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Komitety do
szmat i mioteł
„PLAKATY, HASŁA WYBORCZE ORAZ
URZĄDZENIA OGŁOSZENIOWE USTAWIONE DO CELÓW PROWADZENIA KAMPANII WYBORCZEJ WŁAŚCIWE KOMITETY
WYBORCZE OBOWIĄZANE SĄ USUNĄĆ W
TERNINIE 30 DNI PO DNIU WYBORÓW”.
Powyższy cytat z Ordynacji wyborczej do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dedykujemy
komitetom wyborczym i pozostawiamy go
bez komentarza.
dar

Nasz człowiek na najwyższym urzędzie
W niedzielę 9 października idziemy do lokali wyborczych wybierać Prezydenta RP.
Z kilkunastu kandydatów na pewno
znajdziemy tę jedną osobę, której warto
zaufać.
Nie powinna się powtórzyć sytuacja z 25
września, kiedy to w gminie Nasielsk do urn
poszło nieco ponad 30% uprawnionych do
głosowania.
W ostatnich latach media prawie codziennie informowały nas o aferach, skandalach
i o korupcji na szczytach władzy. Społeczeństwo kraju, który nie należy do najbogatszych, jest wrażliwe i czułe na wszelkie
zło płynące z góry. Reagowało natychmiast. Powszechne stało się powiedzenie,
że „do koryta dorwały się kolejne świnie”.
Taką opinię wystawiano prawie wszystkim
polskim politykom – i to zarówno tym,
którzy uczciwie pracowali dla kraju, jak
i tym, którzy traktowali go jak dojną krowę. Najbardziej smutne w tym wszystkim

Czy tylko jedna trzecia Polaków
chce cokolwiek zmienić w tym
kraju? Na pewno nie. Dlatego
warto powtórzyć – w niedzielę
9 października idziemy do lokali
wyborczych wybierać Prezydenta RP
– NASZEGO człowieka na najwyższym
urzędzie.
Dariusz Panasiuk

Wystawa piękna tkanego
W Nasielskim Ośrodku Kultury
można podziwiać dzieła wykonane rękoma Bronisławy Obrochty
– „Regionalne Kilimy i Hafty”.
Wśród prac artystycznych możemy oglądać nie tylko tkane
kilimy, ale również misternie
zdobione tkaniny codziennego
użytku – m.in. serwety i poszewki. Nie zabrakło oczywiście barwnych strojów góralskich.
2 października uroczystego otwarcia wystawy
dokonał Bernard Mucha, Burmistrz Nasielska.
Bronisława Obrochta urodziła się w 1956
roku w Kościelisku. Ukończyła szkołę
im. Heleny Modrzejewskiej w Zakopanem
o kierunku tkactwo artystyczne. Pracowała
w Zakopiańskich Warsztatach Wzorcowych
„Cepelia”. Zajmuje się, oprócz tkactwa, również hafciarstwem. Jej pasją jest taniec i śpiew.
Należy do zespołów góralskich – „Halny”
i „Polaniorze”.
Działalność artystyczna Pani Bronisławy znana
jest zarówno w kraju, jak i za granicą. Jej prace
szczególnie podbiły serca Polaków mieszkających za oceanem.
Wystawa jest otwarta dla zwiedzających do 22
października – w Sali kina NIWA.

fot. D. Panasiuk

jest to, że wśród najbardziej niezadowolonych i największych krytyków władzy są
ludzie, którzy już od kilkunastu lat nie
chodzą na wybory. Pytani dlaczego,
odpowiadają: „a czy jak pójdę,
to zmieni to coś? Na pewno
nie”.. I tak oto większość z nas
nie”
zwątpiła, że może mieć jakikolwiek wpływ na losy kraju,
w którym żyje. W dzień
wyborów siedzi w domach,
ogląda telewizyjne studio
wyborcze i klnie, że wybrali
„kurde” tych, a nie „kurde”
tamtych.

Gorąco polecamy, naprawdę warto ją obejrzeć.
D.P.

fot. M. Stamirowski
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Posiedzenie XLVII
21 września 2005 odbyło się XLVII
posiedzenie Rady Miejskiej w Nasielsku. Sesję otworzył przewodniczący
Rady Dariusz Leszczyński; stwierdził
też prawomocność rozpoczętych
obrad. Następnie przedstawił ich
porządek, który został jednogłośnie
przyjęty.
Radni merytoryczną część sesji
rozpoczęli od głosowania nad
przyjęciem protokółu z XLVI sesji
Rady Miejskiej. Został on przyjęty
jednogłośnie. Później przewodniczący Rady poinformował o działaniach podejmowanych w okresie
między sesjami Rady. Od ostatniej
sesji (w dn.26 lipca br.) wpłynęło
kilka drobnych spraw, m.in. kwestia
usunięcie bałaganu wokół stacji PKP,
którą to sprawę przekazano Komisji
Infrastruktury, by wystąpiła do PKP
z prośbą o uporządkowanie terenu.
Kolejną częścią obrad było podjęcie
uchwał. Pierwsza z nich dotyczyła
zmian w budżecie 2005 r. Skarbnik
gminy Ludwina Turek wystąpiła
z projektem uchwały będącej autopoprawką do budżetu. Związana
ona była m.in. ze zmianami zarówno
w dochodach, jak i wydatkach gminy spowodowanych zbliżającymi się
wyborami parlamentarnymi i prezydenckimi oraz koniecznością wypłaty diet za pracę w komisjach wyborczych. W autopoprawce zapisano
zmiany kwot dochodów i wydatków
o 210 603 zł, w związku z czym
dochody, po autopoprawce, miały

wynosić 32 596 147 zł, a wydatki
– 38 246 352 zł. Zmiany w budżecie, poza sprawą diet „wyborczych”,
dotyczyły – gdy chodzi o dochody
– działów: rolnictwo i łowiectwo,
transport i łączność, gospodarka
mieszkaniowa, administracja publiczna (do niego należą właśnie diety,
z tytułu których zmiany wyniosły
kilkanaście tysięcy zł), oświata i wychowanie i innych. Z kolei wydatki
to zmiany w działach: działalność
usługowa, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura
fizyczna i sport, sprawy związane
z funkcjonowaniem urzędu gminy
(szkolenie pracowników, ochrona,
podróże służbowe itp.), uroczystości
gminne i inne.
W takiej sytuacji padło pytanie radnego Michała Wójciaka: Czy, poza
oczywistą sprawą korekt związanych
z wyborami, zmiany w budżecie nie
powinny być najpierw zaopiniowane
przez Komisję Budżetową? Przecież
za tydzień odbędzie się planowana
wcześniej sesja Rady, poprzedzona
pracami komisji merytorycznych.
Radni chcieli także wiedzieć, z jakiego okresu pochodzą wydatki,
o których mowa w autopoprawce.
Ponieważ okazało się, że dotyczą
one II półrocza br., zaproponowano,
by na obecnej sesji zająć się tylko
zmianami wynikającymi z kalendarza wyborczego, a pozostałą część
uchwały rozpatrzyć po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetową.

Posiedzenie XLVIII
Dnia 29 września br. odbyło się XLVIII
posiedzenie Rady Miejskiej w Nasielsku. Otwarcia dokonał przewodniczący
Rady Dariusz Leszczyński; stwierdził też
prawomocność obrad.
Po dokonaniu niedużej korekty przyjęto jednogłośnie porządek obrad.
Następnie przyjęto protokół z XLVII
sesji Rady Miejskiej. Przewodniczący
D. Leszczyński poinformował o działaniach podejmowanych w okresie
miedzy sesjami oraz o przebiegu
analizy oświadczeń majątkowych radnych. Oświadczenia zostały złożone
w ustawowym terminie, do 30.04.br.;
nie stwierdzono w nich żadnych nieprawidłowości.
W dalszej kolejności sprawozdanie
z działalności między sesjami Rady
przedstawił burmistrz Nasielska Bernard Dariusz Mucha. Przedstawił m.in.
stan realizowanych inwestycji związanych przede wszystkim z budową
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
w gminie oraz z budową i remontami
dróg. Później informację o przebiegu
wykonania budżetu gminy Nasielsk za
I półroczne 2005 r. przedstawiła skarbnik Ludwina Turek. Przewodniczący
Rady przypomniał, że sprawozdanie

W takiej sytuacji sekretarz Zbigniew
Rutkowski zwrócił się do radnych
z prośbą o podjęcie mimo to
uchwały. Uzasadniał, że sprawa ta
była konsultowana z burmistrzem,
a nie są to kwoty dramatycznie
znaczące. W odpowiedzi radny
Krzysztof Fronczak przypomniał, że
przed obecną sesją padła propozycja
zwołania Komisji Budżetowej – i nie
zwołano jej, bo na sesji miały być
wprowadzane zmiany związane
tylko z wyborami. Głos ten poparł
radny Wójciak: Jeśli mamy brać
odpowiedzialność za budżet, to
musimy się z nim zapoznać. Na tym
polega odpowiedzialność. Radny
zwrócił też uwagę, że pojawiające
się oszczędności należy gromadzić,
ponieważ przyszłoroczny budżet
będzie trudny.
Okazało się jednak, że projekt
uchwały w sprawach budżetu może
przedstawić tylko burmistrz, ponieważ tylko do niego wówczas należy
inicjatywa uchwałodawcza, a tegoż
dnia był on nieobecny. W takiej sytuacji, by nie blokować wypłacania
diet osobom pracującym w komisjach wyborczych, radni uchwałę
podjęli. Przypominali jednak, m.in.
radny Andrzej Wierzchoń, o konieczności zwoływania posiedzenie
Komisji Budżetowej przed sesją Rady,
z czym zgodził się przewodniczący
D. Leszczyński.
Następnie radni podjęli kilka uchwał
związanych ze zmianą warunków

zabezpieczenia prawidłowej realizacji
umów na finansowanie inwestycji
w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006. Zmiany te zostały
spowodowane wejściem w życie
pod koniec lipca br. rozporządzenia
ministra gospodarki i pracy, dotyczącego wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych
w ramach ZPORR 2004–2006.
W rezultacie, nie potrzeba już dwóch
zabezpieczeń przy tego rodzaju
inwestycjach, jak miało to miejsce
dotąd, a wyłącznie weksel in blanco.
Projekty uchwał dotyczyły ustalenia
zabezpieczenia prawidłowej realizacji
umowy na finansowanie zadania
pod nazwą „Budowa drogi gminnej
relacji Popowo Borowe – Jaskółowo
w ramach ZPORR”, zadania poda
nazwą „Budowa drogi gminnej relacji
Mazewo Dworskie – Kątne w ramach
ZPORR” oraz zadania poda nazwą
„Modernizacja pomieszczeń SPZOZ
w Nasielsku, ul. Sportowa nr 2”.
Uchwały podjęto jednogłośnie.
Kolejne dwa projekty uchwał, referowane przez kierownik Wydziału
Gospodarki Przestrzennej Barbarę
Pająk, dotyczyły uchwalenia zmian
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nasielska
i wsi podmiejskich w kompleksie
zabudowy mieszkaniowo-usługowej w Nasielsku, w rejonie ulic
Płońskiej, Kościuszki, Dębowej i wsi
Kosewo, oraz uchwalenia zmiany
Miejscowego Planu Zagospodaro-

wania Przestrzennego obszaru przy
u. Kolejowej w Nasielsku. W obu
projektach najważniejszą sprawą
były skutki prawne planu, w wyniku czego zmieniono opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości.
W przypadku pierwszego projektu
opłaty zmieniały się następująco:
dla terenów przeznaczonych na
cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 15 proc., użyteczności
publicznej, z funkcją mieszkaniową
– 15 proc., usługi, przemysł, skład
itd. – 30 proc., pod urządzenia i inwestycje publiczne – 0 proc. W projekcie drugiej z uchwał: dla terenów
przeznaczonych na cele zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
15 proc., na zabudowę mieszkaniową z usługami towarzyszącymi
30 proc., użyteczności publicznej,
z funkcją mieszkaniowa 15 proc.,
usługi, przemysł, skład itd. 30 proc.,
pod urządzenia i inwestycje publiczne oraz zalesienia 0 proc.
Następnie rozpatrywano pisma
kierowane do Rady, m.in. w sprawie
przystąpienia do Mazowieckiego
Związku Komunalnego „Czyste
Mazowsze” oraz od Komendanta
Powiatowego Policji w Nowym
Dworze Mazowieckim Jacka Wojciechowskiego. Wnioski i zapytania
nie pojawiły się, natomiast sekretarz
Z. Rutkowski przeprosił w imieniu
burmistrza za jego nieobecność oraz
sposób wprowadzania zmian w budżecie. Na tym obrady zamknięto.
A.I. Wojtko

fot. M. Stamirowski

to analizowano już na posiedzeniu
Komisji Budżetowej.
Po interpelacjach i zapytaniach radnych
(dotyczyły m.in. spraw dróg gminnych, szczególnie zagadnienia drogi
w Chrcynnem, oraz remontu szkoły,
a także elektryfikacji niektórych ulic)
przystąpiono do pracy nad projektami
uchwał.
Jako pierwsza pojawiła się sprawa
zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli, dyrektorów szkół
i placówek prowadzonych przez
gminę Nasielsk. Zmiana ta polegała
na zróżnicowaniu dodatku za pracę
w klasach łączonych, w zależności od
liczby uczniów, co zostało pozytywnie
zaopiniowane przez Komisję Oświaty.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Następnie omawiano zmiany w budżecie 2005 r., chodziło o zmniejszenie dochodów (o 334 800 zł)
oraz ich zwiększenie (o 334 800
zł), a także zmniejszenie wydatków
(o 594 049 zł) i ich zwiększenie
(o 344 947 zł). Uchwała została podjęta
jednogłośnie (jej projekt i wszystkie inne
zostały wcześniej zaopiniowane pozytywnie przez Komisję Budżetową).

Kolejne trzy projekty uchwał
dotyczyły zmian wysokości zaciągniętych pożyczek(z uwagi na
konieczność udział kapitału własnego). Pierwszy: w sprawie zmiany
uchwały Rady Miejskiej w Nasielsku
z dn. 26.07.2005 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości
90 tys. zł na finansowanie wydatków,
związane z inwestycją pn. Budowa
sieci wodociągowej z przyłączami
Dąbrowa. Drugi: w sprawie zmiany
uchwały Rady Miejskiej w Nasielsku z dn. 26.07.2005 w sprawie
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości
180 tys. zł na finansowanie wydatków,
związane z inwestycją pn. Budowa sieci
wodociągowej z przyłączami Borkowo;
ostatni zaś: w sprawie zmiany uchwały
Rady Miejskiej w Nasielsku z dn.
26.07.2005 w sprawie zaciągnięcia
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w wysokości 360 tys. zł na
finansowanie wydatków, związane
z inwestycją pn. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Lubomin–Jac-

kowo. Wszystkie trzy uchwały podjęto
jednogłośnie.
Podjęto także uchwałę (również
jednogłośnie) zmieniającą uchwałę
wcześniejszą (z 26.07.2005) w sprawie
zaciągnięcia pożyczki w wys. 900 tys.
zł na finansowanie inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Nasielsku
i Pieścirogach (zmniejszono wysokość
pożyczki do 886 450 zł). Podjęto też
jednogłośnie uchwałę w sprawie sprawiania pogrzebu przez Gminę Nasielsk,
co było spowodowano zmianą podstawy prawnej. Jako ostatni omawiano
projekt uchwały w sprawie gospodarki
ściekowej na terenie Gminy Nasielsk
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(Krzyczki Szumne, Krzyczki Żabiczki,
Dąbrowa, Jackowo Dworskie, Jackowo
Włościańskie, Lubomin). Uchwałę
podjęto jednogłośnie.
Po przerwie w obradach na burmistrz
B.D. Mucha odpowiadał na wcześniejsze interpelacje i zapytania radnych.
Przedstawiono też wolne wnioski i zapytania. Jeden z mieszkańców gminy
zwrócił się z pytaniem o działanie nasielskiej ciepłowni. Wyjaśnień udzielali
burmistrz B.D. Mucha i dyrektor Zarządu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Wojciech Sierzputowski. Na tym
obrady zamknięto.
A.I. Wojtko
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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Nasielskie tajemnice
O poczcie nie wolno
Chcieliśmy w naszym piśmie
przedstawić Czytelnikom pracę
Urzędu Pocztowego Nasielsku.
Mieliśmy zamiar zapytać, co nowego słychać na poczcie.

Wybieraliśmy posłów
i senatorów

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW
DOWOŻĄCYCH WYBORCÓW

DO LOKALI OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
W DNIU 9 PAŹDZIERNIKA 2005 R.
I 23 PAŹDZIERNIKA
Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej

Frekwencja w wyborach do parlamentu na terenie naszej gminy
wyniosła 30,37%, tak wynika z danych, jakie otrzymaliśmy od Pełnomocnika Burmistrza ds. Wyborów
i Referendów Marka Maluchnika.
Jest ona niższa o około 10% od tej,
jaka była w całym kraju.

scu z 28,11% poparciem wybory
wygrałby PiS, na drugim miejscu
z 19,4% uplasowałaby się Samoobrona RP, trzecie miejsce z 15,87%
zajęłaby PO, na czwartym miejscu do
sejmu wszedłby PSL z 13,53% poparcia, piąte miejsce zająłby SLD z 6,8%,
na szóstym miejscu uplasowałaby się
LPR z 6,54%. Pozostałe ugrupowania
nie przekroczyły 5% progu.
MAT

Miejscowość

Godziny

Winniki
Słustowo
Mazewo Dworskie A
Mazewo Włościańskie
Mazewo Dworskie B
Jackowo Włościańskie
Jackowo Dworskie
Lubomin
Lubominek
Mazewka

13.00
13.20
13.25
13.35
13.45
14.30
14.40
14.50
15.00
15.10

Kędzierzawice
Pianowo Daczki
Pianowo Bargły

16.00
16.10
16.20

Broninek

16.30

Szkoła Podstawowa
w Dębinkach

Popowo Południe
Popowo Borowe
Jaskółowo
Popowo Północ
Głodowo
Krzyczki Szumne
Krzyczki Pieniążki
Dąbrowa
Krzyczki Żabiczki
Pniewo
Kosewo
Kątne
Chlebiotki
Konary
Lelewo
Zaborze
Toruń Włościański

13.00
13.10
13.20
13.30
14.30
14.40
14.50
15.00
15.10
15.20
16.00
16.10
16.20
16.30
13.00
13.15
13.25

Toruń Dworski Miękoszyn

14.30
14.40

Kotłownię nasielską wydzierżawił
Hydrochem, czyli Hybrydowe
Systemy Grzewcze Hydrochem
Sp. z o.o. z Warszawy. Firma ta jest
bardzo tajemnicza. Od początku
sierpnia redakcja „Życia Nasielska” usiłuje spotkać się z przedstawicielami Hydrochemu. Rozmowy telefoniczne z prezesem
Januszem Matejakiem na ogół
wyglądają podobnie: w Hydrochemie poważnie traktuje się
sprawę ciepłowni w Nasielsku,
prezes chętnie o tym porozmawia, nawet zaczyna opowiadać
o planach firmy, ale ostatecznie
w celu konkretnego umówienia
się prosi o telefon w przyszłym
tygodniu. A potem w następnym
i następnym… Zatem, jesteśmy
ciągle w punkcie wyjścia.

Szkoła Podstawowa
w Dębinkach

Malczyn
Mokrzyce Dworskie Czajki

KW Liga Polskich Rodzin

Pawłowski

Szymon Jerzy

KW Prawo i Sprawiedliwość

Dorn

Ludwik

KW Prawo i Sprawiedliwość

Olszewski

Dariusz

Szkoła Podstawowa
w Budach Siennickich

Psucin
Cegielnia Psucka
Miękoszynek
Studzianki

16.00
16.10
16.20
17.00
17.10
17.25
17.30

KW Prawo i Sprawiedliwość

Szyszko

Jan

KW Prawo i Sprawiedliwość

Zawisza

Artur

KW Sojusz Lewicy Demokratycznej

Tober

Michał

KW Platforma Obywatelska RP

Komorowski

Bronisław Maria

KW Platforma Obywatelska RP

Olechowska

Alicja Danuta

KW Platforma Obywatelska RP

Smirnow

Andrzej

KW Platforma Obywatelska RP

Zakrzewska

Jadwiga Teresa

KW Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

Sikora

Krzysztof Ryszard

A chcielibyśmy zapytać, na jak długo dokonana została dzierżawa. Co
z wcześniejszymi długami, czy nie
zostaną „rozłożone” na korzystających z ciepła mieszkańców? Co
z cenami? Czy ciepłownia będzie
modernizowana? I czy na pewno
będzie ciepło?

