam. Pianowo Bargły,
4) DZIERŻANOWSKA Kamila, zam. Nasielsk,
5) RUTKOWSKI Piotr, zam. Nasielsk,
6) PODGRUDNA Ewa, zam. Nasielsk,
7) ZAREMBA Dariusz, zam. Krzyczki Pieniążki,

8)
9)

KOSEWSKA Teresa, zam. Nasielsk,
SŁODKOWSKA Grażyna Jadwiga, zam. Nasielsk, osoba wskazana przez Burmistrza Nasielska.

§ 7.
Powołuję Obwodową Komisję Wyborczą Nr 7 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Budach Siennickich w składzie:
1)
UJAZDA Aneta Eliza, zam. Krogule,
2) BIAŁOSZEWSKI Tadeusz Adam, zam. Nasielsk,
3) PIĄTKOWSKI Paweł, zam. Nuna,
4) NOWAK Kamila, zam. Nasielsk,
5) SZYMAŃSKA Jadwiga, zam. Psucin,
6) LIBERADZKA Dorota, zam. Nasielsk,
7) KILIŚ Andrzej, zam. Psucin,
8) NOJBERT Artur, zam. Nasielsk,
9) DANISIEWICZ Marianna, zam. Budy Siennickie, osoba wskazana przez Burmistrza Nasielska.
§ 8.
Powołuję Obwodową Komisję Wyborczą Nr 8 z siedzibą w Ośrodku Zdrowia
w Starych Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1, w składzie:
1)
BRYŚKIEWICZ Joanna, zam. Mazewo Dworskie „B”,
2) KRASZEWSKA Grażyna, zam. Nasielsk,
3) KOSEWSKI Szczepan, zam. Mokrzyce Włościańskie,
4) CHULAWSKA Jadwiga, zam. Nasielsk,
5) CYCHOWSKA Karolina, zam. Morgi,
6) ŚLESICKA Agnieszka, zam. Nasielsk,
7) TYLEWSKI Agnieszka, zam. Cieksyn,
8) KORDULEWSKI Andrzej, zam. Nasielsk,
9) PRZYGÓDZKA Anna Małgorzata, zam. Nowe Pieścirogi, osoba wskazana przez Burmistrza Nasielska.
§ 9.
Powołuję Obwodową Komisję Wyborczą Nr 9 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Dębinkach w składzie:
1)
BRYŚKIEWICZ Marcin Władysław, zam. Mazewo Dworskie „B”,
2) TOMCZAK Tomasz, zam. Nasielsk,
3) KASIAK Regina, zam. Dębinki,
4) KOŹNIEWSKA Teresa, zam. Dębinki,
5) KAMIŃSKA Iwona, zam. Chlebiotki,
6) ROMANOWSKA Anna, zam. Nasielsk,
7) MARSZAŁEK Monika, zam. Lelewo,
8) MOSAKOWSKA Aneta, zam. Nasielsk,
9) MENICH-MASANOWSKA Grażyna, zam. Mogowo, osoba wskazana przez Burmistrza Nasielska.
§ 10.
Powołuję Obwodową Komisję Wyborczą Nr 10 z siedzibą w Zespole Szkół Nr 3 w Cieksynie w składzie:
1)
OPOLSKI Józef, zam. Nasielsk,
2) KARABIN Witold, zam. Mokrzyce Dworskie,
3) CICHOCKI Adam, zam. Andzin,
4) KOŁPAK Grażyna, zam. Nasielsk,
5) MARKUSZEWSKI Henryk, zam. Nowe Pieścirogi,
6) GERASIK Monika, zam. Cieksyn,
7) BIEŻUŃSKI Paweł, zam. Cieksyn,
8) JADCZAK Bogusława, zam. Andzin,
9) MINICH Włodzimierz, zam. Cieksyn, osoba wskazana przez Burmistrza Nasielska.
§ 11.
Powołuję Obwodową Komisję Wyborczą Nr 11 z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej
w Nasielsku ul. Kościuszki 25 w składzie:
1)
BRYŚKIEWICZ Jadwiga Feliksa, zam. Mazewo Dworskie „B”,
2) KRASZEWSKA Iza, zam. Nasielsk,
3) WÓJCIK Bożena, zam. Ruszkowo,
4) RUTKOWSKA Sylwia, zam. Nasielsk,
5) RUSZKOWSKA Joanna Beata, zam. Mazewo Dworskie „B”,
6) RZEŹNICZAK Renata Eliza, zam. Nasielsk,
7) MALINOWSKI Marek, zam. Nowe Pieścirogi,
8) DYLEWSKA Grażyna, zam. Nasielsk,
9) DRWĘCKA Maria Jolanta, zam. Nasielsk, osoba wskazana przez Burmistrza Nasielska.
§ 12.
Za wykonanie zarządzenia czyni się odpowiedzialnym Pełnomocnika Burmistrza ds. Wyborów i Referendów.
§ 13.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Nasielska
/-/ mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
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Jak pomóc uczniom

ie wszystkie rodziny
N
z terenu naszej gminy są w stanie zapewnić

swoim dzieciom udany
początek roku szkolnego. Nierzadko wyzwania
finansowe związane
z wydatkami szkolnymi
przekraczają możliwości
rodzin. Ciężko kupić podręczniki, uzupełnić garderobę (a wiele dzieci przez
lato po prostu z ubrań czy
butów wyrasta), zafundować wycieczkę… A nawet
nie wszyscy uczniowie jedzą w domu po lekcjach
ciepły posiłek. W takim
wypadku można szukać
wsparcia finansowego

ze środków gminy lub budżetu państwa.
Jaka jest sytuacja bytowa uczniów,
świetnie wiedzą ich nauczyciele.
– Można łatwo rozpoznać, czy
dziecko pochodzi z rodziny niezamożnej – potwierdza Agnieszka
Mackiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku. – Przede wszystkim jest
to widoczne, jeżeli chodzi o ubiór,
ale nie tylko. Te dzieci zwykle nie
jeżdżą na wycieczki, nie chodzą
z klasą do kina itp. W nasielskich
szkołach wcale nie ich tak mało. Jest
to bardzo liczna grupa uczniów, na
pewno ponad 200 osób, czyli około jedne czwartej – mówi dyrektor
Mackiewicz. Obecnie do szkoły

uczęszcza 864 uczniów, a z placówkami filialnymi w Krzyczkach i Pianowie – ponad 900. Rodziny skromniej
sytuowane korzystają przede wszystkim z pomocy Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku. Duża grupa rodzin korzysta
obecnie ze stypendiów socjalnych,
przydzielanych przez Urząd Miasta
i Gminy.
Jak co roku, wiele rodzin z gminy
Nasielsk wystąpiło z wnioskiem
o przyznanie takiego stypendium.
Dla niektórych to poważna pomoc
w wyposażeniu dziecka w podręczniki i niezbędne pomoce szkolne.
Termin składania wniosków upłynął
15 września.
Wnioski w tym
ro k u s k ł a d a n o
bezpośrednio
w urzędzie gminy
(składanie ich za
pośrednictwem
szkół, stosowane
w c ze ś n i e j , n i e
zdało egzaminu).
Aby je otrzymać,
dochód netto na
członka rodziny
nie może przekraczać 316 zł na
osobę.

fot. M. Stamirowski

Ze wstępnych informacji Komisji
Stypendialnej
wynika, że w tym
ro k u s z ko l ny m
wpłynęło ok. 700
wniosków. Zanim

Niepełnosprawni są wśród nas

d kilku lat działa
O
w Nasielsku Koło
Pomocy Dzieci Niepeł-

nosprawnych Ruchowo.
W kwietniu br. zostało
wpisane do Krajowego
Rejestru Sądowego Stowarzyszeń.
Celem działania organizacji jest
ochrona i promowanie praw dzieci
niepełnosprawnych, udzielanie
rodzicom chorych dzieci pomocy
w wykonywaniu zadań opiekuńczych i wychowawczych.
W naszej gminie stowarzyszenie
skupia 50-osobową grupę dzieci
niepełnosprawnych.
Wśród nich są dzieci i młodzież
o różnych schorzeniach i stopniu
niepełnosprawności. Spotykają się
z okazji świąt, imprez okolicznościowych, spędzając wspólnie czas.
Zarząd Koła Pomocy Dzieci Niepełnosprawnych, korzystając z darowizn i wsparcia otrzymanego od
sponsorów i nasielskich instytucji,
organizuje dla dzieci m.in. Dzień
Dziecka, zabawy andrzejkowe,
Wigilię – spotkanie z Mikołajem,
wycieczki połączone z zabawą
oraz inne ciekawe atrakcje.

W czerwcu br. dzieci miały okazję
spotkać się na terenie gospodarstwa
agroturystycznego: Piknik Klub 44
w Krzyczkach, gdzie zorganizowano dla nich Dzień Dziecka. Na
małych gości czekały różne atrakcje,
np.: przejażdżki na koniu i bryczką,
małe zoo, pieczenie kiełbasek nad
ogniskiem.

Uroczystość zakończyła się słodkim
poczęstunkiem połączonym z rozdaniem prezentów. W trakcie trwania spotkania jedna z uczestniczek
– Beatka Walasiewcz śpiewała i grała
na organach.
Członkowie Koła brali też udział
w II Powiatowym Dniu Niepełnosprawnych, który zorganizowany
został 11.09.2005 r. w Nowym
Dworze Mazowieckim.
W planach jest również wyjazd na turnus rehabilitacyjny do Ciechocinka.
Pomoc niepełnosprawnym jest
możliwa dzięki wielu osobom i instytucjom. Dzięki ich wsparciu doszło do wielu ciekawych inicjatyw.
Myślę, że w przyszłości będą oni
nadal wspomagać działalność stowarzyszenia, dzięki czemu Koło będzie
mogło poszerzyć swoje działania.
Czasem nie potrzeba zbyt wiele, aby

mogło się powstać piękne
dzieło zbudowane z wielu
„ogromnych serc”.
Zarząd i członkowie Koła
pragną serdecznie podziękować za okazaną pomoc
i wsparcie:
Prezesowi JAN-Pol-u panu
Januszowi Konerbergerowi,
Burmistrzowi Nasielska panu
Bernardowi Dariuszowi
Musze, właścicielowi Piknik
Klub-u 44 w Krzyczkach
panu Leszkowi Sobolewskiemu, panu Januszowi
Jeleniowi, pani Dyrektor
i pracownikom MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku, Akcji Katolickiej
w Nasielsku, Stowarzyszeniu PARAFIADA im. Józefa Kalasancjusza,
panu Andrzejowi Szczerbie, panu R
Robertowi Bachankowi, panu Markowi Wróblewskiemu, stacji paliw
„LOTOS”, pani Elwirze Ptaszyńskiej,
pani Bogumile Barcińskiej-Ekler,
panu Stanisławowi Borowskiemu,
pani Teresie Wesołowskiej, Bankowi Spółdzielczemu w Nasielsku,
panu Adamowi Ostaszewskiemu,
właścicielom hurtowni spożywczej
Mariuszowi i Monice Szostak, właścicielom firmy GULIWER, pani Ewie

zajmą się nimi członkowie Komisji, opiniują je dyrektorzy
szkół.

w praktyce nie przekracza ok. 350
zł na osobę (ścisłe kryteria zawarte
są w ustawie O pomocy społecznej
z marca 2004 r.).

Środki na stypendia socjalne
pochodzą z budżetu państwa;
na miesiąc przypada określona
kwota. Z tej puli refundowane są
wydatki na podręczniki szkolne
itp. niezbędne dzieciom do nauki
pomoce.

Niezamożnym uczniom pomagają także same szkoły. Służą temu
np. organizowane przez placówki
oświatowe kiermasze. – Firmy
wydawnicze, korzystają z naszej
pomocy, przekazują szkole komplety podręczników, nieodpłatnie
– powiedziała dyrektor Agnieszka
Mackiewicz. – My, jako szkoła,
możemy te książki rozdysponować
wśród najbardziej potrzebujących
dzieci. Oprócz tego, dzięki organizacji takich imprez, pozyskujemy
materiały dydaktyczne dla nauczycieli oraz pomoce naukowe
(plansze, mapy, kasety itp.). Szkoła
zakupiła też z własnych środków
kilka kompletów podręczników do
biblioteki do nauki języka angielskiego oraz dla klasy 0. W ten sposób mogą korzystać z nich dzieci
nieposiadające własnych książek.