Zespół Szkół Nr 3
w Cieksynie

Ilu doręczycieli i w ogóle ile osób
pracuje w urzędzie? Listonosze to
trochę zawód zaufania publicznego – czy doręczyciele cieszą się
zaufaniem mieszkańców gminy?
Czy nie zdarzały się, z drugiej
strony, jakieś próby napadów na
listonoszy? Jak w ostatnich latach,
w dobie SMS-ów i korespondencji
przez Internet, zmieniły się warunki
działania urzędu? Czy zmniejszyła
się liczba przesyłanych listów bądź
kartek? Które usługi „trzymają się
mocno”? Czy firmy kurierskie odebrały klientów poczcie? Jak poczta
radzi sobie w nowych czasach? Co
nowego proponuje?
Okazało się jednak, że pracownikom nasielskiego urzędu nie
wolno rozmawiać z prasą, nawet
lokalną. Decyzję taką przekazała
im naczelnik Helena Kolińska
z urzędu Nowy Dwór Mazowiecki 1. Potwierdziła to w rozmowie
telefonicznej z naszą gazetą. Po
informacje mamy zwracać się do
dyrekcji – czyli do Centrum Sieci
Pocztowej Oddział Regionalny
Warszawa–Zachód w Pruszkowie.
Tylko czy w Pruszkowie na pewno
wiedzą, czy w Nasielsku sprzedaż
znaczków pocztowych spadła, czy
wzrosła?
LAN

Małomówna firma

Nie wiemy, czy właściciele Hydrochemu czytają „Życie Nasielska”,
ale może to jedyny sposób, by
zadać im te pytania.
LAN

Zespół Szkół Zawodowych
w Nasielsku, ul. Lipowa 10

Zespół Szkół Zawodowych
w Nasielsku, ul. Lipowa 10
Zespół Szkół Zawodowych
w Nasielsk, ul. Lipowa 10

Szkoła Podstawowa im. St.
Starzyńskiego w Nasielsku,
ul. Kościuszki 23

Biblioteka w Chrcynnie

Zespół Szkół Nr 2
w Starych Pieścirogach,
ul. Kolejowa 65
Szkoła Podstawowa
w Dębinkach

Szkoła Podstawowa
w Budach Siennickich
Szkoła Podstawowa
w Budach Siennickich
Zespół Szkół Nr 2 w Starych
Pieścirogach,
ul. Kolejowa 65
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach,
ul. Sikorskiego 1

Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie
O

G

Ł

O

Paulinowo
Żabiczyn
Krogule
Chechnówka
Lorcin
Nuna

15.00
15.10
15.20
12.30
12.45
13.00

Mokrzyce Włościańskie

13.00

Ruszkowo
Morgi

13.10
13.20

Nowa Wrona
Dobra Wola
Borkowo
Nowiny
Andzin
Wiktorowo
S
Z
E

14.30
14.45
14.55
15.05
16.00
16.05
I

N

Gdyby to wyniki z naszej gminy
decydowały o składzie nowego
parlamentu, to: na pierwszym miej-

ZESTAWIENIE GŁOSÓW WAŻNYCH
ODDANYCH NA LISTY OKRĘGOWE
W GMINIE NASIELSK
W WYBORACH DO SEJMU RP
Nazwa komitetu wyborczego
(listy)

Liczba głosów

Ruch Patriotyczny
KW Polska Partia Pracy
KW Liga Polskich Rodzin
KW Partii Demokratycznej – demokraci.pl
KW Socjaldemokracji Polskiej
KW Prawo i Sprawiedliwość
KW SLD
KW PO
KW Polskiej Partii Narodowej
KW PSL
KW Platformy Janusza Korwin-Mikke
KW O.K.O.
KW Samoobrona RP
KW Dom Ojczysty
RAZEM

99
39
280
57
114
1203
291
679
18
579
52
19
830
19
4279

Posłowie wybrani w naszym okręgu

ZESTAWIENIE GŁOSÓW WAŻNYCH ODDANYCH
NA KANDYDATÓW NA SENATORÓW
W GMINIE NASIELSK
Nazwisko i imię kandydata
na senatora

E

Unieważnia się zagubioną pieczątkę o treści:
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
mgr Dariusz Lesczyński
Burmistrz
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

3

Liczba głosów

ANDRZEJEWSKI Piotr Łukasz
GAWRYSIUK Ryszard Jan
MICHALKIEWICZ Stanisław Andrzej
OKSIUTA Krzysztof
PAZIEWSKA Elżbieta
SMOKTUNOWICZ Robert Maciej
WALCZAK Ryszard Zenon
WÓJCIK Wiesław
WRÓBLEWSKI Michał Paweł

2077
173
837
346
268
1231
616
255
1292

Senatorowie wybrani w naszym okręgu
KW Prawo i Sprawiedliwość

Andrzejewski

Piotr Łukasz

KW Platforma Obywatelska RP

Smoktunowicz

Robert Maciej

4
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Nasielsk od zaplecza
Każde miasto ma swoje mroczne zakamarki. Ma je
zarówno Warszawa, jak i Nasielsk. Są to te miejsca,
których nie widać od strony głównych ulic. Nawet
w dzień panuje w nich ciemność i przygnębienie.
Można dostać po gębie i jeszcze za to zapłacić
portfelem – jak ktoś nie ma gotówki, za „usługę”

płaci telefonem komórkowym. Nie warto tam
zaglądać – tym bardziej że rzadko zaglądają tam
nawet policjanci.
Jeden z takich punktów znajduje się przy ulicy
Kościuszki w Nasielsku. Tu prawie stale panuje

fot. D. Panasiuk

duży ruch, jest wiele punktów usługowych,
sklepów z kolorowymi wystawami. Jest ładnie.
Chciałoby się rzec – wizytówka miasta. Szybko
jednak zmienimy zdanie na temat uroków tej
ulicy, jeżeli zajrzymy „za” i zobaczymy, co jest
z drugiej strony. Rzeczywiście, na zapleczu jest
zupełnie inny świat. Tuż za budynkiem kina NIWA
rosną olbrzymie chwasty, krzewy, drzewa, walają
się śmieci. Jest tu również opuszczony i zaniedbany budynek oraz pozostałości po starej piwnicy.
Po prostu – są tu idealne warunki do spotkań dla
niektórych mieszkańców Nasielska. Można się tu
naćpać, zachlać i załatwić. A wszystko to widać,
słychać i czuć. Przychodzą tu zarówno starzy, jak
i (o zgrozo!) dzieci. Przy wąskiej uliczce, tuż obok
zarośli, odbywa się regularny handel narkotykami.
Wszyscy o wszystkim wiedzą, ale nikomu jakoś
nie zależy na tym, żeby zrobić z tym porządek.
Tłumaczenie, że jest to teren prywatny, jakoś nie
przekonuje przeciętnego mieszkańca, ceniącego
sobie spokój i czystość. Są przecież sposoby, żeby
zmusić właściciela do uprzątnięcia swojej posesji.
Wiele dobrego może zrobić policja – wystarczą
chociażby częstsze patrole.
dar

Robotnicy na barykadach
– Idzie wojna albo co? Na ulicy ustawili
barykady – mówią mieszkańcy ul. Warszawskiej w Nasielsku.

25–26.09. w Kątnych nieznani sprawcy skradli kabel telekomunikacyjny. Straty wynoszą
ok. 3000 zł na szkodę T P SA.
26.09. w Pieścirogach Maciej P. kierował
samochodem w stanie nietrzeźwym (0,63
i 0,62 mg/l.).

27.09. na targowicy miejskiej przy ulicy
Młynarskiej nieznany sprawca skradł z kieszeni
kurtki Anny Z. telefon komórkowy o wartości
600 zł.
28.09. w Morgach Józef M. kierował samochodem w stanie nietrzeźwym (1,39 i 1,43
mg/l.).
28 –29. 09. nieznani sprawcy z terenu fundacji Centrum Ochrony Środowiska w Chrcynnie skradli m.in. płaskowniki, ramy metalowe
i właz od studzienki. Straty wynoszą 1000 zł.
W wyniku działań operacyjnych policji sprawców ustalono.
fot. M. Stamirowski

Pamiętaj o światłach –
będzie bezpieczniej

Jak przekonują policjanci z drogówki, włączone

23.09. w Cieksynie nieznani sprawcy skradli
znak drogowy z nazwą miejscowości „Cieksyn”. Straty wynoszą 450 zł na szkodę MZDU
w Wołominie.

27.09. na ulicy Wiejskiej Jerzy K. kierował
rowerem w stanie nietrzeźwym (1,28 i 1,37
mg/l.).

Stan ulicy oczywiście nie ma nic wspólnego
z przygotowaniami do wojny. Mieszkańcy
mają jednak nadzieję, że Warszawska już
niebawem odzyska, chociaż swój poprzedni blask.
D.Panasiuk

Za jazdę bez włączonych świateł policjanci
mogą nas ukarać stuzłotowym mandatem
oraz dwoma punktami karnymi.

18–20.09. w Borkowie nieznani sprawcy
włamali się do domku letniskowego Urszuli
N. i skradli m.in. pralkę automatyczną, kosiarkę spalinową i wiertarkę. Straty wynoszą
3980 zł.

27.09. na ulicy Brzozowej Andrzej Ż. kierował rowerem w stanie nietrzeźwym (1,15
i 1,23 mg/l.).

I rzeczywiście. Jest bałagan. Wiele tygodni
temu zerwano część jezdni, żeby położyć
fragment sieci kanalizacyjnej. Przyjechali
pracownicy, rozkopali, położyli rury i pojechali dalej. Zostało pobojowisko. Betonowe
elementy z nawierzchni ulicy są w nieładzie
ułożone na poboczu i na chodniku. Na
pierwszy rzut oka przypomina to barykady.
Bardzo utrudniają one życie przechodniom
i kierowcom. Przebrnąć przez Warszawską
to dla nich wielka sztuka – tym bardziej
że codziennie stoją tam zaparkowane
samochody. Najwięcej pojazdów można
spotkać w dni targowe – wielu klientów
robi wtedy zakupy w tamtejszych sklepach
ogrodniczych albo załatwia swoje sprawy
w urzędzie pocztowym.

M

25.08.–29.09. nieznani sprawcy z niezamkniętego domku letniskowego przy ulicy
Słonecznej skradli narzędzia ogrodnicze
i stolarskie. Straty wynoszą 1000 zł na szkodę Ewy B.

27.09. na ulicy Rynek Robert M. kierował
samochodem w stanie nietrzeźwym (0,46
i 0,47 mg/l.).

mile widziani

inął już tydzień, ale – jak
widać na drogach – jeszcze chyba nie wszyscy
kierowcy wiedzą, że od 1 października mają obowiązek jeździć
z włączonymi światłami mijania.
Wcale nie chodzi o to, żeby było
jaśniej, ale o to, żeby było bezpieczniej. Przepis ten będzie obowiązywał do końca lutego.

KRONIKA
POLICYJNA

światła pozwalają
kierowcom uniknąć wiele niebezpieczeństw. I mają
rację.
Mamy
jesień, wcześnie
zapadający
zmrok, mgły oraz
opady deszczu
w znacznym
stopniu wpływają
na ograniczenie
widoczności na
drogach.
D.Panasiuk

fot. D. Panasiuk

30.09. na ulicy P.O.W. Marek W. kierował rowerem w stanie nietrzeźwym (0,99 mg/l.).
30.09. w Lubominie nieznany sprawca
w czasie imprezy towarzyskiej skradł telefon
komórkowy o wartości 400 zł na szkodę
Mariusza P.
30.09–01.10. w Zaborzu nieznani sprawcy
włamali się do sklepu przemysłowo-spożywczego i skradli m.in. wódkę, papierosy
i wędlinę. Straty wynoszą 1000 zł na szkodę
Zofii K.
01.10. na ulicy Płońskiej nieznani sprawcy
skradli Janowi N. pistolet gazowy, portfel
z pieniędzmi i kartę do bankomatu.
01.10. w Malczynie Jarosław G. mieszkaniec
Andzina kierował samochodem w stanie
nietrzeźwym (0,67 i 0,65 mg/l.).
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DODATEK

TELEWIZYJNY

PIĄTEK 14 PAŹDZIERNIKA 2005 r. (Bernard, Dominik, Kalikst, Liwia)

HIT NA DZIŚ

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

Raport mniejszości

06:00 Kawa czy herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Moda na sukces – odc.2617
08:40 Animowane bajki świata – Król
Marzec – (Walia); film animowany
08:55 Animowane bajki świata – Dwaj
bracia – (Rosja); film animowany
09:10 Jedyneczka
09:35 Mały rycerz El Cid – Zamknięty w
wieży odc.5; serial animowany
10:05 Don Matteo – Czarna Owca odc.4;
serial kraj prod.Włochy
10:55 TELEZAKUPY
11:25 Program publicystyczny
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Klan – odc.984; telenowela TVP
12:40 Plebania – odc. 586; telenowela
TVP
13:05 Jaka to melodia? ; teleturniej
13:30 Przedwiośnie – odc. 6/6 – W stronę
Belwederu; serial TVP
14:20 Kiosk przy Wspólnej
14:30 Glob 2005; magazyn
15:00 Wiadomości
15:10 Popołudnie z Jedynką –Wspomnień
czar; magazyn
15:15 Pociąg do kultury; magazyn
15:30 Popołudnie z Jedynką –Wspomnień
czar; magazyn
15:40 Telenowela
15:44 Popołudnie z Jedynką – Wspomnień
czar; magazyn
15:50 Pogoda
15:55 Kuchnia z Okrasą
16:15 Popołudnie z Jedynką –Wspomnień
czar; magazyn
16:25 Moda na sukces – odc.2617
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Śmiechu warte
17:40 Co tu jest grane ?
18:05 Festiwal Jedynki w Sopocie na bis
– Blue Cafe
18:25 Bulionerzy – odc. 39 – Pracoholik;
serial komediowy TVP
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 Pogoda
20:15 G I Jane (G I Jane) 120’; film
fabularny kraj prod.USA (1997); reż.:
Ridley Scott; wyk.:Demi Moore, Vigo
Mortensen, Anne Bancroft
22:25 Wiadomości
22:35 Glina – odc. 5/12
23:35 Po godzinach
00:30 Tele-Nowela
00:45 Kino nocnych marków – Płatny
morderca (Contract Killer) 99’; film
fabularny kraj prod.Hongkong (1998);
reż.:Stephen Tung Wai; wyk.:Jet Li, Eric
Tsang, Simon Yam, Gigi Leung
02:25 Tak,kochanie – odc. 23; serial
komediowy kraj prod.USA (2000)

05:55 Złotopolscy – odc. 228
06:20 10 minut tylko dla siebie
06:35 Dwójka Dzieciom – Kamienna
tajemnica – odc. 2; serial
06:55 Od przedszkola do Opola
07:30 Dwójka Dzieciom – Teletubisie
– odc. 47/156 (Teletubbies, season II
Music with Debbie); serial animowany
07:55 Czterdziestolatek – dwadzieścia lat
później – odc. 9; serial komediowy TVP
09:00 Pytanie na śniadanie
11:10 M jak miłość – odc. 193; serial TVP
12:00 Rajd; reportaż
12:30 Studio
Konkursu
Chopinowskiego
12:40 TELEZAKUPY
13:00 Panorama
13:10 Pogoda
13:10 Spotkanie z Balladą – Dożynki w
Kopydłowie (2)
14:05 Lokatorzy – odc. 22; serial komediowy TVP
14:35 Wędrówki przyrodnicze z Davidem
Attenborough – Superstado– odc. 19;
serial dokumentalny
15:05 Doktor z alpejskiej wioski – odc.
62 kraj prod.Austria, Niemcy
16:00 Panorama
16:10 Złotopolscy – odc. 703; telenowela
16:40 Złotopolscy – odc. 704; telenowela
17:10 Studio Konkursu Chopinowskiego
– 12 – etap II
17:15 Allo, Allo – odc. 21/57; serial
komediowy kraj prod.Wielka Brytania
17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:05 Biuro kryminalne – odc. 4; serial
19:55 Panorama flesz
20:05 Załóż się – cz.1; widowisko rozrywkowe
20:50 Załóż się – cz.2; widowisko
rozrywkowe; STEREO, Bez ograniczeń
wiekowych
21:40 Załóż się – Twój wybór; widowisko
rozrywkowe
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport Telegram
22:30 Pogoda
22:45 Pokolenie JP II; koncert
23:50 Matrioszki – odc. 6; serial kraj
prod.Belgia
00:35 Klub porywaczy 92’; komedia kraj
prod.Irlandia, Wielka Brytania, Francja
(2002); reż.:Stefan Schwartz; wyk.:
Alice Evans, Daniel Lapaine, Sophia
Myles
02:10 Łuk Erosa 103’; film fabularny
kraj prod.Polska (1987); reż.:Jerzy
Domaradzki; wyk.:Grażyna Trela, Jerzy
Stuhr, Henryk Bista, Olaf Lubaszenko,
Janusz Michałowski
03:55 Zakończenie dnia

06:00 Piosenka na życzenie
06:55 TV MARKET
07:10 Interwencja, odc.516
07:30 Ja się zastrzelę 6, odc.84
08:00 Zbuntowany Anioł, odc.204;
Argentyna
09:00 Gra w ciemno, odc.43 Polska
10:00 Zakręcone, odc.6 Polska, 2004
10:30 Czułość i kłamstwa, odc.126 Polska,
2001; r. Koryncka-Gruz Natalia
11:00 Samo życie, odc.591 Polska
11:45 TV MARKET
12:00 Zbuntowany Anioł , odc.205;
Argentyna
13:00 Na ostrzu noża, odc.6
13:30 Szpital Księcia Alfreda, odc.3
14:00 Pierwsza miłość, odc.155 Polska
14:45 KABARETON, odc.4 Polska
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.517
16:30 Exclusive, odc.128 Polska
17:00 Gra w ciemno, odc.44 Polska
18:00 Pierwsza miłość, odc.156 Polska
18:45 Wydarzenia
19:15 Sport
19:20 Pogoda
19:30 Syn prezydenta; USA, 1996; r. Evans
David M.; w. Sinbad, Brock Pierce, Blake
Boyd, Eichhorn Lisa, James Naughton
Komedia sytuacyjna. 13-letni Luke
Davenport, syn prezydenta, zatruwa
życie całej Secret Service. Jego nowy
ochroniarz, były bokser Sam Simms
(Sinbad), odkrywa przyczynę frustracji
chłopca. Luke pragnie być taki jak inni.
Czy boks okaże się lekarstwem?
21:30 Studio Lotto
21:45 Za wszelką cenę, odc.6
22:45 Nieustraszeni, odc.35
23:45 Biznes Wydarzenia
00:05 Pogoda
00:10 Bohater na peryferiach; Wielka
Brytania, 1983; r. Forsythe Bill; w.
Chancer Norman, Lancaster Burt, Lawson
Denis, Mackay Fulton, Riegert Peter
Komedia. Ekscentryczny teksański milioner Felix Harper (Lancaster) wysyła
Maca MacIntyre (Riegert) z zadaniem
wykupienia szkockiej wioski pod przyszłą
rafinerię i port dla tankowców. Tubylcy
wydają się całkowicie pochłonięci wizją szybkiego bogactwa – z wyjątkiem
mieszkającego w domku na plaży Bena
Knoxa (Mackay). Wspaniałe szkockie
pejzaże i melancholijna ścieżka dźwiękowa Marka Knopflera.
02:15 Aquaz Music Zone
05:30 Pożegnanie

06:00 Uwaga! – magazyn, 2005
06:20 Telesklep;
07:00 Medicopter 117 – serial sensacyjny
(11/13), Niemcy
07:55 Gorzka zemsta – telenowela obyczajowy (131/188), Kolumbia, 2003
08:50 Wykręć numer – teleturniej, 2005
10:10 Graj o raj (Graj o raj) – teleturniej
11:15 Najsłabsze ogniwo – teleturniej
12:05 Rozmowy w toku – talk show,
2005
13:10 W-11 Wydział Śledczy – serial
fabularno-dokumentalny, 2005
13:45 Medicopter 117 – serial sensacyjny
(12/13), Niemcy
14:45 Brygada ratunkowa – serial sensacyjny (9/22), USA, 2004
15:45 Gorzka zemsta – telenowela
obyczajowy (132/188), Kolumbia
16:45 Fakty (Fakty)
17:02;Uwaga! (Uwaga!) – magazyn, 2005
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

05:45 VIP –wydarzenia i plotki –magazyn
06:10 Kinomaniak –magazyn filmowy
06:35 Sztukateria –magazyn kulturalny
07:00 Muzyczne listy –magazyn
08:00 TV Market –magazyn reklamowy
08:15 Pokemon –serial animowany
08:45 Strefa P –magazyn muzyczny
09:15 Bar Europa –plusy i minusy –reality
show
09:45 Goście Michaela Parkinsona –talkshow odc. 3
10:15 Sztukateria –magazyn kulturalny
11:15 Call TV
12:15 Bar Europa –plusy i minusy –reality
show
13:15 A kuku –program rozrywkowy
13:30 Taxi –teleturniej
14:15 Muzyczne listy –magazyn
Codziennie od poniedziałku do piątku
w programie „Muzyczne listy” telewidzowie mają możliwość wysłuchania
swojej ulubionej piosenki oraz życzeń
i pozdrowień, o które proszą w listach.
Program opiera się na prostej formule i różnorodności prezentowanej
muzyki. Każdy może przysłać kartkę
z życzeniami lub przekazać życzenia
bezpośrednio na wizji w kąciku KILKA
SŁÓW DO MIKROFONU – kamera
„Muzycznych Listów” odwiedza
miasta w całej Polsce dając okazję ich
mieszkańcom do nagrania pozdrowień.
Ponadto w programie: OKO W OKO, czyli
wywiad z gwiazdą; NASZ TYP –co tydzień propozycja przebojowej piosenki,
WALENTYNKA – romantyczne piosenki
z dedykacją, MAGIEL czyli ploteczki
oraz SZAFA GRA –specjalna piosenka
na specjalne życzenie. Muzyczne listy
prowadzą na zmianę Paulina Sykut
i Marta Leleniewska.
15:15 Echo lasu –program dla dzieci
15:45 Psie serce: Max –serial obyczajowy
odc. 16
16:45 Punkt, set, mecz –magazyn siatkarski
17:15 Detektor –raport Czwórki –magazyn reporterów
17:45 Bar Europa –reality show
18:15 Taxi –teleturniej
19:00 Dom nie do poznania –reality show
20:00 Bar Europa –reality show
20:50 My Big Fat Obnoxious Boss
21:50 Cuda –serial sensacyjny odc. 4
22:50 Wydarzenia
23:00 Pałac wagabundów –serial obyczajowy odc. 6
23:30 Playboy: Dyskretne miejsca –program erotyczny
01:30 Nocne randki
02:30 Muzyczne listy –magazyn
03:20 Sztukateria –magazyn kulturalny

TVN 20.10
film S-F, USA, rok produkcji: 2002;
Reżyseria: Steven Spielberg; Obsada:
Tom Cruise, Colin Farrell, Samantha
Morton, Max Von Sydow

Waszyngton, rok 2054. Kiedyś to
miasto zyskało sobie niechlubne
miano stolicy zbrodni, dziś, po
sześciu latach działania Agencji
Prewencji, nie dopuszcza się tu
do popełniania przestępstw. Na
czym polega ten fenomen? Otóż
trzech jasnowidzów pracuje dla
Johna Andertona, transmitując
mu odebrane wizje planowanych
zabójstw. Anderton od początku
był emocjonalnie zaangażowany w realizację tego projektu,
bowiem kilka lat temu uprowadzono mu syna, wkrótce potem
rozpadło się jego małżeństwo.
Gdyby dysponował wtedy takimi
jak dziś środkami, może zdołałby
zapobiec tragedii. Jeżeli testowany
obecnie w Waszyngtonie system
pomyślnie przejdzie próby, zostanie wprowadzony w całym kraju.
System opiera się na transmisjach
wizji przesyłanych przez trzech
jasnowidzów. Komunikaty odbiera
i ocenia Anderton. Z jednego z nich
dowiaduje się, że to on sam właśnie
planuje zabójstwo, do którego dojdzie w ciągu najbliższych 36 godzin.
Jeżeli Anderton chce zachować
wolność, musi uciekać, a następnie wykorzystać swą doskonałą
znajomość systemu, aby uwolnić
się od podejrzeń.W tym niełatwym
zadaniu pomaga mu pracująca dla
Agencji Prewencji jasnowidz,Agata
(Samantha Morton). Kiedyś mógł
liczyć także na wsparcie swego szefa i twórcy projektu, Burgessa (Max
von Sydow), ale odkąd projektem
objęto cały kraj, ktoś inny zyskał
wpływy...