Rodzice młodszych dzieci mogą
wystąpić o wsparcie z Rządowego Programu Wyrównywania
Warunków Startu Szkolnego
„Wyprawka Szkolna”, który
obejmuje uczniów klas I szkół
podstawowych. Jak powiedziała
Barbara Sakowska z Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Nasielsku, w tym roku szkolnym
taką pomoc otrzymało 70
pierwszoklasistów z terenu gminy Nasielsk (najwięcej ze szkół
w Nasielsku i Pieścirogach, ale
także z uczniowie z placówek
w Dębnikach, Cieksynie, Budach
Siennickich, Popowie Borowym,
Pianowie, Żabiczynie i Nunie).
W ramach wyprawki uczniowie
otrzymują podręczniki (do 100
zł) zgodnie z wyborem szkoły
– one też zgłaszają zapotrzebowanie. Pomoc przyznaje dyrektor szkoły, na wniosek rodziców
ucznia (może się to odbyć także
na wniosek dyrektora) i przedstawia listę w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół. Na
wsparcie mogą liczyć rodziny,
w których dochód na osobę

Inna formą wsparcia jest dożywianie.
W Szkole Podstawowej działa stołówka (prowadzi ją szkoła), z której korzysta ok. 120 uczniów. Obiad kosztuje
2,50 zł. Jednak część dzieci jada bezpłatne obiady, dzięki ofiarności Parafii
Rzymskokatolickiej oraz indywidualnych sponsorów. W zeszłym roku
szkolnym, dzięki umowie z Agencją
Rynku Rolnego, codziennie w szkole
piło mleko (w kartonikach) blisko pół
tysiąca dzieci. Być może w tym
roku mleko powróci do nasielskich
placówek.
LAN

Bobowskiej, pani Mariannie Turek,
pani Mariannie Bieleckiej, państwu
Pawłowskim z Bud Siennickich,
panu Marcinowi Chrustowskiemu,
E

K

pani Annie Jóźwiak, pani Hannie Tyc
i wszystkim tym, którzy pomogli przy
organizacji Dnia Dziecka.
Wioletta Kamińska
L

A

M

A
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Latanie to niezapomniane przeżycie
Rozmowa z Alojzym Dernbachem, mistrzem świata w lataniu na motolotni
Tegoroczna końcówka sierpnia
(20–27) to z pewnością bardzo
ważne dni, jeśli chodzi o motolotniarstwo. Wtedy właśnie,
w Levroux we Francji zdobył Pan
mistrzostwo świata. Jak wyglądają takie zawody? Jakie kryteria
trzeba spełnić, żeby wziąć w nich
udział?
Aby wziąć udział w zawodach rangi
mistrzostw świata czy Europy, trzeba
najpierw, tak jak w innych sportach,
startować w zawodach krajowych.
Na podstawie wyników z Mistrzostw
Polski i innych zawodów ustalana
jest reprezentacja.
Mistrzostwa rozgrywane są w czterech klasach: motolotnie jednoi dwuosobowe oraz samoloty
ultralekkie (do 450 kg masy startowej), także jedno- i dwuosobowe.
Punktacja jest osobna w każdej
klasie, a rozgrywane konkurencje
są takie same.
Podstawowa – to loty nawigacyjne
po zadanej trasie. Zawodnik dostaje
mapę z narysowaną trasą, po której
musi precyzyjnie lecieć. W czasie
lotu musi utrzymywać zadeklarowaną wcześniej prędkość, tzn.
w każdym punkcie trasy musi być
w ściśle określonym czasie (z dokładnością do 10 sekund). Oprócz
tego, przed lotem dostaje zdjęcia
różnych obiektów w terenie (np.
dom, kępa drzew, stawek, zakręt
drogi), a dodatkowo na ziemi są
wykładane przez sędziów znaki
z płócien. Znaki i zdjęcia trzeba
odnaleźć i zaznaczyć na mapie
z dokładnością do 2 mm. Drugi typ
konkurencji to loty na oszczędność
paliwa. Każdy dostaje taką samą
ilość benzyny, a zadanie polega na
przeleceniu jak największej odległości lub utrzymaniu się jak najdłużej
w powietrzu. Trzeba tak wyliczyć
lot, aby zalecieć jak najdalej i wrócić
na lotnisko. Lądowanie poza lotniskiem to zero punktów. Trzeci typ
konkurencji to celność lądowania.
Na wysokości 300 m nad miejscem lądowania wyłącza się silnik
i trzeba trafić w konkretne miejsce
z dokładnością do 5 m.
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Fot. z archiwum A. Dernbacha

Ile państw startowało w tych
zawodach? Kto był największą
konkurencją?
W zawodach startowali zawodnicy
z 14 krajów, głównie europejskich,
ale byli też reprezentanci USA i bardzo silna ekipa z RPA. Polska zajęła
drużynowo 5 miejsce. Nie mieliśmy
szans na medal. W klasyfikacji drużynowej liczą się tylko te reprezentacje, które mają zawodników we
wszystkich klasach.
Największą konkurencję stanowili
piloci z Anglii, Hiszpanii i Czech.
Znamy się wszyscy od wielu lat
i wiadomo, że jest kilku zawodników, z których każdy może wygrać. Wygrywa w końcu ten, który
popełni najmniej błędów.
Jak długo trzeba trenować, żeby
zdobyć tytuł mistrza świata?
Ja latam od dwudziestu lat, ale np.
zwycięzca klasy dwuosobowej nie
skończył jeszcze 25 lat. Ma jednak
sponsorów i dużo więcej czasu na
treningi.
Jak wyglądają takie treningi?
Na typowe treningi, takie jak
np. w piłce czy wioślarstwie, nie
mamy czasu. Nie dostajemy pieniędzy na to i każdy z nas finansuje
się sam. Trenujemy poprzez udział
w zawodach w Polsce. Oczywiście, tuż przed zawodami muszę
polatać więcej na motolotni, na
której startuję. Staramy się też
zawsze być na miejscu zawodów
przynajmniej na dzień, dwa przed
rozpoczęciem, żeby poznać choć
trochę teren z powietrza i panujące
tam warunki.
A co ze sprzętem? Czy są jakieś
specjalne wymogi? Na Mistrzostwach latał Pan na motolotni
Jazz Sport ze skrzydłem Stratus.
To Pana dzieło? Jak wygląda taka
budowa?
Jak już wspomniałem wcześniej,
ograniczona jest maksymalna
masa do startu, tzn. motolotnia
(lub samolot) plus załoga, plus
paliwo nie może ważyć więcej niż
300 kg w klasie jednoosobowej

i 450 kg w dwuosobowej. Motolotnia, na której latałem, została zbudowana w firmie Kompol produkującej
motolotnie. Oczywiście nie jest to
egzemplarz seryjny, została specjalnie przygotowana do zawodów. Jest
lżejsza, ma oszczędniejszy silnik ( za
to dużo droższy) i skrzydło o większej doskonałości. Jest to konstrukcja
mojego wspólnika z firmy Grzegorza Rycaja, który jest twórcą całej
rodziny skrzydeł Stratus.
W dzisiejszych czasach nikt już nie
buduje sam motolotni. Jeżeli ktoś
ma możliwości warsztatowe, może
zbudować wózek, ale skrzydło musi
być fabryczne.
Człowiek od zawsze marzył
o lataniu. Jakie to uczucie być
najlepszym w „zdobywaniu
podniebnych szlaków”?
Przygotowania i wyjazd na zawody
to duży wysiłek organizacyjny
i finansowy. Kiedy zdobędzie się
medal, to wraca się z poczuciem,
że się opłaciło. Czasem jednak
drobny błąd czy usterka techniczna sprawia, że znowu trzeba czekać
dwa lata na kolejną szansę. W tym
roku się udało, a przywitanie, jakie
zgotowali mi koledzy
na lotnisku w Chrcynnie, utwierdziło
mnie w przekonaniu,
że było warto.

Moja przygoda z lotnictwem zaczęła się, tak jak u większości pilotów,
od modelarstwa. Potem zacząłem
studia na wydziale lotniczym Politechniki Warszawskiej, w której
działał klub lotniarski. Najpierw zacząłem latać na lotniach, a potem
na motolotniach.
Jak wspomina Pan swój pierwszy
lot?
To niezapomniane przeżycie. Był
to krótki, kilkunastosekundowy
zlot z małej górki, ale wrażenie pamiętam do dziś. Trudno to opisać,
trzeba to przeżyć.
Czy większą przyjemność odczuwa się z latania na lotniach, czy
motolotniach? Na czym polega
różnica?
Różnica jest taka jak w pływaniu żaglówką i motorówką. Zależy, co kto
lubi. Ja wolałbym latać na lotni: cisza,
chmury, góry i walka o każdy metr
wysokości. Ze względów zawodowych nie mam na to czasu.
Motolotniarstwo to zapewne
sport dla odważnych? Czy zdarzyło się Panu kiedyś odnieść
jakieś obrażenia?

Byłem już dwukrotnie (w 1999 i 2001
roku) wicemistrzem
świata i dwunastokrotnie mistrzem
Polski.

Nie tyle dla odważnych, co dla rozsądnych. Nie miałem nigdy żadnego
wypadku. Ludziom latanie kojarzy
się z niebezpieczeństwem dlatego,
że jeżeli zdarzy się wypadek, to
wszystkie media natychmiast robią
z tego sensację. 99 % wypadków
jest z winy człowieka. Brawura,
przecenianie własnych możliwości,
chęć popisania się przed innymi – to
są przyczyny wypadków. Sprzęt zawodzi bardzo rzadko, a jeżeli zgaśnie
silnik, to przecież można bezpiecznie wylądować na łące czy rżysku.

Podobno przygoda
z lataniem zaczęła
się od lotni. Skąd
w ogóle pomysł na

Motolotniarstwo nie jest tak
dochodowym sportem jak, np.
piłka nożna, z której można bez
problemu żyć. Do latania raczej

Wiem, że przed
zdobytym we Francji tytułem były też
i inne, nie mniej
ważne.

Fot. z archiwum A. Dernbacha

uprawianie tak ekstremalnego
sportu?

się dopłaca. Z własnych pieniędzy trzeba wszystko budować,
kupować. To sport czy hobby?
Najpierw było to hobby, a z czasem
stało się pracą i sposobem na życie.
Produkujemy motolotnie, uczymy
ludzi latać – i to jest połączenie
hobby z pracą. W sporcie motolotniowym nie ma nagród, nie ma
sponsorów. Koszty udziału w zawodach międzynarodowych pokrywa
Aeroklub Polski, ale o sprzęt i treningi musimy zadbać sami.
Jest Pan nie tylko zawodnikiem,
posiada Pan również licencję instruktora. Czy ten sport cieszy się
dużym zainteresowaniem?
Sporty lotnicze nie są tanie. Wędkarstwo czy turystyka rowerowa są
popularne, bo są tańsze.
Zainteresowanie lataniem wzrasta
wraz ze wzrostem zamożności
ludzi. W prawie każdym drzemie
marzenie o lataniu, ale codzienne
obowiązki, praca, rodzina sprawiają,
że nie każdy ma czas je realizować.
Mam nadzieję, że w Polsce będzie
się żyło coraz lepiej i coraz więcej
ludzi będzie mogło spełniać swoje
marzenia.
Co spowodowało, że osiadł
Pan w okolicach Nasielska? Czy
Chmielewo to przypadek, czy też
zamierzony efekt?
Podstawą naszej działalności zawodowej i sportowej jest lotnisko
w Chrcynnie. Szukaliśmy miejsca
w okolicy i Chmielewo było najbliższe z dostępnych.
Zdobył Pan już w tym sporcie
chyba wszystko, o czym marzy
każdy, kto połknął bakcyla. Czego
jeszcze można Panu życzyć?
Wszystkim lotnikom życzy się zawsze takiej samej liczby lądowań, co
startów. Chciałbym, aby zawsze się
to spełniało.
Rozmawiała
Agnieszka Żurawska
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Dopłaty w październiku Tanie zboża

Komisja Europejska zgodziła się na
wcześniejszą wypłatę dopłat bezpośrednich, ale tylko w formie zaliczek, i to
w niektórych województwach. Pieniądze, w wysokości połowy należnej im
kwoty, rolnicy będą otrzymywać już od
połowy października. Dotyczy to tylko
gospodarstw z województw najbardziej
dotkniętych suszą – m.in. z pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz
kujawsko-pomorskiego. Na konta bankowe pozostałych rolników pieniądze
zaczną wpływać dopiero w grudniu.
Jak już pisaliśmy w nr. 17 „Życia Nasielska”, z wnioskiem o przyśpieszenie terminu wypłat wystąpiło polskie
ministerstwo rolnictwa. Zdaniem
przedstawicieli resortu, wcześniejsze
wypłaty dopłat bezpośrednich miałyby wpłynąć na częściową poprawę
sytuacji gospodarstw rolnych, które
ucierpiały z powodu suszy.

Zawiniła susza czy spekulanci?

Władze w Brukseli częściowo przychyliły się do tego pomysłu. Jednak
większość dopłat będzie wypłacanych 1 grudnia tego roku do końca
a krajowym rynku
czerwca 2006 r. Jest to ujednolicony
zbóż panuje totalny
termin dla wszystkich państw człon- chaos informacyjny. Tak
kowskich Unii Europejskiej.
jest zresztą już od kilku
lat. Jedni sieją panikę,
Niewielkim pocieszeniem dla rolników
że zboża zabraknie, drumoże być informacja, że teraz dostaną
dzy uspakajają, że ziarna
nieco więcej pieniędzy niż w ubiegłym
mamy pod dostatkiem.
roku. Kwota podstawowa dopłaty bez- Którzy mają rację?
pośredniej wyniesie 57,5 euro na jeden
hektar. O tym, ile to będzie w przeli- Zakładając, że zbożowy biznes
czeniu na złote, dowiemy się dopiero jest w rękach wąskiej grupy gra1 października. Tego bowiem dnia Ko- czy rynkowych (dawniej mówiło
się o nich spekulanci), nikt nie ma
misja Europejska określi kurs euro.
racji. Na rynku zbóż jest po prostu
W tym roku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpły- normalnie. Pojawiające się od czanęło blisko półtora miliona wniosków su do czasu sprzeczne opinie służą
o płatności bezpośrednie – prawie jedynie podgrzaniu atmosfery
na rynku i ukształtowaniu cen na
o 90 tysięcy więcej niż w 2004 r.
jak najkorzystniejszym poziomie.
WA
Przedstawiciele firm skupujących
ziarno alarmują o bardzo dużej
podaży ziarna. Chcą w ten sposób
skupić jak najwięcej towaru po jak
najniższej cenie. Rolnicy ogarnięci
paniką pozbywają się zbóż za każde

N

Zapłacić jak za zboże – to znane
powiedzenie oznacza obecnie zupełnie coś innego niż kiedyś. Teraz
można go używać do określenia
czegoś, co jest niewiele warte.
Przeciętne ceny transakcyjne zbóż
na wolnym rynku nie są wysokie. Za
tonę żyta płaci się około 300 złotych,
podobnie jest w wypadku pszenżyta. Zaledwie o sto złotych droższa
jest pszenica konsumpcyjna. Średnie
ceny zbóż na giełdach towarowych są
jeszcze niższe – o kilkanaście, a nawet
kilkadziesiąt złotych.
W ostatnich tygodniach w niektórych
województwach zachodniej Polski
brakuje żyta, zarówno paszowego, jak
i konsumpcyjnego. Rolnicy sprzedają
tam ziarno – po 300 złotych za tonę
– pośrednikom handlującym z Niemcami. Nasi zachodni sąsiedzi chętnie
zaopatrują się w Polsce. To się po
prostu opłaca. Niemiecki towar jest
znacznie droższy od naszego. Po

milionów ton. Jest to niewiele więcej, niż wynoszą średnie zbiory
z ostatnich 5 lat – czyli 25,8 mln
ton. Według opinii ekspertów ministerstwa, susza, która wystąpiła
w ostatnich miesiącach w niektórych regionach kraju (północnowschodnia, wschodnia i centralna
Polska), będzie miała „ograniczony
wpływ na wysokość zbiorów”. Resort rolnictwa szacuje, że krajowe
zapotrzebowanie na zboża w bieżącym sezonie będzie zbliżone do
poziomu produkcji i wyniesie około
27 milionów ton.
Agencja Rynku Rolnego będzie przeprowadzała interwencyjne zakupy
zbóż – pszenicy, jęczmienia i kukurydzy – od 1 listopada tego roku do 31
maja 2006 r. Zboża będą skupowane
po cenie interwencyjnej wynoszącej
101,31 euro za tonę powiększanej co
miesiąc o 0,46 euro/t.
– Szacuje się, że podobnie jak

fot. D. Panasiuk

fot. D. Panasiuk

Chleb pod znakiem
zapytania

hleba nie zabraknie,
C
ale może być drogi
– do takich wniosków

susza, która zniszczyła uprawy
zbożowe w ponad 120 tys. gospodarstw. Czy rzeczywiście tak
można dojść, słuchając będzie, przekonamy się zimą.
wypowiedzi znawców
Póki co, cena chleba nie przerynku żywności.
kracza jeszcze dwóch złotych
W u b i e g ł y m t y go d n i u j e d n a – a w niektórych sklepach jest do
z ogólnopolskich gazet poinfor- kupienia nawet za ok. 1 zł. I oby
mowała, że „nadciąga koszmarna tak zostało.
drożyzna”. Autor artykułu napisał,
WA
że już za trzy miesiące pieczywo podrożeje o 50% – za
b o c h e nek c h l eb a
z ap ł a c i m y p o nad 3 złote.
A wszystkiemu
jest ponoć
winna tegoroczna

fot. M. Stamirowski

oferowane im pieniądze. Właściciele olbrzymich gospodarstw rolnych
ostrzegają, że zbóż jest mało – liczą na wzrost cen. Jest jeszcze tzw.
„lobby importerów”. Im też zależy
na upowszechnianiu opinii o małej
podaży. Maja nadzieję na otwarcie
granic dla taniego towaru sprowadzanego z zagranicy, co pozwoliłoby im na zrobienie kolejnego
(zarabiali krocie w poprzednich
latach) dobrego interesu.
A co z tego ma przeciętny polski rolnik?
Przy tych ilościach, które produkuje,
nie pozostaje mu nic innego, jak tylko
sprzedać ziarno pośrednikowi albo
samemu „walczyć” na targowiskach
– a nuż się uda sprzedać kilka worków.

żyto konsumpcyjne przyjeżdżają
do Polski również kupcy z Litwy. Nie
zapuszczają się jednak w głąb kraju.
Szukają ziarna na Podlasiu – tu jednak dobrego towaru jak na lekarstwo.
W ofertach sprzedaży jest jedynie
żyto paszowe, a to nie nadaje się do
wypieków. Tu i ówdzie zwiększony
popyt jednak nie jest na tyle duży,
żeby spowodować nagły wzrost cen
żyta. Rynek bardzo spokojnie reaguje na pojawiających się zagranicznych
importerów.
W ubiegłym miesiącu ministerstwo
rolnictwa opublikowało informację
o sytuacji na rynku zbóż. Wynika
z niej, że tegoroczne zbiory zbóż
ukształtują się na poziomie 26–27

w sezonie 2004/2005, skup interwencyjny w obecnym sezonie
może wynieść co najmniej 1 milion
ton, co pozwoliłoby na przejęcie
z rynku występującej nadwyżki
ziarna – poinformowano nas
w Agencji Rynku Rolnego.
Niestety, przepisy unijne wyraźnie
mówią, że najmniejsza ilość zboża,
jaką jeden podmiot może sprzedać
do agencji płatniczej (ARR) wynosi 80
ton jednego gatunku. Co ma zrobić
rolnik mający kilku- czy kilkunastohektarowe gospodarstwo, który nie
jest w stanie wyprodukować takiej
ilości ziarna? O tym już przepisy
unijne nic nie mówią.
WA

23 września–6 październiaka

DODATEK

TELEWIZYJNY

Życie Nasielska

11

PONIEDZIAŁEK 3 PAŹDZIERNIKA 2005 r. (Eustachy, Gerard, Heliodor, Jan, Józefa, Kandyd, Teresa)

HIT NA DZIŚ

Air Force One
20.45 POLSAT
Reżyseria: Wolfgang Petersen; W rolach
głównych:Harrison Ford, Gary Oldman,
Glenn Close, Wendy Crewson, Paul
Guilfoyle, William H. Macy, Dean
Stockwell; thriller USA; Rok produkcji:
1997

Amerykański prezydent James
Marshall w płomiennym przemówieniu kończącym wizytę
w Moskwie zapowiada walkę
z terroryzmem. Jako weteran wojny
wietnamskiej nie zawaha się przed
bezpośrednim starciem. „Żadnych
negocjacji” – takie jest oficjalne
stanowisko przywódcy Stanów
Zjednoczonych. Ale w drodze
powrotnej do Waszyngtonu
samolot prezydencki przejmują
terroryści pod wodzą równie
fanatycznego, co inteligentnego
Iwana Korszunowa. Napastnicy
wchodzą na pokład podając się
za dziennikarzy, którzy mają przeprowadzić wywiad z prezydentem.
Dzięki pomocy jednego z agentów
Secret Sernice przejmują kontrolę
nad samolotem. Nie udaje im się
jednak zatrzymać najważniejszego
z pasażerów Air Force One – prezydenta Marshalla, który jako jedyny
zdołał się ukryć przed nimi.Terroryści
marzą o odbudowie ZSRR i żądają
uwolnienia gen. Radka – radzieckiego nacjonalisty, którego aresztowali
rosyjscy i amerykańscy komandosi.
W przypadku niespełnienia żądań,
Korszunow grozi wymordowaniem
zakładników – załogi samolotu oraz
żony i córki prezydenta.

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.2607
08:40 Listonosz Pat i jego kot
09:00 Budzik – Przedszkole od kuchni;
program dla dzieci
09:30 Papirus – Władca krokodyli 3; film
animowany kraj prod.Francja
10:05 Nieustraszony (seria IV) – odc. 22
(90) „Voodoo”; serial kraj prod.USA
10:50 TELEZAKUPY
11:20 Rolnictwo na świecie
11:35 Zielony biznes
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Warto kochać
13:00 Warto kochać
13:50 Co tu jest grane ?
14:10 Festiwal Jedynki w Sopocie na bis
14:30 Uniwersytet Adama Mickiewicza
w Poznaniu; film dok.
15:00 Wiadomości
15:10 Tele-Nowela
15:15 Moda na sukces – odc.2607
15:55 Audycje Komitetów Wyborczych
17:00 Teleexpress
17:20 Pod lupą; reportaż
17:30 Klan – odc. 981; telenowela TVP
18:00 Jaka to melodia?
18:25 Plebania – odc. 583; telenowela
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 Pogoda
20:15 Scena Jedynki
21:50 Misja specjalna; magazyn
22:30 Wiadomości
22:40 Prosto w oczy; program Moniki
Olejnik
23:00 Poniedziałek 91’; film fabularny
kraj prod.Polska (2004); reż.:Witold
Adamek; wyk.: Bolec, Paweł Kukiz,
Michał Gadomski, Kinga Preis
00:30 Kinematograf; magazyn
00:55 Glob 2005; magazyn
01:15 W poszukiwaniu Szekspira
– Powinność poety cz.I (5/8) (In Search
of Shakespeare.The Duty of Poets); serial
dokumentalny kraj prod.Wielka Brytania
(2003)
01:50 Zakończenie dnia

05:45 Złotopolscy – odc. 217 Święta ziemia
06:10 10 minut tylko dla siebie
06:20 Dwójka Dzieciom – W krainie
władcy smoków – odc 19; serial przygodowy
06:50 Od przedszkola do Opola
07:20 Dwójka Dzieciom – Teletubisie
07:50 Czterdziestolatek – odc. 21; serial
09:00 Pytanie na śniadanie
09:55 M jak miłość – odc. 184; serial TVP
10:40 Pytanie na śniadanie
11:15 Panorama
11:20 Pogoda
11:25 Pytanie na śniadanie
11:35 Studio Konkursu Chopinowskiego
11:50 Podróże kulinarne R. Makłowicza
12:15 Kochaj mnie; telenowela dok.
12:40 TELEZAKUPY
13:00 Panorama
13:10 Pogoda
13:15 Myszołów Nowojorczyk– ojciec dynastii; film dokumentalny kraj prod.USA
14:10 Ojczyzna polszczyzna
14:30 Rocznica Bractwa; reportaż
14:50 Audycje Komitetów Wyborczych
16:00 Panorama
16:15 Dla niesłyszących – Na dobre i na
złe – odc. 226 Powrót
17:05 Co ci dolega?; film dokumentalny
17:45 Klub dobrych kierowców; magazyn
17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:50 Pogoda
19:00 Najlepszy z najlepszych – odc.1/II
19:30 Młode rekiny; telenowela dok.
20:00 Panorama flesz
20:05 M jak miłość – odc. 349; serial TVP
21:00 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:05 Kochaj mnie – odc. 119; telenowela
dokumentalna TVP
21:30 Magazyn kryminalny 997
22:00 Panorama
22:25 Biznes
22:30 Sport Telegram
22:40 Pogoda
22:50 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej
23:45 Kryminalne zagadki Las Vegas II –
odc. 18; serial sensacyjny kraj prod.USA
00:30 Nowojorscy gliniarze – odc. 2
01:20 Sztuka Kochania – sceny dla
dorosłych (1); widowisko
02:25 Zakończenie dnia

06:00 Piosenka na życzenie
06:55 TV MARKET
07:10 Interwencja, odc.507 Polska
07:30 SoundWave Backstage Pass – w
kamerach MTV, odc.5
08:00 Zbuntowany Anioł , odc.195
08:55 Gra w ciemno, odc.38 Polska
09:55 Daleko od noszy, odc.65 Polska
10:25 Grasz czy nie grasz, odc.1
11:45 Reportaż
11:55 Zbuntowany Anioł , odc.196
12:50 Ja się zastrzelę 5, odc.77
13:20 13 Posterunek, odc.29 Polska
14:00 Pierwsza miłość, odc.146 Polska
14:45 Reportaż
15:00 Tango z aniołem, odc.5 Polska
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.508 Polska
16:30 Świat według Bundych, odc.121
17:00 JAG Wojskowe Biuro Śledcze,
odc.45
18:00 Pierwsza miłość, odc.147 Polska
18:45 Wydarzenia
19:20 Samo życie, odc.584 Polska
20:05 Sport
20:10 Pogoda
20:15 Interwencja Extra – magazyn
reporterów Polsatu, odc.6
20:45 Air Force One; Niemcy, USA,
1997; r. Wolfgang Petersen; w. Harrison
Ford, Gary Oldman, Glenn Close,
Dean Stockwell, Wendy Crewson
Thriller. Amerykański prezydent James
Marshall w przemówieniu kończącym
wizytę w Moskwie, zapowiada walkę
z terroryzmem. „Żadnych negocjacji”– takie jest oficjalne stanowisko
przywódcy USA. W drodze powrotnej
samolot prezydencki przejmują terroryści
(Gary Oldman). Nie udaje im się jednak
schwytać Marshalla, który stara się uratować zakładników. W tym samym czasie sztab kryzysowy musi podjąć decyzję,
czy spełnić żądania terrorystów.
21:30 Studio Lotto
23:30 V.I.P., odc.11; USA
00:30 Biznes wydarzenia
00:50 Pogoda
00:55 Bumerang, odc.354 Polska
01:30 Nocne randki, odc.1
02:30 Zaginiony patrol; USA, 1999; r. Zito
Joseph; w. Cherchi Jonatan, Daniels Gary
04:05 Aquaz Music Zone
05:30 Pożegnanie

06:00 Uwaga! – magazyn
06:20 Telesklep
07:00 Medicopter 117 – serial sensacyjny
(4/13), Niemcy
07:55 Gorzka zemsta – telenowela obyczajowy (122/188), Kolumbia, 2003
08:50 Wykręć numer – teleturniej
10:10 Graj o raj – teleturniej
11:05 Zielone drzwi
11:35 Na Wspólnej – serial obyczajowy
(522/0), Polska, 2005
12:05 Rozmowy w toku – talk show
13:10 W-11 Wydział Śledczy – serial
fabularno-dokumentalny
13:45 Medicopter 117 – serial sensacyjny
(5/13), Niemcy
14:45 Brygada ratunkowa – serial sensacyjny (2/22), USA
15:45 Gorzka zemsta – telenowela
obyczajowy (123/188), 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
(523/0), Polska, 2005
21:30 Anioł Stróż – serial komedia (5/13),
Polska
22:05 Szymon Majewski Show – program
rozrywkowy
23:05 Detektyw Monk – serial sensacyjny
(15/16), USA