G I Jane
Film sensacyjno-przygodowy, 120 min, USA/Wielka Brytania 1997; Reżyseria: Ridley
Scott; Scenariusz: David Twohy, Danielle Alexandra; Występują: Demi Moore, Viggo
Mortensen,Anne Bancroft, Jason Beghe, Scott Wilson, Morris Chestnut, Josh Hopkins
i inni

Porucznik Jordan O’Neil, jak większość kobiet, które służą w amerykańskiej armii, tkwi za biurkiem i może tylko marzyć o prawdziwej
karierze wojskowej. Szczęście się do niej uśmiecha, gdy ambitna
senator z Teksasu, Lillian DeHaven, postanawia zdemaskować
seksistowskie praktyki w armii i dowieść, że kobiety mogą być
równie dobrymi żołnierzami, jeśli tylko dostaną szansę wykazania
się. Rozpoczyna kampanię o umożliwienie im służby w elitarnej
formacji komandosów Navy Seals, utworzonej z inicjatywy
prezydenta Kennedy’ego do zwalczania terroryzmu. Porucznik
O’Neil jest pierwszą kobietą, która – mimo niechętnego stanowiska Pentagonu, ale za to z poparciem pani senator – dostaje
zgodę na wstąpienie do tej formacji. Trening, jaki przechodzą
„Foki”, jest morderczy, ona wie jednak, że nie wolno się jej poddać.
Początkowo jest traktowana przez dowództwo w sposób ironiczno– protekcjonalny. Kiedy jednak
goli sobie głowę do gołej skóry i nalega, by traktowano ją na równi z innymi, koledzy i instruktorzy
postanawiają jej udowodnić, że zawsze będzie gorsza i nie szczędzą jej szykan oraz upokorzeń.
Celuje w nich zwłaszcza sadystyczny sierżant John Urgayle. Podczas pierwszej pozorowanej akcji
jeden z szeregowych nie chce wypełniać jej rozkazów i w rezultacie oddział Jordan ponosi klęskę.
Odpowiedzialnością za taki obrót wydarzeń zostaje jednak obarczona tylko ona. Urgayle znów się
na niej wyżywa, a nawet usiłuje zgwałcić. (sobota, 20:15 TVP1)

20:10 Raport mniejszości – film S-F, USA
23:05 Jason X – film horror, USA, 2001,
wyst. James Isaac, Kane Hodder, Lexa
Doig, Chuck Campell, Lisa Ryder, Peter

Mensah, David Cronenberg

Kariera Nikosia Dyzmy
Reżyseria: Jacek Bromski; Scenariusz: Tomasz Kępski; Zdjęcia:
Arkadiusz Tomiak; Muzyka: Elektryczne Gitary, Henri Seroka;
Występują ; Cezary Pazura, Anna Przybylska, Ewa Kasprzyk,
Andrzej Grabowski, Krzysztof Globisz, Olgierd Łukaszewicz,
Katarzyna Figura, Krzysztof Kowalewski i inni

Wydana w 1932 r. poczytna powieść Tadeusza DołęgiMostowicza „Kariera Nikodema Dyzmy” zainspirowała
filmowców i została dwukrotnie przeniesiona na ekran.
W filmie z 1956 r. w postać Dyzmy wcielił sięAdolf Dymsza, a
w wersji serialowej z 1980 r. wybitną kreację stworzył Roman
Wilhelmi. Po latach do sprawdzonego tematu powrócił
Jacek Bromski, realizując w konwencji komediowej, trzecią, uwspółcześnioną opowieść o perypetiach książkowego
bohatera. Główną rolę powierzył jednemu z najpopularniejszych aktorów młodego pokolenia, Cezaremu Pazurze,
który nie zawiódł wielbicieli swojego talentu. Film odniósł zdecydowany sukces komercyjny, ale nie miał najlepszej
prasy, większość recenzentów krytykowała dzieło Bromskiego.
Nikoś Dyzma jest pracownikiem małej, prywatnej firmy pogrzebowej. Zajmuje się głównie wygłaszaniem mów
pogrzebowych, kombinowaniem na różne sposoby i spędzaniem każdej wolnej chwili z kompanami od wypitki.
Prostak i nieuk, nagle i niespodziewanie robi zawrotną karierę polityczną, osiąga najwyższe szczyty władzy, dostaje
się na salony, obdarzają go szacunkiem i zaufaniem wpływowi ludzie świata biznesowo-politycznego. Nikoś
staje się ulubieńcem żon polityków i dam z towrzystwa, które dla niego gotowe są do największych poświęceń.
Tymczasem on, podając się za doktora ekonomii, innym razem za biznesmena, daje do zrozumienia wszystkim,
że może wiele w tym kraju załatwić, co ułatwia mu zjednywanie sobie ludzi i budowanie odpowiedniego image’u.
(piątek, 23:00 TVN)
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HIT NA DZIŚ

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

Moja macocha jest kosmitką

06:00 W rajskim ogrodzie – Dolina Loary
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
09:55 Scooby, gdzie jesteś? serial anim.
10:20 Szkoła złamanych serc – odc. 10;
serial obyczajowy kraj prod.Australia
11:05 14. Gala Wręczania
12:05 SF-Symulator faktu – Efekty
specjalne w kinie
12:45 Parapet – dla młodych widzów
13:00 Wiadomości
13:10 Teatr Telewizji – Od czasu do czasu
90’; spektakl teatralny kraj prod.Polska
(1999); reż.:Juliusz Machulski
14:50 Ogniem i mieczem – odc. 4/4; serial
15:45 Od przedszkola do Opola
16:25 Moda na sukces – odc.2618
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Warto kochać – odc. 5; serial TVP
18:10 Wieczory Humoru i Satyry
– Lidzbark 2005 /5/
18:25 Sąsiedzi; serial komediowy TVP
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:50 Sport
20:00 Pogoda
20:15 Hit na sobotę – Kariera Nikosia
Dyzmy 104’; komedia kraj prod.Polska;
reż.:Jacek Bromski; wyk.:Cezary Pazura,
Anna Przybylska, Ewa Kasprzyk
22:10 Męska rzecz... – Pamięć absolutna
108’; film science fiction kraj prod.USA;
reż.:Paul Verhoeven; wyk.:Arnold
Schwarzenegger, Sharon Stone
00:10 Około północy – /3/; magazyn
00:30 Kino nocnych marków – Nasz człowiek w Hawanie 102’; film fabularny
02:15 Sprawy rodzinne II – odc. 8 kraj
prod.USA (2000)
03:00 Na starcie – odc.6 Zakochany
prawnik; serial kraj prod.USA (2001)
03:45 Zakończenie dnia

05:40 Złotopolscy – odc. 229; telenowela
06:05 Dwójka Dzieciom – Prawdziwe
przygody Profesora Thompsona – odc. 11;
serial animowany kraj prod.Hiszpania
06:30 Echa tygodnia
07:00 Spróbujmy razem; magazyn dla
niepełnosprawnych
07:25 Smak Europy
07:40 M jak miłość – odc. 351; serial TVP
08:30 Mały człowiek – Przynależność–
odc. 5; serial dokumentalny
09:25 Na dobre i na złe – odc. 227
Chorobliwy strach; serial TVP
10:25 Wielka Gra – odc. 58; teleturniej
11:20 Kręcioła
11:40 30 ton – lista, lista, lista przebojów
12:10 Kochanie zmniejszyłem dzieciaki
– odc 33 kraj prod.USA (1997)
12:55 Szansa na Sukces
13:50 Studio Konkursu Chopinowskiego
– 13 – etap II
14:00 Familiada ; teleturniej
14:35 Złotopolscy – odc. 705 Propozycja;
telenowela TVP
15:05 Śpiewające fortepiany ; teleturniej
muzyczny
16:00 Święta wojna – Psychopata przodowy (215)
16:30 Wideoteka dorosłego człowieka
– 144
17:20 Duże dzieci – (6); talk-show
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:05 Gala – Totusy 2005
19:55 Panorama flesz
20:00 Mój pierwszy raz – (17)
21:00 Kraj się śmieje – Podróże i sentymenty (1); widowisko
21:45 Słowo na niedzielę
22:00 Panorama
22:20 Sport Telegram
22:30 Pogoda
22:40 Gra w słowa 101’; film obyczajowy kraj prod.USA (2002); reż.:George
Hickenlooper; wyk.:Andy Garcia, Mick
Jagger, Olivia Williams
00:30 Na rozdrożu 88’; film sensacyjny
kraj prod.USA (1999); reż.:Lorena David;
wyk.:Mario Lopez, Mark Espinoza
02:00 Zakończenie dnia

06:00 Pierwsza miłość, odc.109 Polska
06:45 Pierwsza miłość, odc.110 Polska
07:30 Twój lekarz, odc.73 Polska
08:00 Transformery, odc.25; Japonia
08:25 YUGIOH, odc.46 USA; serial
animowany
09:00 Hugo Familijny, odc.27
09:30 BRAVO, odc.16
10:00 Pasjonaci, odc.22 Polska, 2005
10:30 Samo życie, odc.588 Polska
11:15 Samo życie, odc.589 Polska
12:00 Samo życie, odc.590 Polska
12:45 Samo życie, odc.591 Polska
13:30 Na ostrzu noża, odc.7
14:00 Tango z aniołem, odc.7 r. Konecki
Tomasz
14:45 Słoneczny patrol, odc.195; USA;
serial przygodowy
15:45 Wydarzenia
16:00 Pogoda
16:15 Jezioro marzeń, odc.96 „Dawson’s
Creek”; USA
17:15 Granice strachu, odc.4
18:15 Zakręcone, odc.7 Polska, 2004
18:45 Wydarzenia
19:15 Sport
19:20 Pogoda
19:30 Moja macocha jest kosmitką;
USA, 1988; r. Benjamin Richard; w. Dan
Aykroyd, Jon Lovitz, Kim Basinger
21:30 Studio Lotto
21:50 Grasz czy nie grasz, odc.3
Teleturniej
23:15 Prześladowca; USA, 2001; r. Dahl
John; w. Zahn Steve,Walker Paul, Sobieski
Leelee, Bowman Jessica, Stone Stuart
Udana próba połączenia kina drogi z
młodzieżowym horrorem w reżyserii
Johna Dahla, specjalisty od thrillerów i
współczesnego filmu noir („Fatalny romans”, 1994). Lewis Thomas (Walker),
student pierwszego roku koledżu spędza
wakacje podróżując razem z dziewczyną (Sobieski) samochodem po Ameryce.
Po drodze dołącza do nich starszy brat
Lewisa, Fuller (Zahn), który postanawia
zrobić kawał kierowcy ogromnej ciężarówki. Podając się za samotną kobietę
umawia się z nim na randkę w motelu.
Ofiara dowcipu, psychopatyczny morderca, zmienia wakacyjną przejażdżkę
w koszmar.
01:20 Magazyn sportowy
03:20 Rebok Hip Hop
05:30 Pożegnanie

05:25 Uwaga! – magazyn
05:45 Telesklep;
07:25 Automaniak – magazyn
07:55 Pascal: po prostu gotuj – program
rozrywkowy, 2005
08:30 Dzień dobry TVN – program
rozrywkowy, 2005
10:30 VIVA Polska
11:40 Anioł Stróż – serial komedia (6/13),
Polska, 2005
12:15 Na Wspólnej – serial obyczajowy
(132/0), Polska, 2005
14:05 Taniec z gwiazdami – program
rozrywkowy, 2005
15:45 Szymon Majewski Show – program
rozrywkowy, 2005
16:45 Siłacze – program rozrywkowy
17:55 Pascal: po prostu gotuj – program
rozrywkowy
18:30 Maraton Uśmiechu – program
rozrywkowy, 2005
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! – magazyn
20:05 Niania – serial komedia (6/15),
Polska, 2005

05.45 „Strefa P” – Magazyn muzyczny
06.10 „Sztukateria” – Magazyn kulturalny
06.35 „VIP” – Wydarzenia i plotki
07.00 „Pokemon” (80,81) – serial animowany dla dzieci, USA/Japonia
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 Polska Liga Siatkówki mężczyzn:
Joker Piła– Skra Bełchatów
15.00 „Dom nie do poznania” (3) – reality
show, USA 2003
16.00 „Łabędziem być” – program
17.00 „Nacja – korporacja” – program
18.00 „Dennis Rozrabiaka” – USA 1987,
reż. Doug Rogers; wyk. William Windom,
Victor DiMattia, Jim Jansen, Patsy Garrett,
Zachary Bistrom
20.00 BAR EUROPA – gorące krzesła
– Reality Show
21.30 TiVi-sekcja – talk show
22.30 BAR EUROPA – wyniki – Reality
Show
22.50 Wydarzenia
23.00 „Dziki” (4) – serial komediowosensacyny, Polska 2004
23.50 Formuła 1 – Grand Prix Chin – kwalifikacje
00.50 „Komenda” – serial dokumentalny
01.15 „Shwartz’a pomysły na życie” (4)
– serial komediowy, USA 2001-2002
01.45 „Drogówka” – magazyn policyjny
02.10 „Komenda” – serial dokumentalny
02.35 Punkt, Set Mecz – magazyn siatkarski
03.00 „VIP” – wydarzenia i plotki
03.25 „Strefa P” – Magazyn muzyczny
03.50 Zakończenie programu

POLSAT 19.30
Reżyseria: Richard Benjamin; W rolach
głównych:Dan Aykroyd, Kim Basinger,
Jon Lovitz; komedia; USA; Rok produkcji:
1988; czas: 108 min.

Główna bohaterka tego filmu zjawia
się na naszej planecie odpowiadając
na sygnał radiowy, jaki dotarł do niej
z Ziemi, a który rozsyła w kosmosie
profesor Steven Mills (DanAykroyd).
Badacz ten poświęcił się całkowicie
idei poszukiwania życia na innych
planetach i niemal już nie wychodzi
z laboratorium mnóstwo czasu
spędzając przy ogromnym teleskopie
i zaniedbuje przy tym swoją nastoletnią córkę, Jessie (Alyson Hannigan).
Od czasu śmierci mieszka samotnie
tylko z córką i nie podejrzewa jak
bardzo jego życie wkrótce się zmieni.Tymczasem w pobliżu jego domu
ląduje pojazd kosmiczny z odległej
galaktyki i wysiada z niego istota,
która wkrótce przybiera ponętną
postać Kim Bassinger – w latach
osiemdziesiątych, gdy powstał ten
film, jednej z najpopularniejszych
i najatrakcyjniejszych gwiazd kina.
Kosmitka przybiera imię Celeste
i błyskawicznie nawiązuje znajomość
z pewnym onieśmielonym badaczem
przestworzy kosmicznych i wprowadza się do jego domu, odkrywając
w zaciszu jego sypialni prawdziwe
uroki ziemskiego życia. Tylko Jessie,
z właściwą dla nastolatek przekorą,
bynajmniej nie pała entuzjazmem na
myśl, że Celeste mogłaby zostać jej
macochą.

20:35 Kryminalni – serial sensacyjny
(5/13), Polska

21:40 Gala Boksu – sport (15/15)
00:00 Niania – serial komedia (6/15),
Polska, 2005
00:35 Szymon Majewski Show – program
rozrywkowy, 2005

NIEDZIELA 16 PAŹDZIERNIKA 2005 r. (Ambroży, Aurelia, Dionizy, Florentyna, Gerard, Gerarda, Grzegorz)

HIT NA DZIŚ
K9
14.25 TVN
komedia, USA, rok produkcji: 1989;
Reżyseria: Rod Daniel; Obsada: James
Belushi, Mel Harris, Kevin Tighe, James
Handy, Ed O’Neill

Oficer Dooley (James Belushi)
pracuje w wydziale antynarkotykowym policji w San Diego. Chociaż
jest oddany pracy, jednak nie cieszy
się najlepszą opinią u swoich szefów. Doodley jest ekscentrykiem,
działa niezgodnie z przepisami,
wszczyna otwarte konflikty
z mafią i niszczy służbowy sprzęt.
Gdy ostatni jego samochód wylatuje w powietrze, Dooley prosi
o nowy. Zamiast radiowozu dostaje nowego współpracownika
– psa, który wabi się Jerry Lee. To
świetnie wyszkolony pies policyjny,
ale Dooley nie może przyzwyczaić
się do jego obecności i nie darzy
go zaufaniem. Sytuacja zmienia
się, gdy Jerry Lee ratuje mu życie.
Odtąd staje się niezastąpionym
współpracownikiem i najlepszym
przyjacielem Dooley’a. Jerry Lee
ma tylko jedną poważną wadę
– jest bardzo zazdrosny o swego
pana, co prawie uniemożliwia
Dooley’owi ułożenie sobie prywatnego życia.

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

06:10 Zwierzęta świata – Tajemniczy
świat ogrodów – Jabłonie odc. 4/13;
film dokumentalny kraj prod.USA
06:30 W labiryncie – odc. 109; serial TVP
07:00 Skąd przybywa Benedykt XVI ?;
film dokumentalny
07:25 Tu Es Petrus – Ty jesteś skała. Janowi
Pawłowi II – Pielgrzymowi Pokoju; koncert
08:05 Domisie – Dbajmy o przyrodę;
program dla dzieci
08:35 Dzieci świata – Moja farma – Jacke
w Teksasie; serial dokumentalny
08:50 Dzieci świata – Czas na zabawę
– Raksa w Kambodży; cykl dok.
09:05 Szkoła złamanych serc – odc. 11 (odc.
11); serial obyczajowy kraj prod.Australia
09:55 Tu Es Petrus – Ty jesteś skała. Janowi
Pawłowi II – Pielgrzymowi Pokoju; koncert
10:30 Transmisja Mszy Świętej z
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w
Krakowie – Łagiewnikach
11:55 Między ziemią a niebem ; magazyn
12:00 Anioł Pański kraj prod.Włochy
12:15 Między ziemią a niebem ; magazyn
13:00 Wiadomości
13:20 WIO – Wywiad i opinie; program
publicystyczny
13:50 Śmiechu warte ; program rozrywkowy
14:10 Szpiedzy i piraci – odcinek 2; serial
kraj prod.Niemcy, Francja, Włochy
16:10 Tu Es Petrus – Ty jesteś skała. Janowi
Pawłowi II – Pielgrzymowi Pokoju; koncert
16:45 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Warto kochać – odc. 6; serial TVP
18:15 SEJF-Subiektywny Express Jacka
Fedorowicza; program rozrywkowy
18:25 Lokatorzy; serial komediowy TVP
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:50 Sport
20:00 Pogoda
20:10 „Jestem Mu wdzięczny...” – wywiad
z Jego Świątobliwością Benedyktem XVI
20:25 Koncert Dnia Papieskiego
– „Drogami Jana Pawła II Wielkiego”
22:20 Boża podszewka II – odc. 3; serial
23:30 Uczta kinomana – Wożąc panią
Daisy; film obyczajowy kraj prod.USA
01:10 Kino nocnych marków – Narzeczona
Laleczki Chucky 85’; horror kraj prod.USA
(1998); reż.:Ronny Yu; wyk.:Jennifer Tilly,
Katherine Heigl, Nick Stabile, John Ritter
02:40 Zakończenie dnia

05:25 Złotopolscy – odc. 230; telenowela
05:50 Dwójka Dzieciom – Prawdziwe
przygody Profesora Thompsona – odc
12; serial animowany kraj prod.Hiszpania
06:15 Słowo na niedzielę
06:20 Film dla niesłyszących – Stacyjka
– odc. 4
07:15 Smak Europy
07:30 M jak miłość – odc. 352; serial TVP
08:20 Zacisze gwiazd – Katarzyna
Skrzynecka
08:45 Niesforne aniołki; serial dokumentalny kraj prod.Wielka Brytania
09:15 Młodzi – Ojcu Świętemu – spotkanie
w Kolonii; reportaż
09:45 Selekcja; reportaż
10:15 Rodzinne oglądanie – Największe
cuda przyrody; film dokumentalny kraj
prod.Wielka Brytania
11:10 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza – Sopocki smak (85)
11:40 Gwiazdy w południe – Nevada
Smith 125’; film fabularny kraj prod.USA
(1966); reż.:Henry Hathaway; wyk.:Steve
Mc Queen, Karl Malden, Brian Keith
14:00 Familiada ; teleturniej
14:30 Złotopolscy – odc. 706 Tajemnica
15:05 Bahtałe Roma-Szczęśliwi CyganieIX Międzynarodowy Festiwal Kultury i
Piosenki Romów
16:00 Na dobre i na złe – odc. 228
Nieszczęsny skarb; serial TVP
17:00 Tygodnik Moralnego Niepokoju
17:30 7 dni świat
18:00 Program lokalny
18:25 Panorama flesz – ogłoszenie wyników II etapu Konkursu
Chopinowskiego
18:30 Panorama
18:50 Pogoda
19:05 Tele PRLe
19:55 Panorama flesz
20:00 Europa da się lubić – odc. 57
Oszczędna; talk-show
21:00 Egzamin z życia – odc. 20; serial
22:00 Panorama
22:20 Sport Telegram
22:30 Pogoda
22:35 Losowanie Audiotele
22:45 Linia Specjalna
23:40 Brat naszego Boga 119’; film fabularny (1997); reż.:Krzysztof Zanussi
01:45 Zakończenie dnia