05.45 „VIP” – Wydarzenia i plotki
06.10 „Kinomaniak” – Odjazdowy magazyn filmowy
06.35 „Strefa P” – Magazyn muzyczny
07.00 „Muzyczne listy” – magazyn
08.00 TV Market
08.15 BAR EUROPA – ZAŁOGA – reality
show
08.45 BAR EUROPA – reality show
09.30 BAR EUROPA – GORĄCE KRZESŁA
+ WYNIKI– reality show
11.15 Call TV
12.15 TV Market
12.30 „Psie serce – Rol” (14) – serial obyczajowy, Polska 2002 – 2003, Reżyseria:
TOMASZ DEMBIŃSKI
13.30 Taxi – teleturniej
14.15 „Muzyczne listy” – magazyn
15.15 „Pokemon” (76) – serial animowany dla dzieci, USA/Japonia 1997-98, reż.
Masamitsu Hidaka.
15.45 „Pasadena” (6) – serial dramatyczny, USA 2001
16.45 „Reba” (4) – serial komediowy, USA
2001, reż. Dana De Vally, James Widdoes,
wyk. Reba McEntire, Christopher Rich
17.15 Benny Hill (2) – serial komediowy
17.45 BAR EUROPA – Reality Show
18.15 „Daję słowo” – teleturniej
19.00 „MacGyver” (105) – przygodowy
serial akcji, USA/Kanada 1985-1992
20.00 BAR EUROPA – Reality Show
20.50 „Dziki” (2) – serial komediowosensacyny, Polska 2004, reż. Grzegorz
Warchoł
21.35 „Anioł ciemności” („Angel”) (57)
– serial dramatyczno-sensacyjny, USA
1999, reż. Joss Whedon, wyk. David
Boreanaz, Charisma Carpenter, Glenn
Quinn
22.35 „INFORmator prawny” – Magazyn
„Gazety Prawnej”
22.50 Wydarzenia
23.00 „Airport” (3) – cykl dokumentalny
23.35 „Wielki świat” („Jet Set”) – FrancjaHiszpania 2000, reż. Fabien Onteniente;
wyk. Samuel Le Bihan, Lambert Wilson,
Ornella Muti, Ariadna Gil
01.40 Muzyczne Listy – magazyn
02.30 „INFORmator prawny” – Magazyn
„Gazety Prawnej”
02.45 „Strefa P” – Magazyn muzyczny
03.10 „Joker” – talk-show
04.00 Zakończenie programu
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Traffic
22.40 TVP 2
Dramat społeczno-obyczajowy, 141
min, USA 2000; Reżyseria: Steven
Soderbergh; Scenariusz: Stephen
Gaghan; Występują: Michael Douglas,
Benicio Del Toro, Catherine Zeta-Jones,
Don Cheadle, Luiz Guzman, Dennis
Quaid, Steven Bauer, Erika Christensen,
Miguel Ferrer, Amy Irving i inni

Dwaj meksykańscy policjanci, Javier
Rodriguez i Manolo Sanchez, zostają wciągnięci przez generała Arturo
Salazara w walkę z potężnym kartelem narkotykowym zTijuany, którym
kierują bracia Obregonowie. Generał
poleca im odszukać i sprowadzić
Francisco Floresa, płatnego zabójcę
pracującego dla kartelu, który generał chce zniszczyć.Tymczasem w San
Diego w USA policjanci z agencji do
walki z narkotykami DEA aresztują
niejakiego Eduardo Ruiza, również
należącego do kartelu z Tijuany.
W zamian za nietykalność Ruiz
zgadza się zeznawać przeciwko
Carlosowi Ayali, głównemu dystrybutorowi narkotyków kartelu
w regionie San Diego. Dopiero po
aresztowaniu Carlosa, jego żona
Helena Ayala, będąca w ciąży
z drugim dzieckiem, dowiaduje się,
czym naprawdę zajmował się jej
mąż, rzekomy biznesmen z branży budowlanej. Schwytany Flores
zostaje zmuszony torturami przez
ludzi Salazara do wyjawienia adresów szefów kartelu.W oczekiwaniu
na proces Ayali policjanci z wydziału
antynarkotykowego prowadzą obserwację jego żony...

00:05
zyn
00:35
01:05
01:30
01:50

Fakty, ludzie, pieniądze – magaWydanie drugie poprawione
Multikino – magazyn
Uwaga! – magazyn
Telesklep
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06:00 Kawa czy herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Moda na sukces – odc.2608
08:40 Smocze opowieści; serial anim.
09:10 Zygzaki; program dla dzieci
09:40 Super Rupert – Zapasy odc.3; serial
kraj prod.Kanada
10:05 Tucker – odc.7; serial komediowy
10:30 Tak,kochanie – odc. 5; serial kom.
10:50 TELEZAKUPY
11:20 Tak jak w Unii
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Klan – odc. 977; telenowela TVP
12:35 Plebania – odc. 579; telenowela
13:05 Jaka to melodia? – odc.1173
13:25 Bulionerzy – odc. 37; serial kom.
13:55 Ktokolwiek widział, ktokolwiek
wie...
14:20 ZUS radzi
14:30 Piekło wulkanów cz.II kraj
prod.USA
15:00 Wiadomości
15:10 Tele-Nowela
15:15 Moda na sukces – odc.2608
15:55 Audycje Komitetów Wyborczych
17:00 Teleexpress
17:20 Pod lupą; reportaż
17:30 Klan – odc. 982; telenowela TVP
18:00 Jaka to melodia?
18:25 Plebania – odc. 584; telenowela
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 Pogoda
20:15 W krainie dreszczowców – Siła rażenia; dramat kraj prod.Kanada (2005);
reż.:Brenton Spencer; wyk.:Joanna
Pacuła, Nick Mancuso
22:00 Sprawa dla reportera
22:35 Wiadomości
22:45 Prosto w oczy; program Moniki
Olejnik
23:00 Widzieć i wiedzieć – Białoruska
narzeczona
23:55 Plus minus
00:25 Prawo i bezprawie (seria II) – odc.
10 kraj prod.USA
01:10 Prawo i bezprawie (seria II) – odc.
11 kraj prod.USA
01:50 Regeneracja cz.1; film dok.
02:20 Zakończenie dnia

05:50 Złotopolscy – odc. 218
06:15 10 minut tylko dla siebie
06:30 Dwójka Dzieciom –W krainie władcy
smoków – odc 20; serial przygodowy
06:55 Od przedszkola do Opola
07:30 Dwójka Dzieciom – Teletubisie
07:55 Czterdziestolatek – dwadzieścia lat
później – odc. 1; serial komediowy TVP
09:00 Pytanie na śniadanie
09:55 M jak miłość – odc. 185; serial TVP
10:45 Pytanie na śniadanie
11:15 Panorama
11:20 Pogoda
11:25 Pytanie na śniadanie
11:40 Studio Konkursu Chopinowskiego
11:50 Podróże kulinarne R. Makłowicza
12:20 Znaki czasu; magazyn
12:40 TELEZAKUPY
13:00 Panorama
13:10 Pogoda
13:15 Śpiewające fortepiany
14:10 Lokatorzy – odc. 16 Złoty interes;
serial komediowy TVP
14:40 Wydarzenia, wydarzenia
14:50 Audycje Komitetów Wyborczych
16:00 Panorama
16:20 Dla niesłyszących – M jak miłość
– odc. 349; serial TVP
17:10 Dla niesłyszących – Kulisy serialu
„M jak miłość”
17:15 Allo, Allo – odc.15 kraj prod.Wielka
Brytania (1986)
17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:05 Jeden z dziesięciu; teleturniej
19:35 Ale Jazda! – (26); magazyn
20:00 Panorama flesz
20:10 M jak miłość – odc. 350; serial TVP
21:00 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:05 Magazyn Ekspresu Reporterów
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport Telegram
22:35 Pogoda
22:40 Wieczór filmowy Kocham Kino –
Traffic 141’; film sensacyjny kraj prod.USA
(2000); reż.:Steven Soderbergh; wyk.:
Michael Douglas, Benicio del Toro,
Catherine Zeta-Jones, Dennis Quaid
01:15 Sztuka Kochania – sceny dla
dorosłych (2); widowisko
02:10 Zakończenie dnia

06:00 Piosenka na życzenie
06:55 TV MARKET
07:10 Interwencja, odc.508 Polska
07:30 Ja się zastrzelę 5, odc.77
08:00 Zbuntowany Anioł , odc.196 „Wild
Angel”; Argentyna
09:00 JAG Wojskowe Biuro Śledcze,
odc.45
10:00 Daleko od noszy, odc.27 Polska,
2004; r. Jaroszyński Krzysztof
10:30 Czułość i kłamstwa, odc.119 Polska,
2001; r. Dejczer Maciej
11:00 Samo życie, odc.584 Polska
11:45 TVMARKET
12:00 Zbuntowany Anioł, odc.197;
Argentyna
13:00 Ja się zastrzelę 5, odc.78
13:30 Świat według Bundych, odc.121;
USA, 1987
14:00 Pierwsza miłość, odc.147 Polska
14:45 Pensjonat pod Różą, odc.72 Polska
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.509 Polska; r.
Kamiński Jerzy
16:30 Świat według Bundych, odc.122;
17:00 V.I.P., odc.11 „V.I.P.”; USA
18:00 Pierwsza miłość, odc.148 Polska
18:45 Wydarzenia
19:20 Samo życie, odc.585 Polska
20:05 Sport
20:10 Pogoda
20:15 Szpital Księcia Alfreda, odc.1
20:45 Dom Glassów; USA, 2001; r.
Sackheim Daniel; w. Sobieski Leelee,
Lane Diane, Skarsgird Stellan, Dern Bruce
Thriller. W wypadku samochodowym
giną rodzice Ruby (Leelee Sobieski) i
Rhetta (Trevor Morgan). Opiekę nad
dziećmi, zgodnie z ostatnią wolą rodziców, przejmują ich przyjaciele (Diane
Lane; Stellan Skarsgard). Podopieczni
państwa Glass odkrywają wkrótce, że
miłe małżeństwo jest zainteresowane
wyłącznie ich spadkiem.
21:30 Studio Lotto
23:00 Strażnik Teksasu, odc.6
23:55 Biznes Wydarzenia
00:20 Pogoda
00:25 Kuba Wojewódzki – talk show
01:20 Nocne randki, odc.2
02:20 Cena honoru; USA, 2001; r. Rush
Steven; w. Andersen Dan, Corso Odile
03:50 Aquaz Music Zone
05:30 Pożegnanie

06:00 Uwaga! – magazyn
06:20 Telesklep;
07:00 Medicopter 117 – serial sens.
07:55 Gorzka zemsta – telenowela obyczajowy (123/188), Kolumbia, 2003
08:50 Wykręć numer – teleturniej
10:10 Graj o raj – teleturniej
11:05 Usterka – serial fabularno-dokumentalny
11:35 Na Wspólnej – serial obyczajowy
(523/0), Polska
12:05 Rozmowy w toku – talk show
13:10 W-11 Wydział Śledczy – serial
fabularno-dokumentalny
13:45 Medicopter 117 – serial sensacyjny
(6/13), Niemcy
14:45 Brygada ratunkowa – serial sensacyjny (3/22), USA
15:45 Gorzka zemsta – telenowela obyczajowy (124/188), 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
(524/0), Polska, 2005
21:30 Magda M. – serial obyczajowy
(5/15), 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” (76) – serial animowany
dla dzieci, USA/Japonia
08.45 Benny Hill (2) – serial komediowy
09.15 BAR EUROPA – Reality Show
09.45 „KOT czyli Ktoś Ogromnie
Tajemniczy” – program rozrywkowy
10.45 „Strefa P” – Magazyn muzyczny
11.15 Call TV – program
12.15 BAR EUROPA – – Reality Show
13.00 „VIP” – Wydarzenia i plotki
13.30 „Daję słowo” – teleturniej
14.15 „Muzyczne listy” – magazyn
15.15 „Pokemon” (77) – serial animowany
dla dzieci, USA/Japonia
15.45 „Joan z Arkadii” („Joan of Arcadia”)
(29) – serial, USA 2003, wyk. Joe
Mantegna, Mary Steenburgen, Amber
Tamblyn, Jason Ritter, Michael Welch
16.45 „Reba” (5) – serial komediowy, USA
17.15 Benny Hill (3) – serial komediowy
17.45 BAR EUROPA – Reality Show
18.15 „Daję słowo” – teleturniej
19.00 „MacGyver” (106) – przygodowy
serial akcji, USA/Kanada
20.00 BAR EUROPA – Reality Show
20.50 „Buffy, postrach wampirów” (27)
– przygodowy serial akcji
21.50 „Pierwsza fala” (47) – fantastyczny
serial akcji, Kanada 1998, reż. Holly Dale,
Rob LaBelle, wyk. Sebastian Spence, Rob
LaBelle, Dana Brooks
22.50 WYDARZENIA
23.00 „Airport” (4) – cykl dokumentalny
23.35 „Drogówka” – Magazyn policyjny
00.05 Rajdowe Mistrzostwa Świata – Rajd
Japonii
01.05 „Bezpieczna przystań” – Wielka
Brytania 1995, reż. Debbie Shuter; wyk.
Allie Byrne, Miranda Pleasence, Jeremy
Sheffield, Donald Pleasence
02.50 Muzyczne listy – magazyn
03.40 „VIP” – Wydarzenia i plotki
04.05 „Joker” – talk-show
04.55 Zakończenie programu

22:30 Teraz my! – talk show
23:15 Agenci NCIS – serial sensacyjny
(13/23), USA
00:15 Co za tydzień – magazyn
00:40 Nocne igraszki
01:40 Uwaga! – magazyn
02:00 Telesklep
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Zakochani
20.05 TVP 2
Komedia romantyczna, 105 min, Polska
2000; Scenariusz i reżyseria: Piotr
Wereśniak; Zdjęcia: Andrzej Ramlau;
Muzyka: Michał Lorenc; Występują:
Magdalena Cielecka, Bartosz Opania,
Beata Tyszkiewicz, Katarzyna Figura, Jan
Frycz, Cezary Pazura, Olaf Lubaszenko,
Paweł Wawrzecki i inni

Współczesna komedia romantyczna rozgrywająca się w polskich,
może troszkę wyidealizowanych
realiach. Zrealizował ją Piotr
Wereśniak, wcześniej utalentowany scenarzysta („Kiler”), który tym
filmem zadebiutował jako reżyser
kinowy. I to zadebiutował udanie:
„Zakochani” to film zabawny, zrobiony z wdziękiem, dobrze zagrany.
Bohaterka – młoda, piękna, inteligentna dziewczyna imieniem Zosia
trudni się negocjowaniem umów,
ale jej głównym zajęciem jest
rozkochiwanie w sobie bogatych
mężczyzn, wyciąganie od nich
pieniędzy w postaci bardzo kosztownych prezentów i porzucanie,
zanim popełnią dla niej jakieś wielkie
głupstwo. Zosia nie ma problemów
ze zdobywaniem kolejnych wielbicieli: natura obdarzyła ją wręcz niezwykłym darem łamania męskich
serc i dziewczyna skwapliwie
z tego daru korzysta, wspierając
się wskazówkami i radami swojej
ciotki Neli – wiekowej już pani,
która w pięknej willi i z wysokim
kontem w szwajcarskim banku,
zapełnionym w młodości przez
kolejnych adoratorów, spokojnie
dożywa teraz swoich dni.

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.2609
08:40 Cedric – Piękny uśmiech 55; serial
animowany kraj prod.Francja
08:55 Andy Pandy; serial animowany
09:05 Domisie; program dla dzieci
09:35 Łatek; serial animowany
10:05 JAG VIII, Wojskowe Biuro Śledcze
– Działania zaczepne odc.6
10:50 TELEZAKUPY
11:20 Wpisani w krajobraz; magazyn
11:35 To trzeba wiedzieć
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Klan – odc. 978; telenowela TVP
12:35 Plebania – odc. 580; telenowela
13:05 Jaka to melodia?
13:25 Sąsiedzi; serial komediowy TVP
13:55 Raj; magazyn
14:25 Rzeczy i ludzie; serial dokumentalny
kraj prod.Niemcy, Francja
15:00 Wiadomości
15:10 Tele-Nowela
15:15 Moda na sukces – odc.2609
15:55 Audycje Komitetów Wyborczych
17:00 Teleexpress
17:20 Pod lupą; reportaż
17:30 Klan – odc. 983; telenowela TVP
18:00 Jaka to melodia?
18:25 Plebania – odc. 585; telenowela
19:00 Lippy and Messy – /odc.17/
19:05 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 Pogoda
20:15 Okruchy życia – Oczy kłamcy;
dramat kraj prod.USA (1996); reż.:
Marina Sargenti; wyk.:Cassidy Rae,
Vincent Irizarry, Allison Smith
21:55 Prezydent dla Polski; program
publicystyczny
22:35 Wiadomości
22:45 Prosto w oczy; program Moniki
Olejnik
23:00 Zawsze po 21
23:35 Backbeat 96’; film fabularny kraj
prod.Wielka Brytania (1996); reż.:Iain
Softley; wyk.:Ian Hart, Stephen Dorff
01:15 Światowe dziedzictwo kultury
– Ryga. Hanza, bursztyn, secesja odc.17
01:30 Zakończenie dnia

05:50 Złotopolscy – odc. 219
06:15 10 minut tylko dla siebie
06:30 Dwójka Dzieciom –W krainie władcy
smoków – odc 21; serial przygodowy
06:55 Od przedszkola do Opola
07:25 Dwójka Dzieciom – Teletubisie
07:55 Czterdziestolatek – dwadzieścia lat
później – odc. 2; serial komediowy TVP
09:00 Pytanie na śniadanie
09:55 M jak miłość – odc. 186; serial TVP
10:40 Pytanie na śniadanie
11:15 Panorama
11:20 Pogoda
11:23 Pytanie na śniadanie
11:35 Studio Konkursu Chopinowskiego
11:45 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza
12:15 Podziwiany i odrzucony; reportaż
12:40 TELEZAKUPY
13:00 Panorama
13:10 Pogoda
13:15 O jak OT.TO na dobre i na złe (1);
program kabaretowy
14:05 Lokatorzy – odc. 17; serial kom.
14:35 Wydarzenia, wydarzenia
14:50 Audycje Komitetów Wyborczych
16:00 Panorama
16:20 Dla niesłyszących – M jak miłość
– odc. 350; serial TVP
17:10 Dla niesłyszących – Kulisy serialu
„M jak miłość”
17:15 Allo, Allo – odc. 16; serial kom.
17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:05 Jeden z dziesięciu
19:35 Sportowe fascynacje; magazyn
20:00 Panorama flesz
20:05 Zakochani 104’; komedia romantyczna kraj prod.Polska (2000); reż.:Piotr
Wereśniak; wyk.:Magdalena Cielecka,
Bartosz Opania, Beata Tyszkiewicz,
Katarzyna Figura, Jan Frycz, Cezary
Pazura, Paweł Warwrzecki
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport Telegram
22:35 Pogoda
22:40 Konfrontacja; magazyn
23:15 Alibi na środę – Twarde prawo 88’;
film fabularny kraj prod.USA (2000); reż.:
Fred Williamson
00:50 Gaza:strefa śmierci; film dok.
02:10 Zakończenie dnia

06:00 Piosenka na życzenie
06:55 TV MARKET
07:10 Interwencja, odc.509 Polska
07:30 Ja się zastrzelę 5, odc.78
08:00 Zbuntowany Anioł, odc.197
08:55 Strażnik Teksasu, odc.6
09:50 13 Posterunek, odc.28 Polska
10:30 Czułość i kłamstwa, odc.120 Polska,
2001; r. Dejczer Maciej
11:00 Samo życie, odc.585 Polska
11:45 TV MARKET
12:00 Zbuntowany Anioł, odc.198
13:00 Ja się zastrzelę 6, odc.79
13:30 Świat według Bundych, odc.122
14:00 Pierwsza miłość, odc.148 Polska
14:45 Pensjonat pod Różą, odc.73
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.510 Polska
16:30 Świat według Bundych, odc.123
17:00 Gra w ciemno, odc.39 Polska
18:00 Pierwsza miłość, odc.149 Polska
18:45 Wydarzenia
19:20 Samo życie, odc.586 Polska
20:05 Sport
20:10 Pogoda
20:15 Tango z aniołem, odc.6 Polska
21:00 Zielona karta; Francja, USA, 1990;
r. Weir Peter; w. Gerard Depardieu,
Andie MacDowell, Bebe Neuwirth,
Gregg Edelman, Prosky Robert
Komedia romantyczna. Sentymentalna
opowieść w stylu Capry. Francuskiego
muzyka (Gerard Depardieu) i rodowitą
Amerykankę (Andie MacDowell) łączy
wspólny cel. Oboje muszą zawrzeć fikcyjne małżeństwo. On – żeby uzyskać
zieloną kartę na pobyt w USA, ona
– żeby wynająć mieszkanie dostępne
tylko dla małżeństw.
21:30 Studio Lotto
23:20 Nasze dzieci, odc.46 Polska, 2005
Program pod patronatem Fundacji
Polsat
00:20 Biznes Wydarzenia
00:40 Pogoda
00:45 Granice strachu, odc.2
01:45 Aquaz Music Zone
05:30 Pożegnanie

06:00 Uwaga! – magazyn
06:20 Telesklep;
07:00 Medicopter 117 – serial sensacyjny
(6/13), Niemcy
07:55 Gorzka zemsta – telenowela obyczajowy (124/188), Kolumbia, 2003
08:50 Wykręć numer – teleturniej
10:10 Graj o raj – teleturniej
11:05 Usterka – serial fabularno-dokumentalny
11:35 Na Wspólnej – serial obyczajowy
(524/0), Polska, 2005
12:05 Rozmowy w toku – talk show
13:10 W-11 Wydział Śledczy – serial
fabularno-dokumentalny
13:45 Medicopter 117 – serial sensacyjny
(7/13), Niemcy
14:45 Brygada ratunkowa – serial sensacyjny (4/22), USA
15:45 Gorzka zemsta – telenowela obyczajowy (125/188), 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, 2005
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga! – magazyn
20:10 Najsłabsze ogniwo – teleturniej
21:00 Na Wspólnej – serial obyczajowy
(525/0), Polska, 2005, reż. Marcin
Figurski
21:30 Nico: Ponad prawem – film sensacyjny, USA, 1988, reż.Andrew Davis, wyst.
Steven Seagal, Pam Grier, Henry Silva,
Daniel Faraldo, Sharon Stone, Nicholas
Kusenko

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 2 „Pokemon” (77) – serial animowany dla dzieci, USA/Japonia 1997-98,
reż. Masamitsu Hidaka.
08.45 Benny Hill (3) – serial komediowy
09.15 BAR Europa – Reality Show
09.45 „Pasadena” (6) – serial dramatyczny, USA 2001
10.45 „Kinomaniak” – Odjazdowy magazyn filmowy
11.15 CAll TV – program
12.15 BAR EUROPA – Reality Show
13.00 „Sztukateria” – Magazyn kulturalny
13.30 „Daję słowo” – teleturniej
14.15 Muzyczne listy – magazyn
15.15 „Pokemon” (78) – serial animowany dla dzieci, USA/Japonia 1997-98, reż.
Masamitsu Hidaka.
15.45 „Buffy, postrach wampirów” (27)
– przygodowy serial akcji
16.45 „Reba” (6) – serial komediowy, USA
2001, reż. Dana De Vally, James Widdoes,
wyk. Reba McEntire, Christopher Rich,
Joanna Garcia, Steve Howey
17.15 Benny Hill (4) – serial komediowy
17.45 BAR EUROPA – Reality Show
18.15 „Daję słowo” – teleturniej
19.00 „Young Blades” (2) – przygodowy
serial akcji, USA 2005
20.00 BAR EUROPA – Reality Show
20.50 „Komisarz Rex” (3) – serial kryminalny, Austria – Niemcy, 1998
21.50 „CHCĘ BYĆ PIĘKNA” – program
22.50 Wydarzenia
23.00 Detektor – raport Czwórki – magazyn reporterski
23.30 „ Pa ł a c Wa g a b u n d ó w ” ( 3 )
– Australia 2001, reż. Pino Amenta,
Geoffrey Cawthorn
00.00 „Na rozkaz serca” – USA 1992,
reż. Michael Apted; wyk. Val Kilmer, Sam
Shepard, Graham Greene, Fred Ward
02.30 „Muzyczne listy” – magazyn
03.20 „Kinomaniak” – Odjazdowy magazyn filmowy
03.45 „Joker” – talk-show
04.35 Zakończenie programu

			

HIT NA DZIŚ

Idealna matka
21.30 TVN
film obyczajowy, USA, rok produkcji:
1996; Reżyseria: Peter Levin; Obsada:
Tyne Daly, Ione Skye, Justin Louis, Dee
Wallace Stone

Nie sposób opisać, przez jakie
piekło przeszła Kathryn od chwili
gdy poznała Johna, do swej tragicznej śmierci. John i Kathryn poznali się
z woli swych matek. To one zaaranżowały ich „randkę w ciemno”.
Młodzi pokochali się i pobrali. Na
początku wydawało się, że Eleni
jest wymarzoną teściową, troskliwą, opiekuńczą i hojną. Najpierw
opłaciła wesele, wkrótce potem kupiła nowożeńcom dom, jakby tego
było jeszcze mało zafundowała im
luksusową kuchnię. Eleni bywała
częstym gościem w domu swych
dzieci. Jej niezapowiedziane wizyty
z czasem zaczęły przeszkadzać
Kathryn. John był pod ogromnym
wpływem dominującej matki, co
nie pozostawało bez wpływu na ich
małżeństwo.W końcu Kathryn prosiła
Johna, by postarał się zniechęcić Eleni
do wizyt u nich. John zgodził się, ale
poza tym nic się nie zmieniło. Eleni
nadal wtrącała się we wszystkie sprawy młodych małżonków. Pewnego
dnia Kathryn zwierzyła się ze swej
niechęci do teściowej, Charlene,
żonie drugiego z braci Podaras.
Okazało się, że Charlene podziela
poglądy Kathryn.W trakcie rozmowy
Charlene zasugerowała, by Kathryn
postarała się kiedyś zajrzeć do piwnicy
swej teściowej, podobno można tam
zobaczyć coś ciekawego.

23:35 Bez skazy – serial obyczajowy
(5/16), USA, 2003
00:35 Nocne igraszki
01:35 Uwaga! – magazyn
01:55 Telesklep
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06:00 Kawa czy herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Moda na sukces – odc.2610
08:40 Kopciuszek; serial animowany kraj
prod.Włochy (1995)
09:10 Budzik
09:35 Piątka detektywów – Projekt
Bliźnięta 17
10:05 JAG VIII, Wojskowe Biuro Śledcze
– Tajemnica odc.7; serial kraj prod.USA
10:55 TELEZAKUPY
11:25 Europa bez miedzy
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Klan – odc. 979; telenowela TVP
12:35 Plebania – odc. 581; telenowela
13:05 Jaka to melodia?
13:25 Lokatorzy; serial komediowy TVP
13:55 My Wy Oni ; magazyn
14:20 Program edukacyjny
15:00 Wiadomości
15:10 Tele-Nowela
15:15 Moda na sukces – odc.2610
15:55 Audycje Komitetów Wyborczych
17:00 Teleexpress
17:20 Pod lupą; reportaż
17:30 Klan – odc.984; telenowela TVP
18:00 Jaka to melodia?
18:25 Plebania – odc. 586; telenowela
19:00 Lippy and Messy – /odc.19/
19:05 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 Pogoda
20:05 Pogoda dla kierowców
20:20 Bella Mafia – cz.1 83’; film fabularny
kraj prod.USA (1997); reż.:David Greene;
wyk.:Vanessa Redgrave, Dennis Farina,
Nastassja Kinski, Jennifer Tilly
21:55 Prezydent dla Polski; program
publicystyczny
22:35 Wiadomości
22:45 Prosto w oczy; program Moniki
Olejnik
23:00 Punkt widzenia – Jeszcze Cię
kocham
23:35 Wielki sen; film fabularny kraj
prod.USA (1946); reż.:Howard Hawks;
wyk.:Humprey Bogart, Lauren Bacall
01:30 Gwiazda Dawida i półksiężyc;
film dokumentalny kraj prod.Francja
(2004)
02:10 Zakończenie dnia