06:00 Pierwsza miłość, odc.111 Polska
06:45 Pierwsza miłość, odc.112 Polska
07:30 Jesteśmy, odc.128 Polska
08:00 Czarodziejki W.I.T.C.H., odc.26
„Witch”; USA
08:30 Power Rangers, odc.484 USA/
Nowa Zelandia
09:00 Hugo, odc.41
09:30 SoundWave Backstage Pass – w
kamerach MTV, odc.7
10:00 DURACELL: Eksploracje, odc.33
„Exploration”; Polska
10:30 Rodzina zastępcza, odc.206 Polska,
2004; r. Nowak Wojciech
11:30 Przyjaciel z gwiazd; USA, 1997;
r. Manny Coto; w. Alex Daniels,
Arthur Burghardt, Joey Simmrin,
Joseph Mazzello, Simpson Brian
Sci-fi dla dzieci. Zahukany dwunastolatek Spencer Griffith (Mazzello) znajduje
mówiący kosmiczny skafander (Daniels,
głos Burgharda), który zachęca go do
zajęcia miejsca we wnętrzu. Skafander
okazuje się statkiem bojowym, za którego sterami Spencer walczy o ocalenie
Wszechświata.
13:30 Glitter; USA, 2001; r. Curtis-Hall
Vondie; w. Carey Mariah, Beesley Max,
Brat Da, Howard Terrence, Tia Texada
15:30 Fundacja Polsat
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda
16:15 Za wszelką cenę, odc.6
17:15 KABARETON, odc.5 Polska
18:15 Daleko od noszy, odc.67 Polska; r.
Jaroszyński Krzysztof
18:45 Wydarzenia
19:05 Sport
19:10 Pogoda
19:20 Rodzina zastępcza, odc.207 Polska,
2004; r. Nowak Wojciech
20:20 Pensjonat pod Różą, odc.78 Polska
21:20 Fala zbrodni, odc.34 Polska; r. Lang
Krzysztof
21:30 Studio Lotto
22:25 Kuba Wojewódzki, odc.124 Polska,
2005; r. Smuga Konrad
23:25 Granice strachu, odc.4
00:30 Magazyn sportowy
02:30 Kongo; USA, 1995; r. Frank Marshall;
w. Walsh Dylan, Linney Laura, Hudson
Ernie, Curry Tim
04:15 Aquaz Music Zone
05:30 Pożegnanie

06:00 Uwaga! – magazyn
06:20 Telesklep;
08:00 Niania – serial komedia (6/15),
Polska, 2005
08:30 Dzień dobry TVN – program
rozrywkowy, 2005
10:25 Zew natury – film przygodowy,
Japonia, 1995 reż. John Grey , wyst. Wil
Horneff, Jean Marie Barnwell, Helen
Shaver, John C. McGinley
12:20 Misja Martyna – program rozrywkowy, 2005
12:50 Gala Boksu – sport (15/15)
14:05 Co za tydzień – magazyn, 2005
14:25 K-9 – film komedia, USA, 1989,
reż. Rod Daniel , wyst. James Belushi,
Mel Harris, Kevin Tighe, James Handy,
Ed O’Neill, Daniel Davis, Cotter Smith

05.35 Punt, Set Mecz – magazyn siatkarski
06.00 „Kinomaniak” – Odjazdowy magazyn filmowy
05.25 „Sztukateria” – Magazyn kulturalny
06.50 „Pokemon” (82,83) – serial animowany dla dzieci, USA/Japonia
07.50 Formuła 1 – Grand Prix Chin – wyścig
10.00 „Dennis Rozrabiaka” – USA 1987,reż.
Doug Rogers; wyk. William Windom
12.00 „Grzechy” (1) – miniserial, USA
1986, reż. Douglas Hickox
13.00 „Kinomaniak” – Odjazdowy magazyn filmowy
13.30 „Dekoratornia” – magazyn wnętrzarski
14.00 „Instynkt tropiciela” – przewodnik
po Polsce
14.30 „Futbol Mundial” – półgodzinny
magazyn piłkarski
15.00 Polska Liga Siatkówki Mężczyzn:
Gwardia Wrocław– PZU AZS Olsztyn
17.00 TiVi-sekcja – talk show
18.00 „Odrobina szaleństwa” – Kanada
2000, reż. Arne Olsen; wyk. Eric
McCormack, James Whitmore, Kim
Hunter, Ossie Davis, Marya Delver
20.00 „Od dziewiątej do piątej”
– USA 1980, reż. Colin Higgins; wyk.
Jane Fonda, Lily Tomlin, Dolly Parton
Komedia obyczajowa. Przedsiębiorca
Frank Hart jest – jak to określają jego trzy
asystentki, Judy Bernly, Violet Newstead
i Doralee Rhodes – „egoistyczną, zakłamaną, seksistowską świnią” i „bigotemhipokrytą”. W końcu znajdują na niego
sposób: uwięziony we własnym domu,
Frank faktycznie oddaje zarząd firmy w
ręce trzech kobiet. Firma przeżywa swój
okres sukcesów, ale nie można przecież
więzić Franka bez końca!
22.20 „Drogówka” – Magazyn policyjny
22.50 Wydarzenia
23.00 „Tropiciel” – USA 2001, reż. Jeff
Schechter; wyk. Casper Van Dien, Russell
Wong, Francoise Robertson, Lexa Doig
01.00 „Łabędziem być” – program
01.50 „Drogówka” – Magazyn policyjny
02.15 „Komenda” – serial dok.
02.40 KINOmaniaK – odjazdowy magazyn filmowy
03.05 „Sztukateria” – Magazyn kulturalny
03.30 „KOT, czyli Ktoś Ogromnie
Tajemniczy” – program rozrywkowy
04.20 Zakończenie programu

16:25 Zielone drzwi, 2005
16:55 Magda M. – serial obyczajowy (6)
17:55 Kryminalni – serial sensacyjny
(5)
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! – magazyn
20:05 Taniec z gwiazdami – program
rozrywkowy

21:50 Pod Napięciem – talk show
22:20 Superwizjer – magazyn, 2005
22:50 Nie do wiary – magazyn, 2005
23:25 Magazyn Orange Ekstraklasa
– magazyn, 2005

7–20 października

Co nowego w Urzędzie Skarbowym?
AKTUALNOŚCI

• w Dzienniku Ustaw z dnia 15 września
2005 r. zostalo opublikowane:
a) rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia
7 września 2005 r.zmieniające rozporzadzenie
w sprawie wzorów dokumentów związanych
z rejestracją podatników w zakresie podatku
od towarów i usług (Dz.U. Nr 177, poz.1471)
– zmieniające wzór zgłoszenia rejestracyjnego
w zakresie podatku od towarów i usług (VATR)
b) rozporzadzenie Ministra Finansow z dnia
7 września 2005 r.zmieniające rozporządzenie
w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych
dostawach towarów (Dz.U.NR 177,poz.1472)
– zmieniające wzór informacji posumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych
dostawach/nabyciach (VAT-UE).

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

INFORMACJE

NA TEMAT PODATKÓW

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

Powyższe rozporządzenia zostały umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa
Finansów (formularze obowiązujące przed
tą zmianą mogą być stosowane do dnia 31
grudnia 2005 r.),
• w Dzienniku Ustaw Nr 185 poz.1545
opublikowano rozporządzenie Ministra
Finansów zdnia 19 września 2005 r.
w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług
określające nowe wzory formularzy
(VAT-7, VAT-7K, VAT-8 do VAT-12) obowiązujących od września 2005 r.(formularze obowiązujące przed tą zmianą mogą
być stosowane do dnia 31 grudnia 2005r ,
z zastrzeżeniem podatników dokonujących
dostawy towarów lub świadczenia usług
poza terytorium kraju, którzy zobowiązani
są do stosowania nowych formularzy już
od września),
• w Dzienniku Ustaw Nr 143 poz.1199
opublikowana została ustawa z dnia
30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy
– Ordynacja podatkowa oraz o zmianie
niektórych innych ustaw, jednymi z istotnych zmian są:

a) zgodnie z art.14e Ordynacji podatkowej
minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje pisemne interpretacje w indywidualnych sprawach, w których nie toczy się
i nie toczyło postępowanie podatkowe lub
kontrola podatkowa albo postępowanie
przed sądem administracyjnym, wyłącznie
w zakresie postanowień umów o unikaniu
podwójnego opodatkowania oraz innych
ratyfikowanych umów międzynarodowych
dotyczących problematyki podatkowej – obowiązuje od 1 września,
b) również od 1 września organ podatkowy
jest uprawniony do korygowania deklaracji
i załączników złożonych przez podatników
(płatników i inkasentów), zawierajacych błędy rachunkowe czy wypełnionych niezgodnie
z ustalonymi regułami.Stosownych poprawek
czy uzupełnień może przy tym dokonać, pod
warunkiem że w ich wyniku zmiana wysokości
zobowiązania podatkowego,kwoty nadpłaty,
kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty
nie przekroczy 1 tys.zł.
Opracował zespół:
Grażyna Rączka, Jaromir Walędziak,
Janusz Jasiński, Agnieszka Ciężkowska

UWAGA:

Naczelnik Urzędu Skarbowego przeprasza za utrudnienia dotyczące możliwości telefonicznego kontaktowania się z wybranymi numerami telefonów tutejszego urzędu.
Naczelnik zawiadamia że, utrudnienia te są niezależne od centrali urzędu i pracowników,
gdyż powstają na łączach zewnętrznych.

CZY WIESZ, ŻE...
• musisz zapłacić podatek – jeśli kupiłeś samochód, zawarłeś umowę kupna–sprzedaży.
Podatek należy zapłacić w Urzędzie Skarbowym – właściwym dla miejsca zamieszkania
kupującego – w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Aby zapłacić podatek, należy
wypełnić deklarację PCC-1 (jeżeli jest więcej niż jeden kupujący lub sprzedający należy
wypełnić także załącznik PCC-/A). Podatek należy zapłacić od średnich cen rynkowych
kształtujących się na danym terenie. Deklarację składa się w Urzędzie Skarbowym – wlaściwym dla miejsca zamieszkania kupującego – w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy
kupna-sprzedaży. Podatek od kupna samochodu wynosi – 2%.
• powinieneś zgłosić się do Urzędu Skarbowego wlaściwego dla miejsca zamieszkania darczyńcy (zbywcy), jeśli otrzymałeś lub podarowałeś pieniądze albo
np. samochód wraz z dwoma jednobrzmiącymi egzemplarzami umowy darowizny.
Wraz z umową należy przedstawić dokumenty, które potwierdzą pokrewieństwo między
darczyńcą i obdarowanym oraz dowód rejestracyjny samochodu, jeżeli przedmiotem
darowizny jest samochód. Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo to: dowody
osobiste, akty urodzenia, akty małżeństwa.
• należy zgłosić się do Urzędu Skarbowego, jeżeli otrzymałeś spadek i posiadasz
postanowienie Sądu na ustanowienie praw spadkowych tzn.:ustalenie spadkobierców
w ciągu 1 miesiąca od daty uprawomocnienia się Postanowienia Sądu w celu złożenia
zeznania podatkowego o nabyciu majątku. Zeznanie podatkowe spadkobiercy składają
w Urzędzie Skarbowym zgodnie z miejscem położenia masy spadkowej.

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

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nasielsk
dotyczącej terenów w miejscowości Żabiczyn
Na podstawie art.17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz.717) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XXXV/235/04 z dnia 9 grudnia 2004 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Nasielsk, dotyczącego terenów w miejscowości Żabiczyn, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 17 października 2005 r. – do 8 listopada 2005 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy
ul. Elektronowej 3, pokój Nr 214 (II piętro) w godzinach od 900 – do 1200.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 października 2005 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3, pokój Nr 209 (II piętro)
o godz. 1200.
Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie planu miejscowego, może
wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Nasielska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
23 listopada 2005 r.
Burmistrz Nasielska
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

Życie Nasielska
GP.72241/11/03-05
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz.
2603), Uchwały Nr XL/258/05 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 lutego 2005
roku w sprawie zbycia nieruchomości oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U Nr 207, poz. 2108)
ogłaszam, że w dniu 30 listopada 2005 roku o godz. 900 w sali nr 112 Urzędu
Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3 odbędzie się ustny przetarg
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy
Nasielsk, położonych w mieście Nasielsku przy ulicy Kilińskiego 10.

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
Przedmiotem przetargu jest zabudowana budynkiem biurowym nieruchomość
o powierzchni 409 m2, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1382/1,
1383/1, 1384/3, 1383/3, 1384/5 , posiadająca KW 39829 i 20046.
Cena wywoławcza ogółem wynosi 475 000,00 złotych w tym:
– wartość budynku

– 462 100,00 złotych

– wartość gruntu

– 12 900,00 złotych

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie
nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do
pełnych złotych.
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku
o podatku od towarów i usług (Dz. U Nr 54, poz. 535 z dnia 5.04.2004 roku) do
ceny uzyskanej w przetargu nie dolicza się podatku VAT.

Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość, położona jest w centralnej części miasta Nasielska
przy ulicy Kilińskiego 10.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem biurowym 3 kondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym. Kształt zespołu działek dość regularny. Dostosowany do
kształtu budynku biurowego. Budynek biurowy jest ścianą frontową – zlokalizowany
wzdłuż granicy z ulicą. Wjazd na zaplecze budynku odbywa się wąskim przejazdem
ze wschodniej strony budynku. Uzbrojenie techniczne pełne.
Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Nasielska uchwalone uchwałą Nr XVII/134/2000 z dnia 07.08.2000 r określa w/w
nieruchomość w strefie miejskiej – nieuciążliwe usługi użyteczności publicznej.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości
47 500,00 złotych (słownie: czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych) na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku w Banku Spółdzielczym w Nasielsku nr konta
27 8226 008 0000 1746 2000 0034 najpóźniej do dnia 24 listopada
2005 roku do godz. 1500.
Dowód wniesienia wadium należy dostarczyć do dnia 25 listopada 2005
roku (do godz. 14 00) do pokoju nr 215 Urzędu Miejskiego w Nasielsku
ul. Elektronowa 3.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi
prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się
na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zwraca się
wpłacone przez nich kwoty niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie
później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu bez oprocentowania. W razie uchylenia się przez osobę, która wygra przetarg, od zawarcia umowy
wadium ulega przepadkowi.
Cena sprzedawanej nieruchomości, pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium,
podlega zapłacie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy
przenoszącej własność nieruchomości.
Wszelkie opłaty związane z transakcją sprzedaży ponosi nabywca.
Burmistrz Nasielska najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu
zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie
zawarcia umowy sprzedaży.
Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną powinna okazać się stosownymi
pełnomocnictwami.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem
przetargu do Burmistrza Nasielska. Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni
od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego.
Burmistrz Nasielska zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia terminu lub
unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn.
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu
udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego
w Nasielsku, pokój nr 215 w godz. 900 –1500 lub pod numerem telefon 0 23 6933-115, 69-33-108.
Zarówno osoba prawna jak i fizyczna która będzie zainteresowana nabyciem przedmiotowej nieruchomości może wejść na obiekt budynku po uzyskaniu zgody
wydanej przez Urząd Miejski w Nasielsku ul. Elektronowa 3, pokój nr 215.
Niniejsze ogłoszenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Nasielsku: umnasielsk.bip.org.pl oraz na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Nasielsku: www.um.nasielsk.pl
BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
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GŁOSUJ NA DROPSY!!!
N
asielskie Dropsy są
jedną z trzydziestu
dziewięciu grup, które
biorą udział w pierwszej
edycji konkursu „Młode
Wilki – Rebelia”. Jest to
przegląd zorganizowany z myślą o młodych
i zdolnych polskich zespołach, które do tej
pory nie wydały płyty.

Pierwszy koncert z cyklu odbył
się 7 września. Przez trzy miesiące, raz w tygodniu, na scenie
Stodoły będą występowały trzy
konkursowe zespoły. DROPSY
zagrają 21 listopada – dobrze
zapamiętajcie tę datę! Tego dnia
ich konkurentami będą Bramafan
i znana już nasielskiej publiczno-

wsparcie i doping. W tym miejscu
chciałam zaapelować do wszystkich: BĄDŹMY 21 LISTOPADA
W STODOLE! NIECH DROPSY
WIEDZĄ, ŻE JESTEŚMY Z NIMI!
Wcześniej wspomniałam, że do
drugiego etapu przejdą zespoły
wytypowane przez jury w trakcie
koncertów finałowych. Łącznie
odbędzie się trzynaście koncertów,
natomiast grup zakwalifikowanych
do Rock–Warsztatów będzie
piętnaście. Skąd dwa dodatkowe
zespoły? Otóż jest to kolejne pole
do popisu dla fanów! Możemy zagłosować na „swój” zespół przez
Internet lub za pomocą SMS-a.
Dwie kapele, które uzyskają najwyższą liczbę głosów na stronie
internetowej i w głosowaniu SMSowym, automatycznie zostają za-

KONCERT

TRZYCZWARTE W NASIELSKU
P
ierwszy dzień października był dla nasielskich
fanów rocka okazją do zabawy przy „tym, co tygrysy
lubią najbardziej”.

Na scenie Nasielskiego Ośrodka Kultury
wystąpił zespół Trzyczwarte (www.karej.pl ). Niektórzy z nas mieli już okazję
zobaczyć tę grupę na majowym
Festiwalu Rockowym. Najwyraźniej
poprzedni koncert pozostawił po sobie
miłe wspomnienia, skoro Trzyczwarte
postanowiło ponownie zawitać na nasielską scenę. Przed nimi wystąpiła grupa All My Heroes (www.all-my-heroes.com ), w składzie: Michał Ziółkowski
– gitara i wokal, Tomasz Suwiński – bas
i wokal, Bartosz Świgoniak – perkusja.
Zespół ten powstał w 2003 roku i był
to dopiero ich trzeci występ. Pomimo
młodego „stażu koncertowego”, All My
Heroes uznali ten występ za najlepszy.
Porównując go do poprzednich, można zauważyć znaczne postępy. Grupa
zagrała dwanaście utworów utrzymanych w konwencji punka kalifornijskiego. Większość to covery Blink 182, takie
jak: „Damn it”, „Feeling this” czy „All the
small things”. Zagrali również „A letter
to Elise” grupy The Cure, a także jeden
autorski utwór „Tylko muzyka”. Wydaje
mi się, że dobrze o nich świadczy fakt,
iż „zabierają się” za tworzenie własnych
kawałków. Po All My Heroes, mogliśmy
podziwiać „konferansjerski pojedynek”
dwóch Dropsów, choć sama grupa na
tym koncercie nie wystąpiła.

Muzyka Trzyczwarte to klasyczny, dobry hardrock. Słychać
w niej inspiracje Led Zeppelin,
Black Sabbath, Deep Purple czy
Cream. Zespół świetnie ze sobą
współpracuje podczas koncertu,
muzycy są bardzo otwarci, szyb-

fot. A. Arumiński

ści Zajezdnia Inflancka. Oprócz
grup konkursowych, na każdym
koncercie wystąpi także gość
specjalny. Na „naszym” będzie
to CAŁA GÓRA BARWINKÓW.
Po ostatnim, trzynastym koncercie, zostaną wyłonione grupy,
które przejdą do drugiego etapu:
Rock–Warsztatów.
14 grudnia odbędzie się koncert
finałowy piętnastu finalistów
przeglądu oraz trzech najwyżej
punktowanych przez jury zespołów. Jako gwiazda koncertu finałowego wystąpi DEZERTER.
Zespół, który zwycięży w przeglądzie, będzie miał zapewnioną
pomoc w nagraniu, wydaniu
i promocji płyty, a także może
liczyć na koncerty w klubie Stodoła przed znanymi zespołami
polskiej sceny.
Jaka jest szansa na zwycięstwo
DROPSÓW? Wiele zależy od
tego, jak zaprezentują się na
koncercie. Z pewnością będą
czuli się pewniej, mając nasze

kwalifikowane do drugiego etapu,
czyli Rock–Warsztatów!
Zasady są proste: wchodzimy
na stronę: www.stodola.pl/klub/
?sub=mlodewilki&sec=glosow
aniewww, rejestrujemy się (warunkiem jest posiadanie poczty
elektronicznej) i zaznaczamy
grupę, na którą oddajemy głos.
Nie masz dostępou do Internetu? Nie szkodzi, możesz wysłać
SMS-a na numer 71020 (1,22zł
z VAT), w treści wpisując S33 (kod
zespołu Dropsy). Zestawienie dotychczasowych wyników głosowania internetowego i SMS-owym
możemy sprawdzić na stronie organizatora konkursu: www.stodola.pl/
klub/?sub=mlodewilki. Dodam, że
na dzień dzisiejszy Dropsy zajmują siódme miejsce w głosowaniu
internetowym i piętnaste w głosowaniu SMS-owym. Początek
jest niezły, powalczmy, żeby było
jeszcze lepiej! Jeśli komuś Dropsy
jednak nie są znane, zapraszam na
stronę zespołu: www.dropsy.of.pl
Martyna Pielecka

ALL MY HEROES

Po krótkiej przerwie na scenie pojawiła się grupa Trzyczwarte. Jak wcześniej
wspomniałam, był to ich drugi koncert
w Nasielsku. Początki grupy sięgają
roku 2000, ale właściwa historia zaczęła się w styczniu 2004 roku. To
wtedy uformował się obecny skład:
R
Jarosław Szczudłowski – bas, śpiew,
Łukasz Owadowski – gitara, śpiew
i Robert „Qba” Kubajek – perkusja.
Muzycy zaczynali swoją przygodę
z rockiem na przełomie lat 80. i 90.
Ich muzyczna przeszłość związana
była z takimi zespołami jak: Róże
Europy, Wajk Kwartet (z Markiem
„Zefirem” Wójcickim na gitarze),
Joy Band, Blues 66, Hetman, Dive

fot. M. Stamirowski

3D. Do tej pory
wydali jedną
„pełną” płytę
„Ja nie pozwalam”, nagraną
w olsztyńskim
Studiu X. Na
nasielskim
koncercie mogliśmy usłyszeć wszystkie
numery z tej
płyty, między
innymi: „Krótką piosenkę
o przydrożnym
handlu żywym
t owa re m ” ,
„Ciągle mało”,
„Trzy czwarte”,
czy „Ja nie
p o z wa l am ” .
Oprócz starszych utworów,
zespół zagrał
również pięć Wokalista grupy TRZYCZWARTE
nowych, które
Podstawowa działalność Trzyczwarukażą się w przyszłym roku na te to koncerty, na tej zasadzie był
następnej płycie.
również nagrany ich album, po

fot. M. Stamirowski

ko „łapią” kontakt z publicznością
i robią dużo pozytywnego zamieszania. Teksty są dość proste
i zrozumiałe. Najczęściej nawiązują do „brudnej” polityki, spraw
damsko-męskich czy nałogów.
E