05:50 Złotopolscy – odc. 220; telenowela
06:15 10 minut tylko dla siebie
06:30 Dwójka Dzieciom –W krainie władcy
smoków – odc 22; serial przygodowy
06:55 Od przedszkola do Opola
07:30 Dwójka Dzieciom – Teletubisie
07:55 Czterdziestolatek – dwadzieścia lat
później – odc. 3; serial komediowy TVP
09:00 Pytanie na śniadanie
09:55 M jak miłość – odc. 187; serial TVP
10:45 Pytanie na śniadanie
11:15 Panorama
11:20 Pogoda
11:20 Pytanie na śniadanie
11:35 Studio Konkursu Chopinowskiego
11:45 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza
12:15 Zaklinaczka dzieci – odc. 14
12:40 TELEZAKUPY
13:00 Panorama
13:10 Pogoda
13:15 Europa da się lubić – odc. 10
14:10 Lokatorzy – odc. 18; serial kom.
14:35 Wydarzenia, wydarzenia
14:50 Audycje Komitetów Wyborczych
16:00 Panorama
16:20 Dla niesłyszących – Egzamin z życia
– odc. 19; serial
17:10 Dla niesłyszących – Zapowiedź
serialu „Egzamin z życia”
17:15 Allo,Allo – odc. 17; serial komediowy
kraj prod.Wielka Brytania (1986)
17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:00 Już w środę mecz – Anglia – Polska
19:10 Burza mózgów – odc. 4; teleturniej
19:55 Panorama flesz
20:05 Śmiertelne oszustwo 90’; film
fabularny kraj prod.USA (1987); reż.:
John L Moxey
21:40 Filmożercy (2); magazyn
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport Telegram
22:30 Już w środę mecz – Anglia – Polska
22:35 Pogoda
22:45 Oficer – odc. 4; serial TVP
23:50 Czy świat oszalał? – Etiopia– kraj
apokalipsy; film dokumentalny
00:45 W obronie prawa – VII – odc. 21
01:30 Mój tatuś kat; reportaż
02:00 Zakończenie dnia

06:00 Piosenka na życzenie
06:55 TV Market
07:10 Interwencja, odc.510 Polska
07:30 Ja się zastrzelę 6, odc.79
08:00 Zbuntowany Anioł , odc.198
08:55 Gra w ciemno, odc.39 Polska
09:55 13 Posterunek, odc.29 Polska
10:35 Czułość i kłamstwa, odc.121 Polska,
2001; r. Dejczer Maciej
11:05 Samo życie, odc.586 Polska
11:50 TV MARKET
12:05 Zbuntowany Anioł, odc.199
13:00 Ja się zastrzelę 6, odc.80
13:30 Świat według Bundych, odc.123
„Married with Children”; 1987
14:00 Pierwsza miłość, odc.149 Polska
14:45 Rodzina zastępcza, odc.205 Polska
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.511 Polska
16:30 Daleko od noszy, odc.65 Polska; r.
Jaroszyński Krzysztof
17:00 Gra w ciemno, odc.40 Polska
18:00 Pierwsza miłość, odc.150
18:45 Wydarzenia
19:20 Samo życie, odc.587 Polska
20:05 Sport
20:10 Pogoda
20:15 Pensjonat pod Różą, odc.75 Polska
21:15 Gotowe na wszystko, odc.6
Ten amerykański serial, odnosi nieprawdopodobne sukcesy w każdym kraju, w
którym jest emitowany. Pokazuje historię
pięciu przyjaciółek – sąsiadek. Na pozór
wiodą one szczęśliwe życie. Jednak pod
przykrywką codzienności każda z nich
ukrywa swoje błędy i sekrety. Główne
bohaterki poznajemy w przełomowym
momencie, kiedy jedna z nich popełnia
samobójstwo…
21:30 Studio Lotto
22:20 Co z tą Polską? Program Tomasza
Lisa
23:20 Zakręcone, odc.5 Polska, 2004
23:50 Biznes Wydarzenia
00:10 Pogoda
00:20 Raport specjalny, odc.72
00:50 Fala zbrodni, odc.32 Polska, 2005;
r. Lang Krzysztof
01:45 Magazyn sportowy
05:30 Pożegnanie

06:00 Uwaga! – magazyn
06:20 Telesklep
07:00 Medicopter 117 – serial sensacyjny
(7/13), Niemcy
07:55 Gorzka zemsta – telenowela obyczajowy (125/188), Kolumbia, 2003, reż.
Rodrigo Triana
08:50 Wykręć numer – teleturniej
10:10 Graj o raj – teleturniej
11:05 Usterka – serial fabularno-dokumentalny
11:35 Na Wspólnej – serial obyczajowy
(525/0), Polska, 2005, reż. Marcin
Figurski
12:05 Rozmowy w toku – talk show
13:10 W-11 Wydział Śledczy – serial
fabularno-dokumentalny
13:45 Medicopter 117 – serial sensacyjny
(8/13), Niemcy
14:45 Brygada ratunkowa – serial sensacyjny (5/22), USA, 2004
15:45 Gorzka zemsta – telenowela obyczajowy (126/188), 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
(526/0), Polska, 2005, reż. Marcin
Figurski
21:30 Idealna matka – film obyczajowy,
USA, 1996, reż. Peter Levin , wyst. Tyne
Daly, Ione Skye, Justin Louis, Dee Wallace
Stone, Tuesday Knight, David Cubitt
23:35 Misja Martyna – program rozrywkowy
00:05 Kasia i Tomek – serial komedia (100/
0), Polska, 2004, reż. Jerzy Bogajewicz
00:35 Siłacze – program rozrywkowy
01:40 Uwaga! – magazyn
02:00 Telesklep

05.45 „VIP” – Wydarzenia i plotki
06.10 „Kinomaniak” – Odjazdowy magazyn filmowy
06.35 „Strefa P” – Magazyn muzyczny
07.00 Muzyczne listy – magazyn
08.00 TV Market
08.15 „Pokemon” (78) – serial animowany
dla dzieci, USA/Japonia
08.45 Benny Hill (4) – serial komediowy
09.15 BAR EUROPA – Reality Show
09.45 „KOT, czyli Ktoś Ogromnie
Tajemniczy” – program rozrywkowy
10.45 „Dekoratornia” – magazyn wnętrzarski
11.15 Call TV – program
12.15 BAR EUROPA – Reality Show
13.00 „Instynkt tropiciela” – przewodnik
po Polsce
13.30 „Daję słowo” – teleturniej
14.15 „Muzyczne listy” – magazyn
muzyczny
15.15 „Pokemon” (79) – serial animowany
dla dzieci, USA/Japonia
15.45 „W imieniu prawa” (15) – show
sądowy
16.45 „Diagnoza morderstwo” (66)
– serial kryminalny, USA 1993, reż. Lou
Antonio
17.45 BAR EUROPA – PLUSY-MINUSY
– Reality Show
18.15 Taxi – teleturniej
19.00 Parkinson (2) – program
20.00 BAR EUROPA – PLUSY-MINUSY
– Reality Show
21.00 „Na rozkaz serca” – USA 1992, reż.
Michael Apted; wyk. Val Kilmer, Sam
Shepard, Graham Greene, Fred Ward
Thriller. Biuro śledcze z Nowego Jorku
wysyła swojego ambitnego agenta na
kamieniste pustkowie płd. Dakoty, by
zbadał sprawę zabójstwa dokonanego
w rezerwacie Indian. Rutynowe śledztwo
zamienia się w dramatyczny sprawdzian
lojalności plemiennej.
23.30 WYDARZENIA
23.40 „Komenda” – serial dokumentalny
00.10 „Drugie wcielenie” – USA 2001, reż.
Tom DiCillo; wyk. Denis Leary, Elizabeth
Hurley, Steve Buscemi, Luis Guzman
02.15 Muzyczne listy – magazyn
03.05 „Strefa P” – Magazyn muzyczny
03.30 „Joker” – talk-show
04.20 Zakończenie programu

23 września–6 październiaka

Życie Nasielska

EKOLOGICZNY PORADNIK KSIĘŻYCOWY – PAŹDZIERNIK

Październik to czas, gdy po raz ostatni
możemy cieszyć się ciepłem i pojawia się babie lato. Coraz wcześniejsze
wieczory zachęcają do refleksji
i modlitwy. Rozpoczyna się czas nabożeństw różańcowych. To również
czas ostatnich prac w ogrodach i na
polu. Kończyć wybieranie roślin korzeniowych, bulwiastych, kłączowych,
ziół korzeniowych w pierwszych dwu
dniach miesiąca w kwadrze uprawy.
Z racji październikowych zaćmień
lepiej unikać już pozyskiwania roślin
w kwadrze liścia, lepiej zrobić to w kwadrze korzenia. Płody zebrane bliżej
nowiu, zwłaszcza zioła korzeniowe, ale
też pietruszka, skorzonera, por, pasternak
będą najwartościowsze i winny się lepiej
przechowywać w piwnicach, kopcach.
Ostatni dosyć dobry termin do zbioru
roślin korzeniowych, zwłaszcza ziół,
będzie jeszcze w końcu miesiąca po 17
w kwadrze korzenia i potem uprawy.
Kwadra korzenia jest najlepsza do wykopywania, dzielenia karp, korzeni, wyjmowania bulw, sadzenia kłączy konwalii,
cebul kwiatów, czosnku, dymki. Dobrze
jest wyjmować kłącza, bulwy korzenie,
gdy przymrozki zwarzą liście i wstrzymają wegetację.
Sadzenie drzewek owocowych, także drzewek, krzewów iglastych, róż
najlepiej przeprowadzać, gdy opadną
z nich liście. Najkorzystniejszy czas z racji
zaćmień tym razem to kwadra korzenia
po 17. Mniej korzystny termin będzie

w kwadrze liścia i w kwadrze owocu.
Unikać kwadry uprawy. Wszelkie tego
rodzaju prace lepiej wykonywać przed
południem. By drzewka się lepiej
przyjmowały, warto maczać korzenie
w papce gliniastej samej lub z dodatkiem krowieńca, ewentualnie można
stosować rozcieńczone gnojówki
zwierzęce z gliną , serwatką i popiołem
z drzew liściastych.

w gruncie. Wtedy też siać jeszcze rośliny na zielone nawożenie, szpinaki. Mniej
nieco korzystny termin w kwadrze liścia
i owocu.

Najlepszy czas do wywożenia i nawożenia obornikiem, kompostem
pól, łąk, ogrodów będzie kwadrze
uprawy do 2 i po 25, wcześniej nieco mniej korzystna kwadra korzenia.
Wtedy też można wapnować, rozlewać gnojówkę, przerabiać komposty, ściółkować grządki np. z ziołami.
Wszelkie zabiegi uprawowe, orki,
przekopywania grządek, wzruszania
ziemi, kopczykowania wykonywać
w dniach zaznaczonych linią przerywaną. Wtedy też wykonać prace
porządkowe w oczku wodnym, tępić szkodniki, ogacać ule, okładać je
matami. W sadzie w kwadrze uprawy
przed nowiem smarować pnie pastą
złożoną z gliny i krowieńca (najlepiej
rozcieńczonych serwatką, przy jej
braku wodą), albo gliny, krowieńca,
popiołu drzewnego i wapna.

W podanych terminach warto też sadzić, przesadzać dziczki, siać nasiona
jabłoni, gruszek, śliwek i wiśni, także
orzechów i innych drzew. Tym razem
z racji zaćmień najlepiej kończyć zbiory zimowych jabłek, gruszek .w kwadrze
korzenia. Będzie też wtedy w miarę
dobry czas do zbioru wartościowych
witaminowych owoców leśnych: dzikiej róży, berberysu, tarniny, głogu, także
żołędzi, szyszek, nasion drzew, kwiatów,
ziół i innych roślin. Nieco mniej korzystna z racji zaćmień będzie kwadra liścia,
także owocu, zwłaszcza gdy pragniemy
owoce dłużej przechowywać. Wybierać do zbiorów dni słoneczne i godziny
popołudniowe. W tych terminach także Ostatni raz kosić trawniki w kwadrze
liścia. Wtedy też silnie podlewać rośliny
otrząsać ostatnie orzechy.
dwuletnie zimujące w postaci rozet
Z powodu zaćmień do zbiorów w gruncie. Ostatnie prace pielęgnacyjkapusty i jej kwaszenia lepsza będzie ne w pasiekach wykonywać najlepiej
kwadra korzenia niż tradycyjny okres do 2 i 18.
między nowiem i pełnią, zwłaszcza
kwadra owocu (podwójna linia ciągła). Do wędkowania najlepsze dni od 3 do
Również wtedy dobrze jest kisić liście 9, 14, 15, 19, 20 oraz 22 i 23.
buraków. W kwadrze korzenia można
ZBIGNIEW PRZYBYLAK
przesadzać sałatę głowiastą, zimującą

PROGNOZA POGODY NA PAŹDZIERNIK
WEDŁUG DAWNYCH REGUŁ
Tegoroczny październik
może zaskoczyć nas
anomaliami. Nie wykluczone, że wcześniej niż
zwykle sypnie śniegiem
lub deszczem ze śniegiem
i pojawią się silne nocne
przymrozki. Na cieplejsze
dni w pierwszej połowie są
małe szansę. Sporo opadów, wiatrów i wichrów jesiennych
szarug. Na początku, w pierwszej
dekadzie sporo dni dżdżystych, nieprzyjemnych, pochmurnych, wietrznych. Możliwe wtedy są nawet opady
śniegu w górach i deszczu ze śniegiem
na nizinach, wschodzie Polski. Tylko
od czasu do czasu będzie na krótko

cieplej, pogodniej. Niezbyt przyjemna aura utrzyma się przez całą drugą
dekadę. W drugiej połowie drugiej dekady więcej pogodnych dni, ale wtedy
możliwe silne nocne przymrozki, szrony, mgły poranne. W końcu miesiąca
zmiennie, wietrznie, niewykluczony
śnieg i znaczne ochłodzenie.
ZBIGNIEW PRZYBYLAK