K

L

prostu weszli do studia i zagrali na
żywo, bez korekty. Trzyczwarte
to warszawski zespół i większość
ich koncertów odbywa się właśnie
w Warszawie lub okolicach. Jednak
ci, którzy byli na tegorocznym
Hunterfeście, mieli szansę zobaczyć
Trzyczwarte w Szczytnie. Zespół
dwukrotnie wystąpił także poza
granicami naszego kraju. W 2004
roku zagrali na Litwie, na festiwalu
Roko Naktys, a w tym roku, w lipcu,
wystąpili na czeskim Art Rock Fest.
Grupa Trzyczwarte przyjmowana
jest entuzjastycznie, choć początek
nasielskiego koncertu wskazywał,
że będzie to wyjątek potwierdzający regułę. Widok słabo zapełnionej
sali kina Niwa muzycy skomentowali
w ten sposób: „Nie liczy się ilość , ale
jakość!”. Myślę, że obecni na koncercie udowodnili, że nie były to słowa
rzucone na wiatr. Zespół Trzyczwarte
chyba nadal wierzy w nasielską publiczność, ponieważ stwierdził, że
„za rok będzie lepiej”. Pokażmy, że
w Nasielsku jest dla kogo grać, ludzie
starsi od nas pokazują nam, że warto
chcieć. A my? Potrafimy narzekać,
że nic się nie dzieje...
Martyna Pielecka
A
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W Europie da się handlować
Pierwsze sukcesy eksportowe ma już na swoim koncie Platforma Logistyczna
Bronisze.
„Wpływ integracji z UE na rynki
hurtowe produktów rolno-spożywczych” – to temat międzynarodowej
konferencji, która odbyła się w Broniszach koło Warszawy.
26 września, w siedzibie Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku
Hurtowego, spotkali się prezesi największych instytucji handlujących
produktami żywnościowymi m.in.
z Węgier, Chorwacji i Albanii.
Uczestnicy konferencji wiele uwagi
poświęcili możliwościom rozwoju
handlu z krajami byłego Związku
Radzieckiego. Podkreślali, że eksport
towarów rolno-spożywczych na
rynki wschodnie jest obarczony sporym ryzykiem – jednak, jak stwierdził
jeden z dyskutantów, „można na tym
zarobić dużo pieniędzy”. W handlu
ze Wschodem, poza zaufaniem,
konieczne są również gwarancje
bankowe zawieranych transakcji.
Andrzej Kowalski, prezes Zarządu
Platformy Logistycznej Bronisze,
powiedział, że bardzo duży popyt na produkty żywnościowe
jest na Ukrainie. Kraj ten stwarza
nieograniczone możliwości dla
działań naszych eksporterów. Niestety, rozwój handlu jest skutecznie
blokowany przez politykę celną
naszych wschodnich sąsiadów. Nie
oznacza to wcale, że nie są możliwe
sukcesy. Po trudnych negocjacjach
przedstawicielom Platformy udało
się wynegocjować obniżkę ceł na
mięso. Dzięki temu w ostatnim czasie
był możliwy eksport znacznej ilości
półtusz i żywca wieprzowego. Prowadzone są rozmowy z ukraińskimi
partnerami dotyczące sprzedaży na

tamtejszy rynek owoców i warzyw.
Gdyby się udało, nasi producenci
nie będą mieli problemów ze zbytem
produktów ogrodniczych na rynku
krajowym.
Jak pokazało spotkanie w Broniszach,
marzeniem każdego handlowca jest
ekspansja na rynek rosyjski. Podczas
konferencji padło stwierdzenie, że
– „bardziej od ukraińskiego jest
przewidywalny rynek rosyjski”. Tam
można sprzedać prawie wszystko.
Tradycyjnie już, najwięcej ofert
kupna dotyczy m.in. jabłek, cebuli,
warzyw szklarniowych oraz ziemniaków. Z nieoficjalnych rozmów
można się było dowiedzieć, że
największym problemem w handlu
z Rosją nie są cła, a Azerowie. Okazuje się bowiem, że to oni opanowali
i kontrolują w Rosji handel towarami
ogrodniczymi. – Jeżeli chcę wyeksportować warzywa i owoce do Rosji,
muszę zasiąść do stołu negocjacyjnego z Azerami, a nie z Rosjanami
– powiedział nam jeden z uczestników konferencji.
Dobre interesy można zrobić nie
tylko na Wschodzie. Żywność
z krajów Europy ŚrodkowoWschodniej znajduje coraz więcej
nabywców w krajach „starej” Unii
Europejskiej. Tamtejsi klienci cenią
sobie tradycyjny smak naszych
produktów. Udało się z pomidorami. Andrzej Kowalski, prezes PL
Bronisze poinformował o sprzedaży setek ton polnych pomidorów
do Francji i Holandii. Kraje te,
zwłaszcza ten drugi, są uznawani
w Europie za największych eksporterów warzyw. Jednak, jak się
chce, to „można wwieźć drewno
do lasu”.
W handlu owocami i warzywami
z krajami Europy Zachodniej Plat-

Tanie warzywa
ogoda sprzyja ostatP
nim pracom polowym.
Rolnicy kończą zbiory warzyw. Byli pewni, że w tym
roku zarobią więcej – tym
bardziej że z powodu letniej suszy plony są mniejsze niż w poprzednim
sezonie. Nie sprawdziło
się. Zielony rynek rządzi
się własnymi prawami
i lubi płatać nieprzewidziane figle. Przekonać
się o tym można, odwied z a j ą c r y ne k h ur t ow y
w Broniszach. Tu towaru
w bród, a ceny niskie i,
jak zwykle, sprzedających znacznie więcej niż
kupujących. Żeby sprzedać „żuka” warzyw trzeba odstać swoje – jedną,
a nawet dwie doby.

Cena cebuli waha się od 50 do 60
groszy za kilogram. Poniżej pół złotego trzeba zapłacić za kilogram buraków ćwikłowych. Od dłuższego
czasu nie zmienia się cena marchwi

– 40 groszy/kg. Dwa razy więcej
płaci się za pietruszkę. W ostatnich
dniach spadły ceny kalafiorów
– dorodną różę można już kupić za
50 groszy. Powodów do narzekań
nie mają chyba jedynie producenci
ziemniaków – cena kilograma Irgi
dochodzi do 80 groszy.
Jest duży popyt na kapustę białą. Za
kilogram sprzedający żądają nawet
70 groszy. Zdaniem handlowców,
cena kapusty pójdzie jeszcze
w górę – tego warzywa jest w tym
roku wyjątkowo mało. Długotrwały
brak opadów w okresie wegetacji
spowodował, że i jakość kapusty
pozostawia wiele do życzenia.
W najbliższym czasie, jak twierdzą
znawcy rynku, ceny większości
warzyw powinny się obniżyć. Ich
zdaniem będzie to spowodowane
zwiększoną podażą towaru. Wielu
ogrodników zamierza się zająć
handlem dopiero po zwiezieniu
zbiorów z pól.
WA
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fot. D. Panasiuk

forma Logistyczna Bronisze unika pośredników
– dzięki temu możliwe
jest oferowanie do sprzedaży towarów tańszych niż
u konkurencji.
– Pomijamy pośredników
w kraju – odbieramy towar bezpośrednio u producentów, pomijamy
również pośredników na
Zachodzie – tam towar
dostarczamy od razu
do dużych sieci dystrybucyjnych – mówi A.
Kowalski.
Najważniejszym warunkiem osiągania sukcesów
w handlu żywnością – i to
zarówno ze Wschodem,
jak i z Zachodem, jest stała gotowość do dostarczenia dużych partii
towaru o wysokiej jakości handlowej.
A z tym bywa różnie. Przechadzając
się po rynku hurtowym, można
dojść do wniosku, że niczego nie
brakuje, a załadowanie kilku TIR-ów
owocami czy warzywami to kwestia
kilku minut. Niestety, oferowany do
sprzedaży towar nie zawsze odpowiada wymogom jakościowym,
jest nieodpowiednio posortowany
i zapakowany, itd.
Dlatego Platforma Logistyczna Bronisze chętnie nawiązuje współpracę
z grupami producenckimi, które po
prostu – mogą więcej i lepiej.
Janusz Byliński, prezes Zarządu Warszawskiego Rolno-Spożywczego
Rynku Hurtowego poinformował,
że Platforma jest spółką zależną
WR-SRH S.A. Bronisze, zarejestrowaną w kwietniu 2004 roku. PLB
podjęła się sprzedaży owoców, warzyw, grzybów, kwiatów odbiorcom

zagranicznym i krajowym sieciom
wielkich sklepów. Poza działalnością handlową w ramach tzw. misji
realizowane są szkolenia dla grup
producentów i indywidualnych
ogrodników, którzy gotowi są takie
grupy powołać.
Obrót polskimi owocami i warzywami odbywa się pod marką handlową
Bronisze – gwarantującą nie tylko
wysoką jakość, ale także zdrową,
bezpieczną żywność.
Opierając się na swoim doświadczeniu zawodowym, pracownicy Platformy Logistycznej Bronisze pomagają producentom w dostosowaniu
produkcji do wymagań odbiorców,
także w zakresie niezbędnej dokumentacji potwierdzającej wysoką
jakość i bezpieczeństwo żywności
produktów dostarczanych przez
Platformę Logistyczną Bronisze.
Dzięki ścisłej współpracy Platformy,
producentów i specjalistów różnych
instytucji, owoce i warzywa ze znakiem handlowym Bronisze mogą
fot. D. Panasiuk

znajdować odbiorców w Europie
i poza nią.
Kontrahenci oczekują doskonałych pod względem zdrowotnym, jakościowym i smakowym
produktów, a polscy ogrodnicy
oczekują jasnego określenia cen
w kontraktach i możliwości planowania produkcji pod zamówienia.
Taki system mogą zapewnić tylko
centra logistyczne. – Dziś PLB
może, o ile taka będzie potrzeba,
zrealizować każde zamówienie
na wszystkie dostępne w Polsce
owoce, warzywa, grzyby i kwiaty
– dodał J. Byliński.
Organizatorem konferencji w Broniszach była Fundacja Inicjatywy
Środkowoeuropejskiej Rynków
Hurtowych.
WA

Dopłaty
jednak w terminie

W poprzednim wydaniu „Życia
Nasielska” poinformowaliśmy, że
Komisja Europejska zgodziła się
na wcześniejszą wypłatę dopłat
bezpośrednich, ale w formie
zaliczek i to tylko w niektórych
województwach – najbardziej
dotkniętych klęską tegorocznej
suszy. Pieniądze, w wysokości
połowy należnej im kwoty, rolnicy
mieli otrzymywać już od połowy
października. Okazuje się jednak, że
na konta bankowe pieniądze zaczną
wpływać dopiero w grudniu.
Powód? Do przeprowadzenia operacji nie jest przygotowana Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. Pikanterii całej sprawie
dodaje fakt, że z wnioskiem o przyśpieszenie terminu wypłat wystąpiło
do Brukseli polskie ministerstwo
rolnictwa. Miało to wpłynąć na
częściową poprawę sytuacji finansowej gospodarstw rolnych, które
ucierpiały z powodu suszy.
Chcieli dobrze, ale jakoś nie wyszło.
Może to był tylko przedwyborczy
chwyt.
WA
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DLA NATALKI

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 Ekonomiczno-Administracyjny
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:
21-26 października

Apteka ARNICA, ul. Rynek 16
tel. (023) 691-21-30
7-11 października, 27-31 października
Apteka Prywatna,
ul. Kilińskiego 1/3
tel. (023) 691-23-23

11-20 października
Apteka NOWA
ul. Warszawska

Odbyła się publiczna zbiórka pieniędzy,
na rzecz niepełnosprawnej Natalii, która
od pierwszych chwil życia skazana jest na
zmaganie się z niemocą swego ciała. Nie
rusza rączkami, nóżkami, nie potrafi chodzić, mówić. Wyraz swoim emocjom daje
jedynie poprzez mimikę twarzy – uroczy
uśmiech małego dziecka.
Akcja organizowana pod hasłem „Zobacz
drugiego”,przez Fundację „EFFATA – by lepiej
widzieć i słyszeć”, miała na celu pogłębienie
wiedzy na temat niepełnosprawności. Z tej
racji zaproszono wielu gości, którzy opowiadali o swoich zmaganiach życiowych,
m.in. Krzysztofa Kozłowskiego, prezesa
Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym.
Człowieka, który pozbawiony jest zmysłu
wzroku, który również aby słyszeć, posługuje
się „uchem” – przenośnym mikrofonem połączonym z aparatem słuchowym, wzmacniającym odbiór bodźców słuchowych.
W imprezie uczestniczyły również dzieci
z Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
dla dzieci słabo słyszących i niesłyszących
w Gołotczyźnie. Przedstawiły ciekawy program taneczny. Udowodniły w ten sposób, że
można tańczyć i czuć rytm, nie słysząc.
Podczas trwania zbiórki można było również
skorzystać z porad prawnych, przydatnych
niepełnosprawnym. Z uczestnikami akcji
spotkał się Artur Pozorek, Pełnomocnik
Zarządu Województwa Mazowieckiego
ds. osób niepełnosprawnych.
Akcja ta, nie byłaby możliwa do zrealizowania, jeśli nie byłoby pomocy ze strony
Burmistrza Miasta i jego wsparcia nie
tylko w postaci Honorowego Patronatu
nad tą imprezą, który zgodził się nim
objąć. Również ogromną okazała się pomoc wielu firm i osób prywatnych, które
zechciały wesprzeć to przedsięwzięcie:
państwo Arciszewscy, którzy ofiarowali
swoje wyroby na ten szczytny cel; zakład
sprzętu oświetleniowego ELGO z Gostynina,
TOI TOI – systemy sanitarne, Dom Pomocy

Kino NIWA
ZAPRASZA
7–9 PAŹDZIERNIKA godz.18.00

„SZEREGOWIEC DOLOT”
Animowany/Komedia; czas 109 min.;
Reżyseria: Gary Chapman; Scenariusz:
Phil Hay, Matt Manfredi; Obsada: Ewan
McGregor – Dolot (głos); Ricky Gervais
– Bugsy (głos); Tim Curry – Generał Von
Talon (głos); John Cleese – Mercury
(głos); John Hurt – Felix (głos)
Opowieść o gołębiu pocztowym próbującym dostać się do elitarnej jednostki
RAF-u noszącej w czasie II wojny światowej wiadomości dla aliantów przez
linię wroga. Dolot ma problemy w czasie
szkolenia, ale w rezultacie dostaje najważniejsze zadanie tej wojny – przenieść kod
do zaszyfrowanych wiadomości na temat
lądowania w Normandii.
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Społecznej w Nasielsku, który przeznaczył
pięć obrazów na aukcję; BUS TRANS;
RENATEX – zakład krawiecki; MEGAR
– samochodowe instalacje gazowe; Agro
– gaz, jak również Radio Internetowe oraz
redakcja „Życia Nasielska”. Wielkie serce
okazali członkowie zespołu MARCO &
ROMEN – gwiazdy wieczoru, którzy
sprzedawali swoje plakaty, a pieniądze
za nie uzyskane przekazali na rehabilitację Natalki. Niezbędną okazała się również
pomoc wolontariuszy, których nie sposób tu
wymienić wszystkich z osobna, jak również
obecność nasielskiej służby zdrowia oraz
strażaków OSP z Psucina.
Dzięki tej akcji, ze sprzedaży cegiełek,
aukcji obrazów oraz zbiórki do puszek,
udało się zebrać kwotę 1654 zł 35 gr. Są to
pierwsze pieniądze na rzecz małej Natalki.
Organizatorzy żywią jednak nadzieję, że nie
będą to ostatnie, jakie udało się na ten cel
zebrać. Dlatego też podajemy numer konta,
dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć w tej
zbiórce, a chcieliby jeszcze wesprzeć starania o poprawę zdrowia dziewczynki.
Bank Spłółdzielczy w Nasielsku

62822600080010651320000001
z dopiskiem „Natalka”.

HOROSKOP
Baran 21.03.-20.04.

Lew 23.07.– 22.08.

Strzelec 22.11.– 21.12.

Będziesz mieć okazję
porozmawiać z szefem lub
partnerem zawodowym w sprawach dla
Ciebie najważniejszych. Możesz uzyskać
jakieś przywileje. Zapanujesz nad swoimi
wydatkami i zaczniesz więcej oszczędzać.
W miłości przeżyjesz coś wyjątkowego.

Uważaj na to, co mówisz,
i nie wygłaszaj poglądów,
które mogą zaszkodzić
Ci w pracy. Unikaj
sporów i nie mieszaj się w sprawy osób
trzecich. Masz szansę uporządkować
swoje życie uczuciowe.

Byk 21.04.– 20.05.

Panna 23.08.– 22.09.

Otrzymasz
pomyślną
wiadomość z banku lub
urzędu. Masz szansę na
znalezienie dodatkowego
źródła dochodu. Działaj
zgodnie
z
ustalonym
planem, bo inaczej zaszkodzisz
swojej karierze zawodowej.

Będziesz mógł pozwolić
sobie
na
chwilę
wytchnienia, bo w końcu
uporasz się z kłopotami.
Musisz bardzo pilnować gotówki, bo łatwo
możesz ją stracić lub źle zainwestować.
Wygrasz poważny spór finansowy.
Niepotrzebnie zmieniasz to, co jest dla
Ciebie dobre w Twoim związku.

Nie bój się ryzyka i
śmiało inwestuj. Poznasz
bardzo
wpływową
osobę, dzięki której
zrealizujesz swoje sprawy
zawodowe. W miłości mniej
korzystny czas. Z błahych powodów
możesz prowokować spory. Nie rób
tego.

Koziorożec 22.12.– 19.01.

Bliźnięta 21.05.– 21.06.

Waga 23.09.– 22.10.

Wodnik 20.01.– 19.02.

Działając w zespole,
osiągnieszzauważalne
korzyści. Niczego nie
rób na własną rękę.
Każdą decyzję przemyśl
dokładnie, a przyniesiesz sukces komuś
z najbliższej rodziny. Pogodzisz się z kimś,
na kim bardzo Ci zależy.

Okażesz się znakomitym
doradcą lub negocjatorem.
Jest to dobry moment, by
spisać umowy, na których
szczególnie Ci zależy. Będziesz
mieć okazję na powiększenie swoich
dochodów. Czeka Cię romantyczny
wyjazd lub kolacja.

Rak 22.06.– 22.07.

Skorpion 23.10.– 21.11.

Dostaniesz wiadomość, na
którą długo czekałeś.
Nie zmarnuj okazji i
wykorzystaj ją dla swojej
korzyści. Być może
będziesz mógł zrealizować
swoje plany zawodowe. Uwierz w to,
że przyszłość może byś lepsza, niż
myślałeś.

Unikaj
sporów
zawodowych.
Swoje
pomysły zachowaj teraz
w tajemnicy, a wprowadzisz je w
życie dużo szybciej. Spróbuj porozumieć
się z partnerem zawodowym lub
wspólnikiem. Wtedy wyraźnie poprawicie
swoje dochody. Możesz poznać kogoś, z
kim zwiążesz się na całe życie.

Osiągniesz teraz coś, co
nigdy Ci nie wychodziło.
Wykażesz się wielką
inteligencją i determinacją
w działaniu. Być może
dostaniesz podwyżkę lub awans. W życiu
rodzinnym zwróć uwagę na potrzeby
bliskich.

Nie przyśpieszaj spraw, które
powinny jeszcze poczekać.
Bądź cierpliwy, a sukces
Cię nie ominie. Pilnuj
wydatków, bo niepotrzebnie
tracisz pieniądze. Ktoś bliski
mile Cię zaskoczy i będziesz mógł
zrealizować niektóre marzenia.

Ryby 20.02.– 20.03.
Nie podejmuj pochopnych
decyzji. Zastanów się
dokładnie,
nim
się
na coś zdecydujesz.
N i e
lekceważ z pozoru mało atrakcyjnych
propozycji. Być może okażą się
doskonałą szansą do pomnożenia
zysków. Nie ufaj nowo poznanej osobie.

7–20 października

DODATEK

TELEWIZYJNY

Życie Nasielska
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PONIEDZIAŁEK 17 PAŹDZIERNIKA 2005 r. (Ignacy, Lucyna, Małgorzata, Marian, Marita)

HIT NA DZIŚ

Kongo
20.45 POLSAT
Reżyseria: Frank Marshall; Scenariusz:
W rolach głównych:Tim Curry, Dylan
Walsh, Laura Linney, Ernie Hudson, Tim
Curry; przygodowy; Kraj produkcji: USA;
Rok produkcji: 1995; Czas trwania: 104
min.

Do nieprzebytej dżungli Konga,
w Afryce, wyrusza ekspedycja,
której zadaniem jest odnalezienie
legendarnego miasta diamentów.
Od wieków Kongo uchodziło za
źródło nieprzebranych bogactw
i z tego powodu od dawna
ściągali tam przeróżni awanturnicy i poszukiwacze mocnych
wrażeń. Współcześnie udała
się w te strony ośmioosobowa
ekipa amerykańskiego koncernu
TraviCom, a inicjatorem wyprawy
jest jej właściciel, który zdobył informację, że w okolicach masywu
wulkanicznego Virunga, po obu
stronach kongijsko-rwandyjskiej
granicy i na terenie Ugandy
znajdują się pokłady chemicznie
czystych diamentów, które są
tak doskonałej jakości, że mogą
być wykorzystywane do produkcji
mikroprocesorów. Dzięki przekazowi satelitarnemu z Afryki szef
TraviComu dowiaduje się, że ekipa
zlokalizowała obok złóż diamentów także legendarne, zaginione
miasto Zinj –cel łowców skarbów
z całego świata. W chwilę potem
transmisja zamienia się w horror
na żywo, a potem równie niespodziewanie zostaje przerwana.

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.2619
08:40 Listonosz Pat IV; serial anim.
09:00 Budzik
09:30 Papirus; film animowany kraj
prod.Francja (1998)
10:05 Tak,kochanie – odc. 9; serial
kom.
10:30 Tak,kochanie – odc. 10; serial
kom.
10:50 TELEZAKUPY
11:25 Rolnictwo na świecie
11:35 Zielony biznes
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Warto kochać – odc. 5; serial TVP
13:00 Warto kochać – odc. 6; serial TVP
13:50 Co tu jest grane ?
14:10 Auto-Mix; magazyn
14:30 Dziennik sudański (cz.2); film dok.
14:50 Grypa – historie prawdziwe
15:00 Wiadomości
15:10 Popołudnie z Jedynką – Moda na ...
15:15 Pod kloszem czyli prognoza pogody
– Sucha susza; magazyn
15:30 Popołudnie z Jedynką; magazyn
15:35 Recepta Jedynki; felieton
15:40 Telenowela
15:45 Popołudnie z Jedynką; magazyn
15:50 Pogoda
15:55 Mieszkać w Europie
16:15 Popołudnie z Jedynką; magazyn
16:25 Moda na sukces – odc.2619
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:30 Klan – odc 989; telenowela TVP
18:00 Jaka to melodia?
18:25 Plebania – odc. 591; telenowela
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości; Sport
20:00 Pogoda
20:15 Scena Jedynki – Antygona; spektakl
teatralny kraj prod.Polska; reż.:A. Seweryn
22:30 Wiadomości
22:40 Prosto w oczy
22:55 Listy miłosne; dramat psychologiczny kraj prod.Polska (2001)
00:45 Kinematograf; magazyn
01:05 Glob 2005; magazyn
01:30 W poszukiwaniu Szekspira (7/8);
kraj prod.Wielka Brytania
02:00 Zakończenie dnia

05:55 Złotopolscy – odc. 231
06:15 10 minut tylko dla siebie
06:30 Dwójka Dzieciom – Kamienna tajemnica – odc. 3; serial kraj prod.Polska
06:55 Od przedszkola do Opola
07:30 Teletubisie – odc. 48; serial anim.
07:55 Czterdziestolatek – dwadzieścia lat
później – odc. 10; serial komediowy TVP
09:00 Pytanie na śniadanie
09:30 Pogoda
10:00 Panorama; Pogoda
11:00 Panorama; Pogoda
11:10 M jak miłość – odc. 194
12:00 Magazyn Ligi Mistrzów
12:30 10 minut tylko dla siebie
12:40 TELEZAKUPY
13:00 Panorama
13:10 Pogoda
13:15 Afrykańska tajna siódemka; dok.
14:10 Ojczyzna polszczyzna
14:25 Diecezja Warszawska; reportaż
14:45 Kochaj mnie – odc. 120; telenowela
dokumentalna TVP
15:05 Doktor z alpejskiej wioski – odc. 63
16:00 Panorama
16:10 Dla niesłyszących – Na dobre i na
złe – odc. 228; serial TVP
17:05 Co ci dolega?; film dokumentalny
17:30 Studio Konkursu Chopinowskiego
– 14 – podsumowanie
17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:50 Pogoda
19:05 Najlepszy z najlepszych – teleturniej
19:35 Młode rekiny – Sukcesy i porażki;
telenowela dokumentalna TVP
20:00 Panorama flesz
20:10 M jak miłość – odcinek 353; serial
21:00 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:05 Kochaj mnie – odc. 121; telenowela
dokumentalna TVP
21:30 Magazyn kryminalny 997
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport Telegram
22:35 Pogoda
22:45 Warto rozmawiać (41)
24:00 Kryminalne zagadki Las Vegas II
– odc. 20; serial sensacyjny
00:50 Nowojorscy gliniarze – odc. 4; serial
01:35 Wieczór melomana
02:30 Zakończenie dnia

06:00 Piosenka na życzenie
06:55 TV MARKET
07:10 Interwencja, odc.517
07:30 SoundWave Backstage Pass – w
kamerach MTV, odc.7
08:00 Zbuntowany Anioł, odc.205;
Argentyna
09:00 Gra w ciemno, odc.44 Polska
10:00 Daleko od noszy, odc.67 Polska; r.
Jaroszyński Krzysztof
10:30 Grasz czy nie grasz, odc.3
11:50 program
12:00 Zbuntowany Anioł, odc.206;
Argentyna
12:50 Ja się zastrzelę 6, odc.85
13:20 13 Posterunek, odc.32 Polska; r.
Ślesicki Maciej
14:00 Pierwsza miłość, odc.156 Polska
14:45 Reportaż
15:00 Tango z aniołem, odc.7 Polska,
2005; r. Konecki Tomasz
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.518
16:30 Świat według Bundych, odc.127
17:00 JAG Wojskowe Biuro Śledcze,
odc.46
18:00 Pierwsza miłość, odc.157
18:45 Wydarzenia
19:15 Sport
19:20 Pogoda
19:30 Samo życie, odc.592 Polska
20:15 Interwencja Extra – magazyn
reporterów Polsatu, odc.8 Polska
20:45 Kongo; USA, 1995; r. Frank
Marshall; w. Walsh Dylan, Linney
Laura, Hudson Ernie, Curry Tim
Film przygodowy.W nieprzebytej dżungli
Konga ginie wyprawa amerykańskich
poszukiwaczy diamentów. W ekipie
ratunkowej, prócz przyjaciół Petera
Elliota (Walsh), są też niebezpieczni
najemnicy, nawiedzeni fantaści oraz
– mówiąca gorylica.
21:30 Studio Lotto
23:10 V.I.P., odc.13; USA
00:10 Biznes Wydarzenia
00:30 Pogoda
00:35 Bumerang, odc.356 Polska
01:05 Nocne randki, odc.5
02:00 Uwolnić szkołę; USA, 1996; r. Jim
Wynorski; w.Alan Thicke, Dick Van Patten,
Haim Corey, Jeff Kober
03:25 Aquaz Music Zone
05:30 Pożegnanie

06:00 Uwaga! – magazyn
06:20 Telesklep;
07:00 Medicopter 117 – serial sensacyjny
07:55 Gorzka zemsta – telenowela
obyczajowy (132/188), Kolumbia
08:50 Wykręć numer – teleturniej, 2005
10:10 Graj o raj – teleturniej, 2005
11:05 Zielone drzwi, 2005
11:35 Na Wspólnej – serial obyczajowy
(530/0), Polska, 2005
12:05 Rozmowy w toku – talk show
13:10 W-11 Wydział Śledczy – serial
fabularno-dokumentalny
13:45 K-9 – film komedia, USA, 1989, dla
małoletnich od lat 12, reż. Rod Daniel ,
wyst. James Belushi, Mel Harris, Kevin
Tighe, James Handy, Ed O’Neill, Daniel
Davis, Cotter Smith, James Belushi
15:45 Gorzka zemsta – telenowela
obyczajowy (133/188), Kolumbia
16:45 Fakty
17:02;Uwaga! – magazyn, 2005
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
(531/0), Polska, 2005

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 – reality show
08.45 BAR EUROPA – reality show
09.30 BAR EUROPA – gorące krzesła +
wyniki– reality show
11.15 Kasa na bank – telerutniej
12.15 TV Market
12.30 „Psie serce – Max” (16) – serial
obyczajowy, Polska 2002 – 2003
13.30 Taxi – teleturniej
14.15 „Muzyczne listy” – magazyn
15.15 „Pokemon” (84) – serial animowany
dla dzieci, USA/Japonia
15.45 „Pasadena” (8) – serial dramatyczny, USA 2001, reż. Sanford Bookstaver,
R.W. Goodwin, wyk. Austin Nichols,
Martin Donovan
16.45 „Reba” (11) – serial komediowy, USA
2001, reż. Dana De Vally, James Widdoes,
wyk. Reba McEntire, Christopher Rich
17.15 Benny Hill (10) – serial komediowy
17.45 BAR EUROPA – Reality Show
18.15 „Daję słowo” – teleturniej
19.00 „MacGyver” (109) – przygodowy
serial akcji, USA/Kanada 1985-1992, reż.
Lee David Zlotoff
20.00 BAR EUROPA – Reality Show
20.50 „Dziki” (4) – serial komediowosensacyny, Polska 2004, reż. Grzegorz
Warchoł, wyk. Krzysztof Gosztyła
(Tadeusz „Dziki”), Bogusław Linda
(Andrzej Ptaszyński „Ptasior”)
21.35 „Anioł ciemności” (59) – 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 Formuła 1 – Grand Prix Chin
– skrót
23.30 „Port lotniczy” (7) – dokudrama
00.05 „Od dziewiątej do piątej” – USA
1980, reż. Colin Higgins
02.20 Muzyczne Listy – magazyn
03.10 „INFORmator prawny” – Magazyn
„Gazety Prawnej”
03.25 „Strefa P” – Magazyn muzyczny
03.50 „Joker” – talk-show
04.40 Zakończenie programu

21:30 Anioł Stróż – serial komedia (7/13),
Polska, 2005
22:05 Szymon Majewski Show – program
rozrywkowy, 2005
23:05 Dowody zbrodni – serial kryminalny
(21/23), USA, 2003
00:05 Fakty, ludzie, pieniądze – magazyn,
2005
00:35 Wydanie drugie poprawione
01:05 Multikino – magazyn, 2005
01:30 Uwaga! – magazyn, 2005
01:50 Telesklep

WTOREK 18 PAŹDZIERNIKA 2005 r. (Julian, Łukasz, René)

HIT NA DZIŚ
Człowiek, którego
nie było
22.40 TVP 2
Dramat, 110 min, USA 2001; Reżyseria:
Joel Coen; Scenariusz: Joel Coen, Ethan
Coen; Aktorzy: Billy Bob Thornton,
Frances McDormand,Adam Alexi-Malle,
Michael Badalucco, Katherine Borowitz,
Scarlett Johansson, Jon Polito

Dramat rozgrywa się w w niewielkim sennym miasteczku Santa
Rosa w Północnej Kalifornii. Jest
rok 1949. Ed Crane, mężczyzna
po czterdziestce, od lat pracuje
w zakładzie fryzjerskim, ale
nigdy nie uważał się za fryzjera.
Po prostu wżenił się w firmę.
Właścicielem niezbyt eleganckiego
zakładu jest Frank, brat żony Eda,
Doris, który odziedziczył biznes po
zmarłym ojcu. W przeciwieństwie
do małomównego, zamkniętego
w sobie męża, który nie wyróżnia
się niczym szczególnym poza paleniem papierosów jeden za drugim,
Doris lubi błyszczeć w towarzystwie
i bawić się. Kobieta pracuje jako
księgowa w domu handlowym.
Mając dziesięć procent rabatu
na towary, wydaje pieniądze bez
opamiętania, kupując niemal
wszystko: nylonowe pończochy,
luksusową bieliznę, ubrania, perfumy. Nie liczy się ze zdaniem męża,
właściwie go nie dostrzega, tłamsi
i kompletnie lekceważy.
Pewnego razu u Crane’ów gości z wizytą szef Doris, Dave Brewster, któremu towarzyszy żona,wyglądająca na
zdominowaną przez męża...

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.2620
08:40 Smocze opowieści; serial anim.
09:10 Program dla dzieci
09:40 Super Rupert; odc.5; serial
10:05 Tucker – odc.9; serial komediowy
10:30 Tak,kochanie; odc. 11; serial kom.
10:50 TELEZAKUPY
11:25 Tak jak w Unii
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Klan – odc.985; telenowela TVP
12:35 Plebania – odc. 587; telenowela TVP
13:05 Jaka to melodia?
13:25 Bulionerzy – odc. 39; serial kom.
13:55 Ktokolwiek widział, ktokolwiek
wie...
14:15 ZUS radzi – odc.18/24/05
14:30 Ostatni lot Columbii cz.II kraj
prod.Wielka Brytania (2003)
15:00 Wiadomości
15:10 Zdrowie i uroda; magazyn
15:15 Szansa na życie; odc.64
15:30 Zdrowie i uroda; magazyn
15:40 Telenowela
15:45 Zdrowie i uroda; magazyn
15:50 Pogoda
15:55 Recepty Jedynki – z Kołobrzegu
cz.III; magazyn
16:10 Zdrowie i uroda; magazyn
16:25 Moda na sukces – odc.2620
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:30 Klan – odc 990; telenowela TVP
18:00 Jaka to melodia?
18:25 Plebania – odc. 592
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości; Sport; Pogoda
20:10 Bo mój chłopak piłkę kopie
20:25 Liga Mistrzów – studio
20:45 Liga Mistrzów
22:50 Wiadomości
23:00 Prosto w oczy
23:10 Widzieć i wiedzieć – Trzy siostry;
kraj prod.Francja
23:45 Plus minus
00:10 XV Międzynarodowy Konkurs
Pianistyczny im. Fryderyka Chopina
00:55 Prawo i bezprawie – odc. 14
01:35 Prawo i bezprawie – odc. 15
02:15 reportaż
02:50 Zakończenie dnia

06:00 Złotopolscy – odc. 232 Prawda
06:25 10 minut tylko dla siebie
06:35 Dwójka Dzieciom – Kamienna tajemnica – odc. 4; serial kraj prod.Polska
07:05 Od przedszkola do Opola
07:35 Teletubisie – odc. 49; serial anim.
08:00 Czterdziestolatek – dwadzieścia lat
później – odc. 11; serial komediowy TVP
09:00 Pytanie na śniadanie
09:30 Pogoda
10:00 Panorama
10:30 Pogoda
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 M jak miłość – odc. 195
12:00 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza – Krynicki smak (11)
12:30 10 minut tylko dla siebie
12:40 TELEZAKUPY
13:00 Panorama
13:10 Pogoda
13:15 Śpiewające fortepiany
14:05 Lokatorzy – odc. 23; serial kom.
14:35 Znaki czasu ; magazyn
14:55 Wydarzenia, wydarzenia
15:05 Doktor z alpejskiej wioski – odc. 64
16:00 Panorama
16:15 Dla niesłyszących – M jak miłość
– odcinek 353; serial TVP
17:05 Dla niesłyszących – Kulisy serialu
„M jak miłość”
17:15 Allo, Allo – odc. 22; serial kom.
17:45 Pogotowie Ekspresu Reporterów
17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:05 Jeden z dziesięciu
19:35 Ale Jazda!
20:00 Panorama flesz
20:10 M jak miłość – odcinek 354; serial
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
– wstęp – (Człowiek, którego nie było)
22:50 Wieczór filmowy Kocham Kino
– Człowiek, którego nie było; dramat
obyczajowy kraj prod.USA
00:45 Liga Mistrzów – skróty
01:50 Zakończenie dnia

06:00 Piosenka na życzenie
06:55 TV MARKET
07:10 Interwencja, odc.518
07:30 Ja się zastrzelę 6, odc.85
08:00 Zbuntowany Anioł , odc.206
09:00 JAG Wojskowe Biuro Śledcze,
odc.46
10:00 Daleko od noszy, odc.29
10:30 Czułość i kłamstwa, odc.127 Polska,
2001
11:00 Samo życie, odc.592 Polska
11:45 TV MARKET
12:00 Zbuntowany Anioł, odc.207
13:00 Ja się zastrzelę 6, odc.86
13:30 Świat według Bundych, odc.127
14:00 Pierwsza miłość, odc.157 Polska
14:45 Pensjonat pod Różą, odc.76
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.519
16:30 Świat według Bundych, odc.128
17:00 V.I.P., odc.13; USA
18:00 Pierwsza miłość, odc.158 Polska
18:45 Wydarzenia
19:15 Sport
19:20 Pogoda
19:30 Samo życie, odc.593 Polska
20:15 Szpital Księcia Alfreda, odc.4
20:45 Co kryje prawda; USA, 2000; r.
Zemeckis Robert;w.Ford Harrison,Pfeiffer
Michelle, Scarwid Diana, Morton Joe
Thriller. Clara Spencer (Pfeiffer) nie może
wócić do równowagi psychicznej po wypadku samochodowym. Dręczące ją lęki,
niewytłumaczalne dla jej męża Normana
(Ford), pogłębia wyjazd jedynej córki (z
pierwszego małżeństwa) do internatu.
Prześladują ją wzrokowe i słuchowe
omamy, zwłaszcza twarz dziewczyny
tuż pod powierzchnią jeziora w stanie
Vermont, nad którym wznosi się ich
dom. Wkrótce Norman przeknuje się,
że nie są to złudzenia. Czeka ich ciężka
walka o życie.
21:30 Studio Lotto
23:35 Strażnik Teksasu, odc.8; USA
00:35 Biznes Wydarzenia
00:55 Pogoda
01:00 Kuba Wojewódzki -Talk Show
01:55 Nocne randki, odc.6
02:45 Siły szybkiego reagowania; USA,
1999; r. Phillip Roth; w. Brad Dourif, Ernie
Hudson, Glenn Plummer
04:15 Aquaz Music Zone
05:30 Pożegnanie

06:00 Uwaga! – magazyn
06:20 Telesklep
07:00 Agenci NCIS – serial sensacyjny
(14/23), USA
07:55 Gorzka zemsta – telenowela obyczajowy (133/188), Kolumbia, 2003
08:50 Wykręć numer – teleturniej, 2005
10:10 Graj o raj – teleturniej
11:05 Anioł Stróż – serial komedia (7)
11:35 Na Wspólnej – serial obyczajowy
(531/0), Polska
12:05 Rozmowy w toku – talk show
13:10 W-11 Wydział Śledczy – serial
fabularno-dokumentalny
13:45 Medicopter 117 – serial sensacyjny
(13/13), Niemcy
14:45 Brygada ratunkowa – serial sensacyjny (10/22), USA
15:45 Gorzka zemsta – telenowela
obyczajowy (134/188), 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
21:30 Magda M. – serial obyczajowy
(7/15), 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
muzyczny
08.00 TV market
08.15 „Pokemon” (84) – serial animowany
dla dzieci, USA/Japonia
08.45 Benny Hill (10) – serial kom.l
09.15 BAR EUROPA – Reality Show
09.45 „Grzechy” (1) – miniserial, USA
1986, reż. Douglas Hickox
10.45 „Strefa P” – Magazyn muzyczny
11.15 Kasa na bank – teleturniej
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” (85) – serial animowany
dla dzieci, USA/Japonia
15.45 „Joan z Arkadii” (31) – serial,
USA 2003, wyk. Joe Mantegna, Mary
Steenburgen
16.45 „Reba” (12) – serial komediowy
17.15 Benny Hill (11) – serial kom.
17.45 BAR EUROPA – Reality Show
18.15 „Daję słowo” – teleturniej
19.00 „MacGyver” (110) – przygodowy
serial akcji, USA/Kanada
20.00 BAR EUROPA – Reality Show
20.50 „Buffy, postrach wampirów”
(29) – przygodowy serial akcji, USA
1997-2003, wyk. Sarah Michelle Gellar
(jako Buffy), Nicolas Brendon, Charisma
Carpenter,Anthony Stewart Head,Alyson
Hannigan
21.50 „Pierwsza fala” (49) – fantastyczny
serial akcji, Kanada
22.50 WYDARZENIA
23.00 „Port lotniczy” (8) – dokudrama
23.25 „Drogówka” – Magazyn policyjny
00.05 „Mrowisko w gaciach” – USANiemcy 2000, reż. Marc Rothemund;
wyk. Tobias Schenke, Mina Tander,
Andrea Sawatzki
01.50 Muzyczne listy – magazyn
02.40 „VIP” – Wydarzenia i plotki
03.05 „Joker” – talk-show
03.55 Zakończenie programu

22:30 Teraz my! – talk show, 2005
23:15 Agenci NCIS – serial sensacyjny
(15/23), USA
00:15 Co za tydzień – magazyn
00:40 Nocne igraszki
01:40 Uwaga! – magazyn
02:00 Telesklep
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ŚRODA 19 PAŹDZIERNIKA 2005 r. (Ferdynand, Izaak, Jan, Paweł, Piotr, Siemowit, Skarbimir)

HIT NA DZIŚ
Gorzki smak wolności
20.15 TVP 1
Dramat obyczajowy, 88 min, USA
1994; Reżyseria: John Korty; Scenariusz:
Eugene Corr, Ruth Shapiro; Aktorzy:
Rebecca DeMornay, Ellen Burstyn,
Robert Knepper, Carol Mitchell-Leon,
Richard Jenkins

Poruszająca opowieść o dziewczynie, która mimo młodego wieku
przeszła już w życiu wiele. Koszmary
z dzieciństwa odcisnęły trwałe piętno na jej psychice. Rozpaczliwie
szuka ucieczki przed nękającymi
ją okrutnymi wspomnieniami,
łaknie miłości i rodzinnego ciepła,
pragnie naprawić całe zło, zacząć
wszystko od nowa. Życie szykuje
jej tymczasem kolejne przykre
niespodzianki.
Bohaterkę filmu,Arlene, poznajemy
w czasie,gdy jest w zaawansowanej
ciąży. Nic nie wiadomo o jej życiu ani
o ojcu dziecka. Dziewczyna biegnie
przez gęsty las, jakby uciekała od
przeszłości. Jest zalękniona, zagubiona. Na pustej drodze zatrzymuje
przypadkowy samochód, którym
dojeżdża na pobliską stację benzynową. Próbuje porozmawiać
przez telefon z matką, ale rodzicielkę niewiele obchodzi los córki.
Nagle dziewczyna dostrzega
przez okno starszego pracownika
stacji, liczącego pieniądze w kasie.
Rzuca się na niego, ale w tym czasie niespodziewanie zajeżdża patrol policyjny. Kiedy funkcjonariusz
usiłuje obezwładnić napastniczkę,
pada strzał. Uciekającą przez las
dziewczynę dopadają w końcu
policjanci z psami...