DOMOWE KURACJE NATURALNE

Ciepło
przepędzi
reumatyzm
Jesienne reumatyzmy niekiedy potrafią
być bardzo dokuczliwe. Nasze babunie
uważały, że skutecznie tego rodzaju
boleści można łagodzić ciepłymi
okładami. Wykonywały je z różnych
surowców. Często stosowały torf,
siemię lniane, muł, piasek, glinę, także
otręby. Surowce były podgrzewane do
temperatury około 45 stopni Celsjusza (
winny być bardzo ciepłe , nawet gorące,
jednak nie mogą parzyć) na patelniach,
również w piekarnikach pieców.
ZBIGNIEW PRZYBYLAK

Dzień Otwarty w SGGW
Jakie przedmioty zdawać na maturze, żeby dostać się na SGGW, jakie
są zasady rekrutacji na studia, jaki
kierunek wybrać oraz jakie ważne
zmiany dla studentów wprowadza
nowa ustawa o szkolnictwie wyższym
– tego będą mogli się dowiedzieć
przyszli maturzyści podczas „Dnia
Otwartego SGGW”. Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego będzie
otwarta dla wszystkich w sobotę 24
września br.
Wprowadzenie nowych zasad zdawania matury i nowych kryteriów
przyjmowania na studia sprawiło, że
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego regularnie prowadzi kampanię

13

informacyjną wśród kandydatów na
studia. Jednym z jej elementów są
spotkania na uczelni z uczniami szkół
średnich i ich rodzicami. Na pierwsze
z nich zapraszamy już 24 września
2005 roku. Informacje na temat rekrutacji będzie można uzyskać także
podczas Dni SGGW, na które uczelnia
zaprasza 19 i 20 maja 2006 roku.

wawczych organizowanych przez
uczelniany KURSAR (www.kursar.pl). Oprócz tego, będzie można
zwiedzać sale wykładowe i obiekty
sportowe. Przewidziane są także
spotkania młodzieży z rektorem
prof. dr. hab. Tomaszem Boreckim
oraz Prorektorem ds. Dydaktyki
prof. dr hab. Krystyną Gutkowską,
a także z dziekanami poszczególPodczas Dnia Otwartego wszyscy nych wydziałów.
uczniowie szkół średnich będą mogli dowiedzieć się, jakie przedmioty Na pierwsze spotkanie SGGW w Warnależy wybrać na maturze, żeby móc szawie zaprasza 24 września 2005
zdawać na SGGW. Młodzież otrzyma roku o godz. 11.00, do gmachu białopełną informację o kierunkach stu- niebieskiego przy ul. Ciszewskiego 8.
diów i wydziałach, zasadach rekruK.Szwejk
tacji, a także o kursach przygoto-

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

RYSUNKI RĄCZKI – wskazują dni korzystne do siewów, zbiorów,
sadzenia, wykonywania przetworów. Dwie rączki – dni najbardziej korzystne.
RYSUNKI PSZCZOŁY – wskazują kwadry najkorzystniejsze do prac
pielęgnacyjnych w pasiekach.

RYSUNKI RYBKI – wskazują dni najkorzystniejsze do wędkowania

i połowu ryb.

RYSUNKI RYBKI przekreślone – wskazują dni najmniej korzystne
do wędkowania i połowu ryb.

Kwadra liścia (rysunek listka) – najlepszy czas do sadzenia, siania,
zbiorów roślin liściowych, w drugiej kolejności wybieramy dni z kwadry
owocu i korzenia.
Kwadra owocu (rysunek owocu) – wyznacza najlepszy czas do siania, sadzenia drzew i krzewów, roślin owocowych np. pomidorów, zbiorów
i przetwarzania owoców ziół, nieco mniej korzystne są kwadra liścia, w trzeciej kolejności kwadra korzenia.
Kwadra korzenia (rysunek korzenia) – najlepszy czas do siania zbiorów roślin korzeniowych, w drugiej kolejności korzystna jest kwadra liścia,
w trzeciej owocu.
Kwadra uprawy (rysunek motyczki) – najbardziej niestosowny czas

do siewów, sadzenia, zbiorów z wyjątkiem roślin korzeniowych, dla nich
jest to czas korzystny. Wtedy wykonujemy prace pielęgnacyjne, uprawowe,
tniemy drzewa, niszczymy chwasty i szkodniki.

Pionowa linia ciągła – czas przybywania Księżyca (od nowiu do pełni).
Jest to najkorzystniejszy okres do siania, sadzenia, zbiorów roślin plonujących
nad ziemią.
Linia przerywana – czas niestosowny do siewów, zbiorów (poza korzeniami). Warto wtedy uprawiać glebę, niszczyć szkodniki i chwasty.
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23 września–6 października

Życie Nasielska

„Oskar” wkrótce na małym ekranie
Komisariat Policji w Nasielsku,
ul. Kościuszki 29
tel. (023) 691-23-77, 691-22-07
Straż Pożarna Nasielsk
tel. (023) 692-20-09
Pogotowie Gazowe
tel. (023) 691-22-22
Pogotowie Ciepłownicze
tel. (023) 691-23-46
Przychodnia Miejska w Nasielsku,
ul. Sportowa 2
tel. (023) 691-25-03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. (023) 691-23-98
Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. (023) 693-50-05
NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. (023) 691-25-14
NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax (023) 693-20-02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. (023) 693-14-28
Poradnia Terapii Uzależnień
w Nasielsku, ul. Warszawska 50
tel. (023) 693-02-50
Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. (023) 693-30-00
Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Kościuszki 5
tel./fax (023) 691-26-43
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. (023) 693-30-03
Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. (023) 693-30-12
Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel./fax (023) 691-23-43
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Nasielsku, ul. Piłsudskiego 6
tel. (023) 691-25-52
Zespół EkonomicznoAdministracyjny Szkół,
ul. Piłsudskiego 6
tel. (023) 691-28-25
Hala Sportowa w Nasielsku,
ul. Staszica 1
tel. (023) 693-30-865
Stadion Miejski w Nasielsku,
ul. Sportowa
tel. (023) 693-13-32
Parafia Rzymskokatolicka
w Nasielsku
tel. (023) 691-26-53
Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach
tel. (023)693-10-25
Parafia Rzymskokatolicka
w Cieksynie
tel. (023) 693-50-08

Dyżury nocne nasielskich aptek:
23-25 września, 3-6 października
Apteka ARNICA, ul. Rynek 16
tel. (023) 691-21-30
26-30 września, 1-2 października
Apteka Prywatna,
ul. Kilińskiego 1/3
tel. (023) 691-23-23

zadko można zobaczyć
R
w telewizji film, w którym
nie padają wulgarne słowa,

nikt do nikogo nie strzela
ani nie próbuje skrzywdzić.
Niedługo jednak będziemy
mieli okazję obejrzeć taką
właśnie produkcję. Za kilka
miesięcy Telewizja Polska
pokaże widzom najnowszy
obraz Marka Piwowskiego
Oskar.
Film powstał na podstawie książki
Erica-Emmanuela Schmitta Oskar
i pani Róża, tej samej, która nie
tylko była pochłaniana przez rzesze
czytelników, ale i skłoniła Otylię
Jędrzejczak do przekazania złotych
medali olimpijskich dzieciom chorym na raka.
Oskar to opowieść o chłopcu umierającym na nowotwór, który podczas
swoich ostatnich dni, spędzanych
w szpitalu dziecięcym, dzięki wsparciu opiekującej się nim wolontariuszki
Róży przeżywa wszystko to, co miało
wypełnić mu całe życie. Każdy z jego
dni, których pozostało mu niewiele,
to kolejny długi etap jego egzystencji.
W ten sposób Oskar doświadcza miłości, odpowiedzialności, przebaczenia.
A przede wszystkim spotyka się z kimś,
o kim sądził, że nie istnieje – z Bogiem.
Na kierowane do Niego listy chłopiec
zaczyna otrzymywać odpowiedzi…
Ten film, bez uciekania się do sztuczek mających na celu wyciskanie łez
– potrafi prawdziwie wzruszyć.
Reżyser w rozmowie podkreślał, że
nie tylko dorośli, ale i bardzo młodzi

Kino NIWA
ZAPRASZA
23–25 WRZEŚNIA
godz.18.00

„Fantastyczna czwórka”
Akcja/Science-Fiction; Reżyseria: Tim
Story; Scenariusz: Michael France, Mark
Frost (I); Na podstawie książki: Jack
Kirby, Stan Lee; Obsada: Ioan Gruffudd
– Dr Reed Richards/Mr. Fantastic, Jessica Alba – Susan Storm/Niewidzialna
kobieta, Chris Evans – Johnny Storm/
Ludzka Pochodnia, Michael Chiklis – Ben
Grimm/Stwór, Julian McMahon – Victor
Von Doom/Doktor Doom
Gdy stację kosmiczną ogarniają burzowe
obłoki promieniowania kosmicznego,
DNA czterech członków załogi zostaje
nieodwracalnie zmienione. Po powrocie
na Ziemię zmiany dają o sobie znać. Doktor Reed nabywa niezwykłej mocy, która
pozwala mu dowolnie zmieniać kształt ciała. Staje na czele grupy i przybiera imię Pan
Fantastic. Sue staje się Niewidzialną Kobietą
– potrafi znikać na zawołanie i emitować
potężne pola siłowe. Johnny zostaje
Ludzką Pochodnią: przekonuje się, że
potrafi latać i stawać w płomieniach, które
nie wyrządzają mu najmniejszej krzywdy.
Ben przechodzi najdziwniejszą przemianę
– staje się pomarańczową, przypominającą żywą skałę, obdarzoną nadludzką siłą
istotą zwaną „Stworem”. Wspólnie postanawiają obrócić nieszczęśliwy wypadek
w tryumf i obronić mieszkańców Nowego Jorku przed Doktorem Doomem,
który stał się człowiekiem o stalowych
oczach...
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ludzie, doświadczając takich skrajnych
sytuacji, jak śmiertelna choroba, zadają sobie pytania: po co się urodzili, jaki
sens ma ich życie, co będzie po drugiej
stronie… Mimo iż Oskar to opowieść
o śmierci, obraz jednocześnie przypomina nam, jak wielką wartością jest życie. Zapominamy, że życie jest kruche,
że nie trwa wiecznie. Zachowujemy się
wszyscy, jakbyśmy byli nieśmiertelni
– mówi powieściowa Róża.
Niełatwa była rola grającej ją (z niemal
przecież samymi dziećmi) Agnieszki Mandat. Towarzyszy jej wspaniały
Maciek Matulka (Oskar); Niebieską
zagrała Ola Czarnecką, a Doktora
– Aleksander Machalica. Autorem
doskonałych zdjęć jest Jacek Bławut.
Na uwagę zasługują zwłaszcza jego
zbliżenia głównych bohaterów.
W zamysłach reżysera miał to być
film pełnometrażowy, dla kin. Jednak
wcześniej prawa do produkcji wykupili
Amerykanie; w ich ekranizacji Różą
będzie Whoopi Goldberg. Dlatego
obraz Piwowskiego, trwający godzinę,
pomija niektóre wątki opowieści.
Film, wyprodukowany przez EndemolNeovision i Program 1 TVP, zaprezentowano podczas uroczystości otwarcia
niedawnego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Wcześniej
odbył się pokaz w warszawskim kinie
Rejs, którego „ojcem chrzestnym”
jest wszakże reżyser Oskara, Marek
Piwowski Czy zachwyty krytyków są
uzasadnione, telewidzowie będą mogli
przekonać się już za kilka miesięcy.
A.I. Wojtko

HOROSKOP
Baran 21.03.– 19.04.

Lew 23.07.– 22.08.

Strzelec 22.11.– 21.12.

Przez
najbliższe
dni
będziesz bardzo zajęty.
Rzucisz się w wir
twórczej pracy. We wszystkim, co
robisz, zapragniesz być najlepszy.
Nie bądź jednak zbyt niecierpliwy,
bo niektóre plany mogą się nie udać
właśnie z powodu pośpiechu.

Będziesz w bardzo
dobrym
nastroju
i
optymistycznie
nastawiony do życia.
Wszystko wyda Ci się
możliwe do zrealizowania, więc
zabieraj się do pracy. W życiu rodzinnym
zapragniesz odmiany. Może wizyta
u przyjaciół lub dalekich krewnych.

Czekają Cię dni bez poważnych
kłopotów i zmartwień. Zabawa
i niewinne ploteczki okażą się
Twoim głównym zajęciem.
Słuchaj swojej intuicji, która
powstrzyma Cię przed źle
nastawionymi do Ciebie ludźmi.

Byk 20.04.– 20.05.
Będziesz bronić swoich
spraw przed wścibskimi
osobami. Jednak nie
zawsze Ci się to uda.
Największe
szczęście
czeka Cię w miłości, choć
nie doceniasz swoich zalet. Pozwól sobie
na odrobinę szaleństwa i zaufaj partnerowi.

Bliźnięta 21.05.– 21.06.
Czeka Cię powodzenie w nowych
przedsięwzięciach. Nie
bój się zmian. Rozważ
ryzyko i zabierz się
do pracy. Miłe chwile
spędzisz w gronie
znajomych lub na nieoczekiwanym
wyjeździe służbowym.

Rak 22.06.–22.07.
W życiu zawodowym
masz szansę zrobić
coś
dobrego
i pożytecznego dla
innych. Zyskasz tym
uznanie ogółu. Niektórzy
przyjaciele swoje sprawy wolą załatwiać
sami. Dlatego nie wtrącaj się, dopóki nie
poproszę Cię o pomoc.

Panna 23.08.– 22.09.
Nie
ignoruj
nawet
najdziwniejszych
propozycji i pomysłów, bo
nie wiadomo, co się w życiu
przyda. Będzie sprzyjać
Ci szczęście podczas szkoleń,
wyjazdów i kursów. Koniecznie jednak
znajdź czas na bycie z rodziną.