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.2621
08:40 Cedric; serial animowany
08:55 Andy Pandy; serial animowany
09:05 Domisie; program dla dzieci
09:35 Łatek; serial animowany
10:05 JAG VIII, Wojskowe Biuro Śledcze;
serial kraj prod.USA
10:50 TELEZAKUPY
11:20 Wpisani w krajobraz; magazyn
11:35 To trzeba wiedzieć
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Klan – odc 986; telenowela TVP
12:35 Plebania – odc. 588; telenowela
13:05 Jaka to melodia?
13:25 Sąsiedzi; serial komediowy TVP
13:55 Raj ; magazyn
14:25 Rzeczy i ludzie – Brazylia; serial dok.
15:00 Wiadomości
15:10 Poznaj siebie; magazyn
15:15 Wielki świat małych odkrywców
– Świat w ramionach odc.45; magazyn
15:35 Recepta Jedynki – Hospicjum cz.I;
felieton
15:40 Poznaj siebie; magazyn
15:50 Pogoda
15:55 Zwierzowiec; odc.38
16:10 Poznaj siebie; magazyn
16:25 Moda na sukces – odc.2621
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:30 Klan – odc 991; telenowela TVP
18:00 Jaka to melodia?
18:25 Plebania – odc. 593; telenowela TVP
19:00 Lippy and Messy – /odc.23/
19:05 Wieczorynka
19:30 Wiadomości; Sport; Pogoda
20:15 Okruchy życia – Gorzki smak
wolności; dramat kraj prod.USA (1994);
reż.:John Korty; wyk.:Rebecca DeMornay,
Ellen Burstyn, Linda Pierce
21:55 Debata
22:35 Wiadomości
22:45 Prosto w oczy; program Moniki
Olejnik; Dla małoletnich od lat 12
23:00 Tu i teraz – Wybór kobiety; reportaż
23:25 Liga Mistrzów – skróty
00:35 Ballada o Małym Jo; dramat
kraj prod.USA (1993); reż.:Maggie
Greenwald; wyk.:Bob Hopkins
02:35 Zakończenie dnia

05:55 Złotopolscy – odc. 233 Badania
06:20 10 minut tylko dla siebie
06:35 Dwójka Dzieciom – Kamienna
tajemnica – odc. 5; serial
07:00 Od przedszkola do Opola
07:30 Dwójka Dzieciom – Teletubisie
– odc. 50; serial animowany
08:00 Czterdziestolatek – dwadzieścia lat
później – odc. 12; serial komediowy TVP
09:00 Pytanie na śniadanie
09:30 Pogoda
10:00 Panorama
10:30 Pogoda
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 M jak miłość – odc. 196
12:00 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza – Wileński smak (56)
12:30 10 minut tylko dla siebie
12:40 TELEZAKUPY
13:00 Panorama
13:10 Pogoda
13:10 Z Grabowskim po kraju (bis);
widowisko rozrywkowe
14:05 Lokatorzy – odc. 24
14:35 Wydarzenia, wydarzenia
14:40 Wojownicy; teleturniej
15:10 Doktor z alpejskiej wioski – odc. 65
16:00 Panorama
16:20 Dla niesłyszących – M jak miłość
– odcinek 354; serial TVP
17:10 Dla niesłyszących – Kulisy serialu
„M jak miłość”
17:15 Allo, Allo – odc. 23; serial kom.
17:40 Pogotowie Ekspresu Reporterów
17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:05 Jeden z dziesięciu
19:35 Sportowe fascynacje; magazyn
19:55 Panorama flesz
20:00 Szkoda gadać – odc. 2; serial
komediowy
20:30 Liga Mistrzów
23:00 Panorama
23:20 Biznes
23:25 Sport Telegram
23:35 Pogoda
23:40 XV Międzynarodowy Konkurs
Chopinowski – finał 2 dzień
00:45 Alibi na środę – Podniebny pojedynek; film fabularny kraj prod.USA
02:20 Zakończenie dnia

06:00 Piosenka na życzenie
06:55 TV MARKET
07:10 Interwencja, odc.519
07:30 Ja się zastrzelę 6, odc.86
08:00 Zbuntowany Anioł, odc.207;
Argentyna
09:00 Strażnik Teksasu, odc.8; USA
09:55 13 Posterunek, odc.33 Polska
10:30 Czułość i kłamstwa, odc.128 Polska
11:00 Samo życie, odc.593 Polska
11:45 TV MARKET
12:00 Zbuntowany Anioł, odc.208;
Argentyna
13:00 Ja się zastrzelę 6, odc.87
13:30 Świat według Bundych, odc.128
14:00 Pierwsza miłość, odc.158 Polska
14:45 Pensjonat pod Różą, odc.77 Polska
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.520
16:30 Świat według Bundych, odc.129
17:00 Gra w ciemno, odc.45 Polska, 2005
18:00 Pierwsza miłość, odc.159
18:45 Wydarzenia
19:15 Sport
19:20 Pogoda
19:30 Samo życie, odc.594 Polska
20:15 Tango z aniołem, odc.8 Polska
21:00 Szalona impreza; USA, 1998; w.
Hewitt Jennifer Love,Embry Ethan,Korsmo
Charlie, Ambrose Lauren, Green Seth
Komedia. Wszyscy licealiści czekają na
ten moment, koniec szkoły oznacza
mega imprezę, na której wszystko
może się zdarzyć. Szczególnie jeśli
organizatorka (Michelle Brookhurst)
straci kontrolę nad tym co dzieje się w
jej domu. Preston (Ethan Embry) planuje
wyznać miłość Amandzie (Jennifer Love
Hewitt), a William chce zemścić się na
kolegach, którzy gnębili go przez ostatnie
cztery lata.
21:30 Studio Lotto
23:20 Nasze dzieci, odc.48 Polska, 2005
Talk Show pod patronatem Fundacji
Polsat
00:20 Biznes Wydarzenia
00:40 Pogoda
00:45 Granice strachu, odc.4
01:45 Aquaz Music Zone
05:30 Pożegnanie

06:00 Uwaga! – magazyn
06:20 Telesklep;
07:00 Medicopter 117 – serial sensacyjny
(13/13), Niemcy
07:55 Gorzka zemsta – telenowela
obyczajowy (134/188), Kolumbia
08:50 Wykręć numer – teleturniej
10:10 Graj o raj – teleturniej
11:05 Usterka
11:35 Na Wspólnej – serial obyczajowy
(532/0), Polska
12:05 Rozmowy w toku – talk show
13:10 W-11 Wydział Śledczy – serial
fabularno-dokumentalny
13:45 Medicopter 117 – serial sensacyjny
(1/13), Niemcy
14:45 Brygada ratunkowa – serial sensacyjny (11/22), USA
15:45 Gorzka zemsta – telenowela
obyczajowy (135/188), 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 Karol. Człowiek, który został
papieżem – miniserial obyczajowy
(1/2), Niemcy, 2005, reż. Giacomo
Battiato , wyst. Piotr Adamczyk,
Małgorzata Bela, Raoul Bova, Matt
Craven, Olgierd Łukaszewicz, Szymon
Bobrowski, Grażyna Szapołowska, Ennio
Fantastichini, Kenneth Welsh, Hristo
Shopov, Piotr Adamczyk, Małgorzata
Bela, Raoul Bova, Matt Craven,
Szymon Bobrowski, Hristo Shopov,
Olgierd Łukaszewicz, Ennio Fantastichini,
Lech Mackiewicz, Ken Duken, Violante
Placido, Radosław Pazura, Kenneth Welsh,
Grażyna Szapołowska, ;
22:10 Specjalista – film sensacyjny, USA,
1994, reż. Luis Llosa , wyst. Sylvester
Stallone, Sharon Stone, James Woods,
Rod Steiger, Eric Roberts, Mario Ernesto
Sanchez
00:30 Bez skazy – serial obyczajowy
(7/16), USA, 2003
01:30 Nocne igraszki
02:30 Nie do wiary – magazyn
03:00 Uwaga! – magazyn
03:20 Telesklep

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” (85) – serial animowany
dla dzieci, USA
08.45 Benny Hill (11) – serial kom.
09.15 BAR EUROPA – Reality Show
09.45 „Pasadena” (8) – serial dramatyczny, USA 2001
10.45 „Kinomaniak” – Odjazdowy magazyn filmowy
11.15 Kasa na bank – teleturniej
12.15 BAR EUROPA – Reality Show
13.00 „Sztukateria” – Magazyn kulturalny
13.30 „Daję słowo” – teleturniej
14.15 Muzyczne listy – magazyn
15.15 „Pokemon” (86) – serial animowany
dla dzieci, USA/Japonia
15.45 „Buffy, postrach wampirów” (29)
– przygodowy serial akcji
16.45 „Reba” (13) – serial komediowy,
USA 2001, reż. Dana De Vally, James
Widdoes
17.15 Benny Hill (12) – serial kom.
17.45 BAR EUROPA – Reality Show
18.15 „Daję słowo” – teleturniej
19.00 „Muszkieterowie–nowepokolenie”
(4) – przygodowy „płaszcza i szpady”,
USA 2005, reż. Richard Martin, Ron
Oliver
20.00 BAR EUROPA – Reality Show
20.50 „Komisarz Rex” (5) – serial kryminalny, Austria – Niemcy, 1998
21.50 „Łabędziem być” – program
22.50 Wydarzenia
23.00 Detektor – raport Czwórki – magazyn reporterski
23.30 „PałacWagabundów” (7) –Australia
2001, reż. Pino Amenta, Geoffrey
Cawthorn
00.00 „Naga broń” – USA 1988, reż.
David Zucker; wyk. Leslie Nielsen,
George Kennedy, Priscilla Presley, Ricardo
Montalban
01.45 „Muzyczne listy” – magazyn
02.35 „Kinomaniak” – Odjazdowy magazyn filmowy
03.00 „Joker” – talk-show
03.50 Zakończenie programu

CZWARTEK 20 PAŹDZIERNIKA 2005 r. (Budzisława, Irena, Jan Kanty, Kleopatra, Wendelin, Witalis)

HIT NA DZIŚ
Karol. Człowiek,

który został papieżem
20.10 TVN
film obyczajowy, Włochy/Polska /
Francja/Kanada/Niemcy, rok produkcji: 2005; Reżyseria: Giacomo Battiato;
Obsada: Piotr Adamczyk, Małgorzata
Bela, Raoul Bova, Matt Craven, Szymon
Bobrowski, Grażyna Szapołowska

Film odznacza się pokorą, z jaką
potraktowano temat, prostotą
i przejrzystością wizji twórczej,
powściągliwością w wyrażaniu
uwielbienia dla głównego bohatera oraz świadomością, jak
mocno jego osobista historia
życia jest powiązana z historią
Polski. Z tej właśnie świadomości
wypływa idea, aby osobowość
i wewnętrzny rozwój przyszłego
Papieża ukazać na tle dwóch totalitaryzmów, z którymi miał do
czynienia i przeciwko którym nie
wahał się przyjąć postawy, co na
zawsze naznaczyło jego duszę.
Tak więc Battiato zaczyna swą
opowieść od tragicznego roku
1939, od inwazji Polski dokonanej
najpierw przez wojska niemieckie, a potem przez Sowietów.
Poczynając od pierwszych ujęć,
reżyserowi udaje się pokazać
na tle tych wydarzeń wyraźnie
już ukształtowane cechy charakteru młodego Wojtyły. Jest to
pełne taktu zatroskanie o innych,
umiejętność nawiązywania nacechowanych zaufaniem kontaktów
z ludźmi, a jednocześnie – pewna
wewnętrzna siła...

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.2622
08:40 Smocze opowieści; serial anim.
09:10 Budzik
09:40 Piątka detektywów; cz. I 19
10:10 JAG VIII, Wojskowe Biuro Śledcze;
serial kraj prod.USA
10:55 TELEZAKUPY
11:25 Europa bez miedzy
11:50 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Klan – odc 987; telenowela TVP
12:35 Plebania – odc. 589; telenowela
13:05 Jaka to melodia?
13:25 Lokatorzy; serial komediowy TVP
13:55 My Wy Oni; magazyn
14:20 Pamiętaj o sercu – Ratuj się sam,
czyli profilaktyka chorób serca
15:00 Wiadomości
15:10 Jak żyć bezpiecznie?; magazyn
15:15 Podróżnik
15:35 Jak żyć bezpiecznie?; magazyn
15:40 Telenowela
15:45 Jak żyć bezpiecznie?; magazyn
15:50 Pogoda
15:55 Recepty Jedynki; magazyn
16:10 Jak żyć bezpiecznie?; magazyn
16:25 Moda na sukces – odc.2622
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:30 To, co miało być
18:00 Jaka to melodia?
18:25 Plebania – odc. 594; telenowela
19:00 Lippy and Messy
19:05 Wieczorynka
19:30 Wiadomości; Sport; Pogoda
20:10 Pogoda dla kierowców
20:20 Wstrząsy wtórne – część 1; dramat kraj prod.USA, Niemcy (1999); reż.:
Mikael Salamon; wyk.:Tom Skerritt,
Sharon Lawrence, Charles S. Dutton
21:50 Program publicystyczny
22:35 Wiadomości
22:45 Prosto w oczy
23:05 Punkt widzenia – Muszę mieć inne
marzenia; film dokumentalny
23:40 Kwiat mego sekretu; film fabularny
kraj prod.Hiszpania (1995)
01:25 XV Międzynarodowy Konkurs
Pianistyczny im. Fryderyka Chopina
02:10 Magazyn Ligi Mistrzów
02:40 Zakończenie dnia

05:50 Złotopolscy – odc. 234
06:15 10 minut tylko dla siebie
06:30 Dwójka Dzieciom – Kamienna
tajemnica – odc. 6; serial
06:55 Od przedszkola do Opola
07:30 Teletubisie – odc. 51; serial anim.
07:55 Czterdziestolatek – dwadzieścia lat
później – odc. 13; serial komediowy TVP
09:00 Pytanie na śniadanie
09:30 Pogoda
10:00 Panorama
10:30 Pogoda
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 M jak miłość – odc. 197
12:00 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza
12:30 10 minut tylko dla siebie
12:40 TELEZAKUPY
13:00 Panorama
13:10 Pogoda
13:15 Europa da się lubić – Figlarna
14:10 Lokatorzy – odc. 25
14:40 Oceaniczne oazy – Wyspa
Kokosowa-Wyspa skarbów – odc.1
15:05 Doktor z alpejskiej wioski – odc.
66 kraj prod.Austria, Niemcy, Włochy
16:00 Panorama
16:20 Duże dzieci – (4); talk-show
17:00 Program rozrywkowy
17:15 Allo, Allo – odc. 24; serial kom.
17:40 Pogotowie Ekspresu Reporterów
17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:50 Pogoda
19:00 Burza mózgów – odc. 6; teleturniej;
Bez ograniczeń wiekowych
19:50 Panorama flesz
19:55 Życie jest piękne; dramat kraj
prod.Włochy (1997); reż.:Roberto
Benigni; wyk.:Roberto Benigni, Nicoletta
Braschi, Giorgio Cantarini, Sergio Bustric,
Amerigo Fontani
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport Telegram
22:30 Pogoda
22:45 Oficer – odc. 6 „Odwet”; serial TVP
23:45 Czy świat oszalał? – Trucizna i
polityka; film dokumentalny
00:35 W obronie prawa – VII – odc. 23
01:20 Przystanek Wrocław
02:10 Zakończenie dnia

06:00 Piosenka na życzenie
06:55 TV MARKET
07:10 Interwencja, odc.520
07:30 Ja się zastrzelę 6, odc.87
08:00 Zbuntowany Anioł, odc.208
08:55 Gra w ciemno, odc.45 Polska
09:55 13 Posterunek, odc.32 Polska
10:30 Czułość i kłamstwa, odc.129
11:00 Samo życie, odc.594 Polska
11:45 TV MARKET
12:00 Zbuntowany Anioł, odc.209
13:00 Ja się zastrzelę 6, odc.88
13:30 Świat według Bundych, odc.129
14:00 Pierwsza miłość, odc.159 Polska
14:45 Rodzina zastępcza, odc.207 Polska
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.521 Polska
16:30 Daleko od noszy, odc.67 Polska
17:00 Gra w ciemno, odc.46 Polska
18:00 Pierwsza miłość, odc.160 Polska
18:45 Wydarzenia
19:15 Sport
19:20 Pogoda
19:30 Samo życie, odc.595 Polska
20:15 Pensjonat pod Różą, odc.79
21:15 Gotowe na wszystko, odc.8
21:30 Studio Lotto
22:20 Co z tą Polską?, odc.45; Program
Tomasza Lisa

06:00 Uwaga! – magazyn
06:20 Telesklep;
07:00 Medicopter 117 – serial sensacyjny
(1/13), Niemcy
07:55 Gorzka zemsta – telenowela
obyczajowy (135/188), Kolumbia
08:50 Wykręć numer – teleturniej, 2005
10:10 Graj o raj – teleturniej, 2005
11:05 Usterka;
11:35 Anioł Stróż – serial komedia (7/13)
12:05 Rozmowy w toku – talk show
13:10 W-11 Wydział Śledczy – serial
fabularno-dokumentalny
13:45 Medicopter 117 – serial sensacyjny
(2/13), Niemcy
14:45 Brygada ratunkowa – serial sensacyjny (12/22), USA, 2004
15:45 Gorzka zemsta – telenowela
obyczajowy (136/188), 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 Karol. Człowiek, który został
papieżem – miniserial obyczajowy (2),
Niemcy, 2005, reż. Giacomo Battiato ,
wyst. Piotr Adamczyk, Małgorzata Bela,
Hristo Shopov, Ennio Fantastichini, Lech
Mackiewicz, Ken Duken,Violante Placido,
Radosław Pazura, Piotr Adamczyk,
Małgorzata Bela, Raoul Bova, Matt
Craven, Szymon Bobrowski, Hristo
Shopov, Olgierd Łukaszewicz, Ennio
Fantastichini, Lech Mackiewicz, Ken
Duken,Violante Placido, Radosław Pazura,
Kenneth Welsh, Grażyna Szapołowska
22:10 Epidemia – film sensacyjny, USA,
1995, reż. Wolfgang Petersen , wyst.
Dustin Hoffman, Rene Russo, Morgan
Freeman, Kevin Spacey, Cuba Gooding Jr.,
Donald Sutherland, Patrick Dempsey
00:45 Misja Martyna – program rozrywkowy, 2005
01:15 Siłacze – program rozrywkowy
02:20 Uwaga! – magazyn, 2005
02:40 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” (86) – serial animowany
dla dzieci, USA/Japonia
08.45 Benny Hill (12) – serial komediowy
09.15 BAR EUROPA – Reality Show
09.45 TiVi-sekcja – talk show
10.45 „Dekoratornia” – magazyn wnętrzarski
11.15 Kasa na bank – teleturniej
12.15 BAR EUROPA – Reality Show
13.00 „Instynkt tropiciela” – przewodnik
po Polsce
13.30 „Daję słowo” – teleturniej
14.15 „Muzyczne listy” – magazyn
15.15 „Pokemon” (87) – serial animowany
dla dzieci, USA/Japonia
15.45 „Grzechy” (2) – miniserial, USA
1986, reż. Douglas Hickox, wyk. Joan
Collins (jako Helene Junot), Timothy
Dalton, Edmund Junot, Gene Kelly, Eric
Hovland
16.45 „Reba” (14) – serial komediowy,USA
2001, reż. Dana De Vally, James Widdoes,
wyk. Reba McEntire, Christopher Rich,
Joanna Garcia, Steve Howey
17.15 Benny Hill (13) – serial kom.
17.45 BAR EUROPA – plusy-minusy
– Reality Show
18.15 Taxi – teleturniej
19.00 „Goście Michaela Parkinsona” (4)
– talk show
20.00 BAR EUROPA – plusy-minusy
– Reality Show
21.00 „Naga broń” – USA 1988, reż.
David Zucker; wyk. Leslie Nielsen,
George Kennedy, Priscilla Presley, Ricardo
Montalban
22.50 WYDARZENIA
23.00 „Komenda” – serial dokumentalny
23.30 „Koszmar minionego lata” – USA
1997, reż. Jim Gillespie; wyk. Jennifer
Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar,
Ryan Phillippe, Freddie Prinze, Jr., Muse
Watson, Anne Heche
01.35 Muzyczne listy – magazyn
02.25 „Strefa P” – Magazyn muzyczny
02.50 „Joker” – talk-show
03.40 Zakończenie programu

23:20 Zakręcone, odc.7 Polska, 2004
23:50 Biznes Wydarzenia
00:10 Pogoda
00:15 Raport specjalny, odc.74 Polska,
2005
00:45 Fala zbrodni (Fałszerze), odc.34
Polska, 2005; r. Lang Krzysztof
01:40 Magazyn sportowy
05:30 Pożegnanie
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Podróże nie tylko literackie
W połowie lat trzydziestych ubiegłego wieku Ali Sabahattin, jeden
z czołowych prozaików tureckich
tak opisywał kulturową złożoność
tego kraju: „Anatolia, która wydaje się
na mapkach w książkach szkolnych
maleńka jak dłoń człowieka, pełna jest
rozmaitych niepodobnych do siebie
ludzi. Rozłożone małymi grupkami
mieściny stanowią zamknięte w sobie światki. Światków tych nie można
poznać z bezludnych stacji, rozmieszczonych co sześćdziesiąt kilometrów
wzdłuż linii kolejowych, przebiegających wśród stepów, ani też z placów
publicznych, na których zatrzymują
się samochody wycieczkowe.” Jakkolwiek od tego czasu minęło około
siedemdziesięciu lat, a dzisiejsza
Turcja pod wieloma względami jest
krajem nowocześniejszym niż niejedno państwo europejskie, niektóre
spostrzeżenia autora nie straciły na
aktualności. Mieszkańcy kosmopolitycznego Stambułu, Ankary czy miast
zachodniego wybrzeża Anatolii żyją
wciąż w świecie pod wieloma względami nieporównywalnym do świata
kurdyjskich wsi czy nawet takich
położonych na wschodzie miast jak
Diyarbakır, Adıyaman czy Van. Aziz,
około pięćdziesięcioletni mieszkaniec Urfy (dawnej Edessy), z którego
gościny korzystałem przez jakiś czas,
zaraz po tym, jak mi się przedstawił,
powiedział: „Jestem Kurdem, ale nie
terrorystą. Nie chcę wolnego Kurdystanu, bo nie chcę żyć w państwie
religijnym. Turcja to piękny i demokratyczny kraj. Prawie.” Wtóruje mu
mój znajomy, Mehmet, na co dzień
student politechniki w Adanie: „Nie
chcę mieć do czynienia z tymi świątobliwymi… wiesz, oni nam zabraniają pić piwa i używać prezerwatyw!
W Polsce na pewno jest inaczej…”
Jest coś trafnego w tym, co od
wieków zauważali Europejczycy
podróżujący po Bliskim Wschodzie:
tu znane Zachodowi problemy nabierają niebywałej wyrazistości – jak
barwy tutejszej przyrody. Kiedy
w latach dwudziestych Turcy pod
wodzą Mustafy Kemala budowali
świeckie państwo, dokonywali tego
drogą radykalnych cięć. Przejście od
imperium muzułmańskiego, którego
wielomilionowa stolica, Stambuł, była
także siedzibą kalifatu, do państwa organizowanego na wzór Francji i Re-

publiki Weimarskiej oznaczało nie
tylko zmianę ustroju politycznego
i gospodarczego, ale także głębokie
przekształcenie tożsamości mieszkańców Turcji. Wśród aksjomatów
określających konstytucję z 1937
roku znajduje się m.in. idea nowoczesnego państwa świeckiego. Idei tej
służyło także odrzucenie kojarzonego z muzułmańską przeszłością alfabetu arabskiego jako sposobu zapisu
słów języka tureckiego, obyczajów,
kalendarza, a zwłaszcza dominującej roli religii w życiu publicznym.
To konsekwentne wykorzenianie
społeczeństwa z jego pamięci historycznej wynikało z przeświadczenia,
że trzeba pozbyć się wszystkiego, co
w świadomości zbiorowej może być
przeszkodą w procesie wszechstronnej modernizacji. Ten „naród zapominających” miał zostać wyposażony
w tożsamość, która zakładałaby także
odrzucenie identyfikacji z jakąkolwiek
wspólnotą etniczną, ponieważ drugim
obliczem wspólnot etnicznych są etniczne podziały i wynikające z nich
konflikty; w tej perspektywie słowo
„Turek” miało się odnosić do każdego mieszkańca Turcji, bez względu na
jego pochodzenie.
Na konflikt turecko-kurdyjski, którego nie rozwiązano po dziś dzień,
można by spojrzeć jak na świadectwo kryzysu idei Turcji jako państwa
świeckiego. W oczach tureckich
polityków pragnących kontynuować
idee kemalistowskie Kurdowie reprezentują coś radykalnie z tymi ideami
sprzecznego, a ruchy społeczne
odwołujące się do religii stanowią
zagrożenie dla spójności liczącej dziś
około osiemdziesięciu lat republiki.
Ten lęk przed powrotem religii do
życia publicznego dobrze ilustruje
historia, jaka przed kilkoma laty
przytrafiła się jednemu z dzisiejszych
liderów tureckiego życia politycznego. W 1998 roku były burmistrz
Stambułu, Recep Tayyip Erdogan,
skazany został na cztery miesiące
więzienia „za podżeganie do nienawiści przy pomocy różnic klasowych,
religijnych i etnicznych” na podstawie
art. 312 tureckiego kodeksu karnego,
co sprawiło, że kiedy jego partia
wygrała wybory parlamentarne, nie
mógł objąć teki premiera! Wszystko
to przez publiczne zacytowanie wiersza Ziyi Gökalpa, bądź co bądź jednej

fot. R. Chymkowski

z najważniejszych postaci oficjalnego publicznej właściwą społeczeństwom
kanonu literackiego:
Zachodu. Islamizacja życia publicznego może w ich przekonaniu prowa„…meczety są naszymi koszarami, dzić do odrodzenia antyeuropejskiej,
kopuły są naszymi hełmami,
a w konsekwencji także antymodernizacyjnej reakcji.
minarety są naszymi bagnetami,
a wierni są naszą armią”
To mniej więcej tak jakby w Polsce
aresztować kandydata na urząd prezydenta za powoływanie się na teksty
Roman Dmowskiego.