Waga 23.09.–22.10.
Nadchodzą nie najlepsze
dni. Będziesz musiał stawić
czoła osobom, które chcą
wtrącać się w Twoje prywatne
sprawy. Lepiej potoczy się życie
zawodowe. Możesz liczyć na znaczny
przypływ gotówki, która podreperuje
Twój budżet domowy.

Skorpion 23.10.– 21.11.
Będziesz
nadzwyczaj
spokojny, a nawet nieco
osłabiony. Odpoczywaj,
nabieraj sił, pomyśl
o ważnych sprawach, a wielkie
interesy odłóż na później. Poświęć swój
czas najbliższym. Razem wybierzcie się
do kina lub na jesienny spacer.

Koziorożec 22.12.– 19.01.
Będziesz
niezwykle
obowiązkowym. Przejmiesz
się swoją karierą i szczerze
zainteresujesz się losem
firmy. Dzięki zdecydowanemu
działaniu
możesz
odnieść
upragniony sukces zawodowy. Nie
zapominaj o potrzebach swojego
partnera.

Wodnik 20.01.– 18.02.
Sprawy zawodowe pochłoną Cię
bez reszty. Nie będziesz
mieć czasu ani dla rodziny,
ani na wypoczynek. Czeka
Cię kilka ważnych spotkań
i rozmów oraz wyjazdów
służbowych. Dobrze pokieruj swoimi
decyzjami, a wiele zyskasz.

Ryby 19.02.– 20.03.
Twój nastrój będzie się
zmieniać tak szybko,
że nawet przyjaciele
nie nadążą za Twoimi
zachciankami. Będziesz
kaprysić i marudzić z byle powodu.
Jednak rób to, na co masz ochotę,
i przed nikim się nie tłumacz. Tak będzie
najlepiej.

23 września–6 październiaka
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OGŁOSZENIA
DROBNE
Sprzedam mieszkanie własnościowe 72 m2, ul. Warszawska,
tel. 693 01 72, (022) 676 72 80
Poszukuję mieszkania do wynajęcia
(kawalerka), tel. 0 604 756 399
Sprzedam keyboard Roland
E-16. Stan b. dobry, pierwszy
właściciel, tel. (023) 691 27 11
Sprzedam samochód osobowy
OLTCIT Club,tel. 0 502 035 852
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. 0 600 069 315
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
Poszukuję mieszkania do wynajęcia w Nasielsku, kawalerka lub M3,
tel. 0 600 029 393
Zatrudnię od zaraz wykwalifikowanego stolarza, tel. 0 887 285 342
Sprzedam działkę 40 a z rozpoczętą budową siedliska,
tel. 0 604 589 512
Mercedesem do ślubu – tanio,
tel. 0 608 394 281
Sprzedam Audi 80 – uszkodzony
przód pojazdu, alufelgi, sprowadzone z Niemiec, krótko użytkowane w kraju, tel. 0 600 951 882
Sprzedam działkę budowlaną,
Nasielsk PKP, ul. Zamoyskiego,
tel. 693 05 00, 0 606 208 964
Do wynajęcia w Świerczach lokal
o pow. 80m2 na działalność gosp.,
tel. 691 60 02 w godz. 900-1500
Sprzedam Opla Astrę kombi,
pierwszy właściciel, rok prod. 1999,
garażowany, cena do uzgodnienia,
tel. 693 05 82 po 2000
P ra c a d o d a t ko wa AVO N,
tel. 0 608 415 273
Kupię dom około 80 m2 z działką
około 1500 m2, okolice Nasielska,
Pułtuska, tel. (023) 691 29 36 (wieczorem) lub 0 600 481 284
Sprzedam mieszkanie własnościowe 62,5 m2, ul. Warszawska,
tel. 691 22 34, 0 502 270 562
Sprzedam dużą wieżę stereo
Technics, trzy segmenty: Amplituner, CD, Deck + dwa głośniki 80W,
tel. 0 505 499 840

REKLAMA

w „Życiu Nasielska”

tel. 023 691 23 43,

www.zycie.nasielsk.pl
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Początek drugiej połowy to niemalże kopia
pierwszej części spotkania. Po gwizdku sędziego Żbik rozpoczął z wielką determinacją, mogąc
wyrównać już w 47 min., jednak sytuacji sam
na sam nie wykorzystał nasz najlepszy strzelec–
Erasaba. Zaledwie 3 min. później w polu karnym
gości faulowany został Załoga, a rzut karny na
bramkę skutecznie zamienił Sazonowicz.

Ostatnie dwa spotkania, jakie rozegrali podopieczni
Zmitrowicza, na pewno do najlepszych nie należały,
w meczach z dwiema ostatnimi drużynami zdobyliśmy tylko jeden punkt.
poziom

W poprzednim numerze wkradł się mały błąd.
W ostatniej chwili do kadry Żbika dołączył
nie
Kucharski z Łomianek, lecz Grochowalski
W przerwie trener Zmitrowicz dokonał jednej
z
Przyszłości
Włochy. Autor artykułu przeprazmiany, za słabo grającego Marcina Tarasa wszedł
sza
za
pomyłkę.
Markiewicz. Kolejną zmianą, jakiej dokonał w przerwie, była zmiana ustawienia, z 4–4–2 na 3–5–2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Nazwa
GLKS Nadarzyn
Korona Ostrołęka
Pogoń Siedlce
Żbik Nasielsk
Narew Ostrołęka
Nadnarwianka Pułtusk
Mazur Karczew
KS Warka
Podlasie Sokołów Podlaski
Gwardia Warszawa
Pogoń Grodzisk Mazowiecki
Szydłowianka Szydłowiec
Okęcie Warszawa
Powiślanka Lipsko
KS Piaseczno
Polonia II Warszawa
Legionovia Legionowo
Delta Warszawa

M.
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Pkt.
17
16
15
15
15
14
13
11
11
11
10
9
9
8
7
7
6
6

Z.
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
3
2
2
2
1
2

R.
2
1
3
3
3
2
1
2
2
2
1
3
0
2
1
1
3
0

P.
1
2
1
1
1
2
3
3
3
3
4
3
5
4
5
5
4
6

Bramki
29–12
13–7
9–7
18–13
15–8
8–8
10–11
9–9
17–16
10–9
10–10
11–14
11–15
11–9
10–17
11–19
8–16
10–20

N
C
E
R
T

Gdy kibice przecierali oczy ze zdumienia, w 41 i 42 min. Legionovia
mogła znokautować Żbika, strzelając kolejne bramki, jednak napastnik
gości nie wykorzystał sytuacji sam
na sam, a minutę później w kolejnej
akcji dobrze interweniował Retkowski. W odpowiedzi, w 44 min.
Wróbel nieskutecznie próbował
przelobować bramkarza Legionovii, wywalczając rzut rożny, po
którym Sazonowicz minimalnie

1 zdobyty punkt Żbika w dwóch meczach z dwiema ostatnimi drużynami nie wymaga komentarza...
W najbliższą sobotę 24 września o godz. 15.30
Żbik będzie miał szansę rehabilitacji, podejmując
Gwardię Warszawa.
Jakub i Przemysław Olech

Jak się potem okazało, zmiana ta mogła być fatalna
w skutkach, gdyby nie mało precyzyjne strzały
przeciwników i dobre interwencje bramkarza.
W drugiej części spotkania możemy się cieszyć,
że straciliśmy już tylko jedną bramkę. Gra wyrównała się dopiero w ostatnich minutach gry, kiedy to
zawodnicy Delty grali na utrzymanie wyniku, wtedy
właśnie (w doliczonym czasie gry) po strzale Jarka
Unierzyskiego z rzutu wolnego piłka, uderzając
w mur, zmienia kierunek lotu i myląc bramkarza
Delty, wpada do siatki.

O

go wystarczyło kilka podań między piłkarzami
Legionovii, aby przedostać się w pole karne
Żbika, wykorzystując bierną postawę obrońców,
następnie wycofać piłkę na około 15 metr, gdzie
niepilnowany Barchwic strzałem w dolny róg
bramki podwyższa na 2:1 dla Leginovii.

W wyjazdowym meczu przeciwko Delcie Warszawa piłkarze Żbika byli zdecydowanym faworytem
tego spotkania. Niestety, stało się inaczej, od samego
początku było widać że tempo grze narzucają młodzi zawodnicy stołecznego klubu. Sennie grająca
defensywa z Nasielska nie umiała powstrzymać
szybkich gospodarzy. Być może spotkanie wyglądałoby inaczej, gdyby Eresaba strzelił z dwóch
metrów do pustej bramki. Pierwsza bramka padła,
kiedy to zawodnik ze środka pola w łatwy sposób
wyprzedził nasielskich stoperów, a następnie wymanewrował Prusinowskiego. Po stracie tego gola
trener nie poczynił żadnych kroków, aby zmienić
styl gry swoich podopiecznych, i mecz dalej wyglądał tak samo. Po raz drugi bramka dla Delty padła
na chwilę przed gwizdkiem kończącym pierwszą
połowę. Przy rzucie rożnym nikt nie wyskoczył
do zawodnika gospodarzy, a ten spokojnie strzałem
głową z 7 metrów umieścił piłkę w bramce.

K

Do końca meczu stroną przeważającą pozostał
Żbik. Remis w pełni zadowalał gości, którzy
rozważnie grali w obronie, od czasu do czasu
przeprowadzając kontrataki. Szansę na strzelenie
bramki dla Żbika w 57 min. zmarnował Sazonowicz, po jego strzale głową piłka ponownie
przeszła nieznacznie nad bramką gości. Najlepszą sytuację miał Erasaba, niestety zamiast do
siatki trafił w poprzeczkę. Podczas gdy wszyscy
liczyli na zwycięską bramkę dla Żbika, w ostatniej
minucie piłkarz Legionovii mógł zapewnić swojemu zespołowi 3 punkty, niestety, nie wykorzystał
Szybko strzelona bramka, zamiast ułatwić grę sytuacji sam na sam z Prusinowskim.
Żbikowi, najwyraźniej mu zaszkodziła. Po objęciu
prowadzenia gospodarze za szybko uwierzyli Do zdobycia 3 punktów obu zespołom zabrakło
w łatwe zwycięstwo nad skazaną przed meczem odrobiny szczęścia. W kolejnym meczu piłkarze
na porażkę Legionovią, cofnęli się do obrony Żbika pokazali, że momentami brakuje im koni pozostawiali przeciwnikowi za dużo wolnego sekwencji i koncentracji. Pomimo że Żbik strzelił
pola do gry. Pragnący wyrównać piłkarze Legio- pierwszy bramkę, to wystarczyło 7 minut na to,
novi zwietrzyli w tym okazję. Pierwsze ostrzeże- aby stracić 2! Szansa na zwycięstwo była, niestenie Żbik dostał w 18 min., kiedy to groźny strzał ty, nie została wykorzystana, być może zabrakło
po ziemi przeszedł minimalnie obok nasielskiej mobilizacji z tak „słabym” rywalem, w mniemaniu
bramki. W odpowiedzi w 28 min. szansę strze- piłkarzy. Jak pokazał mecz z Legionovią, derby
lecką miał ponownie Erasaba, jednak obrońcy rządzą się swoimi prawami.
nie popełnili już błędu i jego strzał głową został Po rozegraniu 8 kolejki nie ma już w IV lidze drużyskutecznie zablokowany.
ny niepokonanej! Obok sensacyjnej porażki Żbika
Bramka dla Legionovii wisiała w powietrzu. W 32 z Deltą do tej pory zajmująca pierwsze miejsce
min. w środkowej strefie boiska na 25 metrze po Narew Ostrołęka przegrała wyjazdowy mecz
faulu sędzia odgwizdał rzut wolny dla gości. Po z Pogonią Siedlce 1:0. Taką sytuację wykorzystał
strzale Barchwica piłka przeleciała nad „murem”, GLKS Nadarzyn, który objął pozycję lidera po śrocałkowicie myląc Retkowskiego, i wpadała przy dowej wygranej z KS Piasecznem 7:0 i sobotniej
słupku do bramki. Wynik 1:1 nie utrzymał się 6:2 z Podlasiem Sokołów Podlaski zdobywając
długo, w 39 min. przy bocznej linii pola karne- w 8 meczach imponującą liczbę – 29 bramek.
Mecz, zgodnie z przewidywaniami, rozpoczął
się od ataków Żbika, pierwszy strzał na bramkę
gości oddał w 6 min. Unierzyski, po jego strzale
bramkarz z trudem wybił piłkę przed siebie, jednak żaden z piłkarzy Żbika nie dobijał i piłkę wybili
obrońcy. Na pierwszą bramkę meczu licznie zgromadzeni kibice nie musieli długo czekać. W 14 min.
rzut wolny z 25 metrów wykonywał Unierzyski, po
jego dośrodkowaniu na „długi słupek” piłka trafiła
do niepilnowanego Erasaby, który strzałem głową
lobuje bramkarza i Żbik prowadzi 1:0.

BRAK SŁÓW...

T

Wynik 2:1 do przerwy dla Legionovii z pewnością nie satysfakcjonował gospodarzy. W przerwie trener Żbika Grzegorz Zmitrowicz dokonał
zmiany na pozycji bramkarza, wprowadzając
bardziej doświadczonego Prusinowskiego za
młodego Retkowskiego.
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przestrzelił i piłka przeleciała nad poprzeczką.
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W sezonie 2005/2006 mazowieckiej IV Ligi Żbik będzie miał okazję
rozegrać „regionalne derby” z drużynami Legionovii i Nadnarwianki,
ponieważ Legionowo i Pułtusk położone są w odległości zaledwie kilkudziesięciu kilometrów od Nasielska.
W sobotę 10 września Żbik zagrał na
własnym stadionie pierwszy mecz
derbowy z Legionovią. W tabeli ligowej oba zespoły dzieliła „przepaść”,
przed meczem Żbik zajmował 2 drugie miejsce, natomiast Legionovia
– 17. Derby to mecz walki, w którym
każdy wynik jest możliwy, a ostateczne rozstrzygnięcie bywa nierzadko
zaskakujące...
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DERBY Z LEGIONOVIĄ
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