Tymczasem dla wielu mieszkańców
Turcji modernizacja jako westernizacja
była gestem przecięcia tureckiej historii, włączeniem do szeregu państw,
głównie postkolonialnych, które nie
mają własnej historii, a jedynie historię cudzą, „zewnętrzną”, ponieważ ich
tożsamość daje się pomyśleć tylko
w odniesieniu do Europy. Modernizacja tak pojęta jest dla nich modernizacją, która przychodzi z zewnątrz,
nawet jeśli dokonuje się za sprawą
miejscowych elit, a więc w pewnym
sensie jest „kulturową kolonizacją”,
tym bardziej bolesną, że dotyczy
społeczeństwa o wyjątkowo bogatej
kulturze. Jeszcze do niedawna w mowie codziennej Turcy używali słowa
„alafranka” (dosł. francuski, także:
europejski) jako synonimu określenia stanowiącego wyraz najwyższego
uznania, zaś słowa „alaturka” (turecki)
jako określenia nacechowanego
pejoratywnie. Dzisiaj coraz częściej
wyrażenie „alaturka” funkcjonuje jako
przywołanie sentymentu za tradycją,
także tą osmańską.

Ruch modernizacyjny w Turcji zasadza się na założeniu, że modernizacja to westernizacja, tzn. że budowa
silnego ekonomicznie i politycznie,
dostatniego państwa tureckiego musi
polegać na przeszczepianiu sprawdzonych rozwiązań zachodnioeuropejskich; poszukiwania jakiejkolwiek
„trzeciej drogi” prowadzić muszą do
niepowodzeń, a w konsekwencji do
regresu, czego świadectwa można
znaleźć w dwudziestowiecznej historii wielu państw świata. Z tego punktu
widzenia renesans islamu wydaje się
rzecznikom tej prozachodniej wizji
modernizacyjnej oczywistym zagrożeniem – nie dlatego, żeby był
zasadniczo sprzeczny z ideami i regułami funkcjonowania gospodarki
kapitalistycznej czy demokracji parlamentarnej, ale dlatego, że wpisane
weń dążenie do ogarnięcia sobą
całokształtu życia społecznego kłóci Wyrazem rozczarowania kolejnymi
się z ideą zsekularyzowanej sfery rządami jest powstająca po II wojnie

światowej literatura, w której nader
często o sprawach współczesnych
mówi się poprzez historyczne
parabole. Akcja wydanej w 1971
roku powieści Kemala Tahira o wymownym tytule Na rozdrożu toczy
się od sierpnia do listopada 1930
roku, a więc w zaledwie kilka lat od
utworzenia republiki, w czasie kiedy
nie jest jeszcze jasne, w którym kierunku potoczą się dalsze losy kraju, za
to wiadomo już, że działania reformatorów przyniosły szereg poważnych
rozczarowań, nie tylko bowiem nie
wszystko jest tak, jak to sobie na fali
pierwszego entuzjazmu wyobrażano,
ale ponadto wielu przedstawicieli
dawnych „etosowców” w nowej
rzeczywistości społeczno-politycznej realizuje przede wszystkim własne
partykularne interesy. „Okazało się,
że dano pole do popisu oszustom,
awanturnikom, paskarzom, a nawet
złodziejom.”
Historia Turcji XX wieku jest rzadkim
przykładem sytuacji, w której dobrze
wykształcone w duchu zachodnioeuropejskim elity polityczne i kulturalne
narzuciły całemu społeczeństwu
pojęcia pochodzące z kręgu kulturowego w znacznej mierze temu
społeczeństwu obcego, przy czym
rezultaty tego przedsięwzięcia są nie
na skalę bardziej lub mniej udanego
eksperymentu społecznego, lecz na

ciąg dalszy na str. 2
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Michał Michalcewicz (1910-1995) – nauczyciel, organizator szkolnictwa

w Nasielsku po II wojnie światowej, wieloletni dyrektor szkoły, działacz związkowy.
ochodził z polskiej
P
rodziny mieszkającej
na kresach II Rzeczpospolitej. Poświadczenie
o narodowości polskiej
zawiera rejestr starostwa
w Samborze: „ l. b. poz.
1843 rub. 29” sporządzony przez: „referendarza
VIII st. sł. Włodzimierza
Dżugana”. (odpis w aktach osobowych M.M.)
Michał Michalcewicz urodził się na
Ukrainie powiat Samborski, woj. lwowskie w rodzinie Teodora i Julii z domu
Łuczkowskiej w dniu 29 maja 1910
roku.

O jego dzieciństwie i młodości niewiele
wiemy. W Samborze ukończył szkołę podstawową i Państwowe Męskie
Seminarium Nauczycielskie w 1929
r. Na podstawie „dyplomu” możemy
powiedzieć, że znał trzy języki: polski,
ukraiński i niemiecki. Najwyższą ocenę
uzyskał z nauk ścisłych – matematyki,
fizyki, chemii. Bardzo dobrą ocenę miał
ze śpiewu i muzyki. Uzyskany dyplom
upoważniał go do pracy nauczyciela
w szkole.

Dlaczego tuż po ukończeniu seminarium nauczycielskiego opuścił rodzinę
i rodzinne strony dzisiaj możemy
jedynie spekulować. Wiadomo na
pewno, że opuściła również je siostra
Kresowej wymowy nigdy się nie (mieszkała do śmierci we Francji), jeden
wyzbył. Wymawiał więc np. „ł” nie- z braci zginął w Katyniu.
zgłoskotwórcze jako „l”, stąd „chłopcze” brzmiało u niego „chlopcze”, Tak więc pracę zawodową pan Michał
a „głupcze” – „glupcze”. Wyróżniał też Michalcewicz rozpoczął 1.IX.1929 roku
na terenie powiatu pułtuskiego. Uczył
dźwięczne „h” i bezdźwięczne „ch”.
w szkole w Bielanach, Glinicach, StrzeTa inność wymowy raziła mieszkań- gocinie i Ulasku. Z dniem pierwszego
ców Nasielska i spowodowała przypi- stycznia 1935 roku został mianowany
sywanie mu semickiego pochodzenia. na: „stałego nauczyciela publicznych
Tymczasem rodzina Michalcewiczów szkół powszechnych”. Pełnił również
była wyznania greko-katolickiego, a on funkcję kierownika szkół. W latach
sam wstępując w związek małżeński z p. 1942-44 z przyczyn politycznych
Ireną Dylewską brał ślub w kościele Zba- musiał się ukrywać. „Kennkarte” (rowiciela w Warszawie.
dzaj dowodu z czasów okupacji) o nr

4122 została wystawiona w Ostrowiu,
okręg warszawski na jego nazwisko
dopiero w dniu 31 maja 1943 roku,
a jej ważność była przewidziana do
stycznia 1947 roku!
Kiedy w wyniku letniej ofensywy
ziemie Ostrowia zostały wyzwolone
już w końcu lata 1944 roku p. Michalcewiczowie powrócili do Ulaska gm.
Somianka i od pierwszego listopada
podjęli pracę w tamtejszej szkole. Jednak z dniem 1 lutego 1945 roku decyzją władz oświatowych zostają przeniesieni do Nasielska. Pan M. Michalcewicz
otrzymał bowiem polecenie służbowe
zorganizowania szkolnictwa na terenie
miasta. Ówczesny inspektor szkolny
odrębnym pismem do władz miejskich
zwraca się z prośbą by: „udzielili pomocy ob. M. Michalcewiczowi w zakresie
organizacji tamtejszej szkoły”.
Jeżeli uświadomimy sobie, że 17 stycznia Nasielsk został wyzwolony spod
okupacji niemieckiej, to zdumienie
może budzić w nas sprawność działania
ówczesnych władz oświatowych.
„Te pierwsze miesiące były bardzo
trudne” – po latach napiszę p. Michalcewicz. Organizował w Nasielsku szkolnictwo podstawowe, kursy wieczorowe,

Ku rozśmieszeniu serc!

równocześnie przedszkole miejskie,
współtworzył gimnazjum, które później
zostało przekształcone w liceum ogólnokształcące. Jako członek Miejskiej Komisji Oświatowej zabiegał o utworzenie
biblioteki. To dzięki jego zaangażowaniu
i wysiłkowi w dniu 1 września 1945 roku
w Nasielsku rozpoczęły naukę szkolną
dzieci i młodzież w dwóch szkołach.
Na kierownika drugiej szkoły został
powołany Wacław Sokolnicki pismem
Kuratora Szkolnego z dnia 15.VIII.1945
r. (późno wrócił z oflagu)
Zgodnie z decyzją władz dokonany został podział budynku szkolnego (dzisiejsze gimnazjum) oraz liczby dzieci, klas
inwentarza. To, że było czym dzielić to
zasługa głównie M. Michalcewicza .

Wśród licznych zalet wydaje się, że
rysą jego charakteru była niewielka
umiejętność wytwarzania dobrego
klimatu w stosunkach międzyludzkich
– ale któż jest bez wad!

Jakim był dyrektorem i nauczycielem?
Wszyscy zgodnie twierdzą, że obowiązkowym i sumiennym, o dużej
wiedzy merytorycznej i metodycznej,
którą systematycznie pogłębiał. W realizacji zadań szkoły na plan pierwszy
wysuwał proces dydaktyczny stąd
częste hospitacje na lekcjach u nauczycieli. Były one zazwyczaj niezapowiedziane. Toteż każdy nauczyciel
do swoich lekcji przygotowywał się
solidnie i systematycznie. Uwagi pohospitacyjne Dyrektora były zawsze
precyzyjne i dotyczyły meritum
zagadnień. Mniemam, że ta „metoda”
przyczyniła się w dużym stopniu do
ukształtowania kadry pedagogicznej
liczącej się w środowisku zawodowym nawet w latach późniejszych.
U uczniów również budził respekt połączony ze strachem. Największemu
„rozrabiace” miękły kolana na wieść,
że ma stawić się u dyrektora.

Uzdolnienia i zainteresowania matematyczne M. Michalcewicza zaowocowały
szeregiem opracowań metodycznych,
które publikował na łamach „Życia
Szkoły” i „Głosu Nauczycielskiego”.
Przez 14 lat (1946-60) przewodniczył
konferencjom rejonowym prowadzonym przez Związek Nauczycielstwa
Polskiego. Za całokształt pracy związkowej otrzymał Złotą Odznakę ZNP.
Dyrektorował w Szkole nr 1 do 1970
roku czyli 25 lat.
Zmarł 4 stycznia 1995 roku. Pochowany został na parafialnym cmentarzu
w grobie rodzinnym (z żoną i synem
Waldemarem).
R. Olszewska
Autorka składa podziękowania p.
Ewie Góreckiej, dyrekcji gimnazjum, pracownikom UM w Pułtusku
za udostępnienie archiwalnych
materiałów.

Podróże nie tylko literackie
dokończenie ze str. 1 po I wojnie światowej. Tymczasem
skalę zmiany cywilizacyjnej. Westernizacja Turcji nie jest jedynie historycznym curiosum niemającym nic
wspólnego z ogólnym kierunkiem
przemian współczesnego świata.
Jest to dokonująca się w lokalnej
skali manifestacja procesu o zasięgu
globalnym.
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Dzisiejsi politycy tureccy stają przed
dylematem: z jednej strony integracja
europejska wymaga zagwarantowania
swobód religijnych, z drugiej – to
właśnie m.in. pod hasłami islamu
Kurdowie domagają się poszanowania swoich praw, nierzadko robiąc
to z bronią w ręku. Kiedy wskutek
przegranych przez ugrupowania
centrowe wyborów parlamentarnych
w latach dziewięćdziesiątych władzę
przejęli zwolennicy powrotu do muzułmańskich korzeni kulturowych, nie
tylko znaczna część Turcji wstrzymała
oddech, także w Europie Zachodniej
spodziewano się radykalnego odwrotu od kursu modernizacyjnego i republikańskiego, który Turcja obrała

nic takiego się nie stało, co więcej
okazało się, że w wielu dziedzinach
gospodarki ci budzący niepokój
politycy radzą sobie lepiej niż wielu
z ich poprzedników, zdeklarowanych
zwolenników postępu.
Zwieńczeniem przemian zapoczątkowanych ogłoszeniem Republiki
Tureckiej byłaby integracja z Unią
Europejską. Symbolem modernizacyjnych i sekularyzacyjnych aspiracji
jest fakt, że to właśnie 29 października
2004 roku, w dniu, w którym Turcja
obchodziła osiemdziesiątą pierwszą
rocznicę powstania republiki, premier
i minister spraw zagranicznych tego
kraju wraz z przedstawicielami krajów
członkowskich Unii Europejskiej złożyli podpis pod projektem konstytucji
zjednoczonej Europy. Ironii dziejowej
można się dopatrzyć w tym, że stronę
turecką reprezentowali politycy, którzy
zdobyli poparcie społeczne m.in. dzięki hasłom restytucji islamu jako podstawy porządku społecznego.
Roch

7–20 października

Życie Nasielska

OGŁOSZENIA
DROBNE
Sprzedam mieszkanie własnościowe 72 m2, ul. Warszawska,
tel. 693 01 72, (022) 676 72 80
Poszukuję mieszkania do wynajęcia
(kawalerka), tel. 0 604 756 399
Sprzedam samochód osobowy
OLTCIT Club,tel. 0 502 035 852
Pilnie sprzedam M5 w Nasielsku po
remoncie, dwa balkony tarasowe,
I piętro, tel. 0 600 069 315
Kupię trociny z dowozem,
tel. 0 502 035 852
Poszukuję mieszkania do wynajęcia w Nasielsku, kawalerka lub M3,
tel. 0 600 029 393
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
Sprzedam Opla Astrę kombi,
pierwszy właściciel, rok prod. 1999,
garażowany, cena do uzgodnienia,
tel. 693 05 82 po 2000
Praca dodatkowa
tel. 0 608 415 273

AVON,

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
Sprzedam mieszkanie własnościowe 3 pokoje + kuchnia, 74m2, tel.
0 697 287 570
Sprzedam kosiarkę rotacyjną, stan
bardzo dobry, 2001r. Przyczepę
czterotonową. Pług Dwuskibowy
gaz sam., tel. 0 607 894 395
Sprzedam dom z pomieszczeniem
sklepowym, Krogule 62
Sprzedam Fiata 126p, 1989,
tel. 0 698 544 708, tanio
Zatrudnię pracowników drogowych, tel. 0 501 214 233
Sprzedam dom murowany o pow.
221,5 m2 z działką o pow. 1700m2
i ziemią rolną, o pow. 0,84 ha
w Jaskółowie koło Nasielska,
tel. 691 21 28 lub 0 501 638 461
Poszukuję
tel. 691 22 17

traktorzysty,

REKLAMA

w „Życiu Nasielska”

tel. 023 691 23 43,

www.zycie.nasielsk.pl
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KOLEJKA „WYBORCZA”
9 kolejka rozegrana 23.09 i 24.09
września nosi miano „wyborczej”,
ze względu na przeprowadzone
w dniu 25.09 wybory do sejmu RP.
Zgodnie z rozporządzeniem centrali piłkarskiej wszystkie mecze
z weekendu miały być przełożone
na piątek 23.09 i rozegrane równo
o godz. 16. Jednak część drużyn,
w tym Żbik Nasielsk, rozegrały
swoje spotkania w sobotę. Kibice
z Nasielska mieli szansę obejrzeć
mecz swojej drużyny z Gwardią
Warszawa, najbardziej utytułowanym IV-ligowcem, mającym za
sobą występy w I lidze i tytuł wicemistrzów Polski zdobyty w roku
1957.

Początkowe minuty meczu to walka o piłkę toczona w głównej w mierze w środkowej strefie
boiska. Dopiero w 6 min. zawodnik Gwardii oddał
niecelny strzał głową nad bramkę gospodarzy.
W tej samej minucie szybko wyprowadzona akcja z pod bramki Żbika umożliwiła łatwe i szybkie
rozegranie piłki pod bramką Gwardii, gdzie najszybszy był Gumowski, dochodząc do prostopadłego
podania, i strzałem na bramkę pokonał bramkarza
gości. Gdy na trybunach kibice jeszcze radowali się
ze zdobytej bramki, w 7 min. Gumowski znakomicie dośrodkowuje do Erasaby. Bramkarz z trudem
obronił strzał naszego najlepszego strzelca, wybijając piłkę przed siebie, niemalże pod nogi Erasaby,
który wykorzystał sytuację i dobił piłkę wyprowadzając Żbika na prowadzenie 2:0.

w długi róg bramki, niestety, piłka trafiła w słupek.
Kilka minut później, po szybkim rozegraniu piłki
między Erasabą i Gumowskim, ten ostatni strzelił
na bramkę, ale ponownie słupek uratował Gwardię
przed utratą kolejnej bramki.

się mszczą”. W 79 min. Erasaba wykorzystał błąd
dwóch kryjących go obrońców i strzelił bramkę
na 3:1. Gdy mecz dobiegał końca, w 90 min. po
dograniu piłki od Unierzyskiego, Gumowski wbiega
w pole karne, gdzie zostaje faulowany, a sędzia odgwizduje rzut karny. Jedenastkę skutecznie wykonał
Gdy wydawało się, że kolejne bramki dla Żbika Erasaba, strzelając swoją trzecią bramkę, a czwartą
to kwestia czasu, bramkę kontaktową strzeliła dla Żbika. Mecz zakończył się wynikiem 4:1.
w 23 min. Gwardia. Po rzucie rożnym dla Gwardii
niefrasobliwe wybicie piłki obrońców wykorzystał Podsumowując, po dwóch niezbyt udanych
pomocnik gości, zagrywając piłkę do wbiegające- meczach z Legionovią i Deltą, Żbik rozegrał kogo z lewego rogu pola karnego Pytlewicza, który lejne bardzo dobre spotkanie zdobywając 3 pkt.
w sytuacji sam na sam ładnym strzałem pokonał W meczu wyróżniali się na pewno strzelający hatnasielskiego golkipera. Bardzo dobra gra nasiel- tricka Erasaba, który z 10 strzelonymi bramkami
skiej ofensywy być może „uśpiła” linię obrony, zajmuje 2 miejsce w tabeli najlepszych strzelców
której gapiostwo i brak koncentracji wykorzystała ligi, Gumowski, który strzelił 1 bramkę i ładnymi rajGwardia.
dami prawą strona umożliwił strzelenie kolejnych
bramek, jak również cała drużyna Żbika. Miejmy
W kolejnych minutach gra się wyrównała, Żbik nadzieję, że w kolejnym sobotnim wyjazdowym
nie atakował już z takim animuszem, jak na spotkaniu 01.10 z Koroną Ostrołęka Żbik podtrzypoczątku spotkania, obawiając się kontrataków ma dobrą passę.
gości, a Gwardia nie potrafiła w żaden sposób
poważnie zagrozić. Poza minimalnie niecelnymi 24 września
strzałami Gumowskiego w 28 min i Tarasa głową Żbik Nasielsk – Gwardia Warszawa 4:1
w 32 min. nic ciekawego na boisku się nie działo, M.Gumowski 6, Eresaba 8, 79, 90 (k) –Pytlewicz 23
jednym słowem „wiało nudą”.

KS Piaseczno i Delta.
Po rozegraniu 9 kolejek nasz zespół zajmuje
świetne drugie 2 miejsce tracąc tylko 2 pkt. do
Nadarzyna. Poza kilkoma słabszymi meczami
i „wpadką” z Deltą (jedyny przegrany mecz) Żbik
spisuje się bardzo dobrze. Liga w tym sezonie jest
niezwykle wyrównana – nie ma zespołu niepokonanego i każdy może wygrać z każdym – z tego
powodu zapowiada się bardzo ciekawy sezon!
W środę 28.09 miała być rozegrana
awansem 13. kolejka, jednak część
zespołów nie grała i 13. kolejka została rozegrana tylko połowicznie.
Spotkania: Żbik – Warka, Nadnarwianka – Nadarzyn, Narew – Gwardia i Pogoń Siedlce – Legionovia
zostaną rozegrane w pierwotnym
terminie tj. 22 października. Dodatkowo MZPN zweryfikował wynik
meczu 6 kolejki: Polonia II – Żbik
0:1 na walkower 0:3.
W wyjazdowym meczu z Koroną Żbik Nasielsk
przegrał 3:0. Mecze wyjazdowe nie są specjalnością nasielszczan. W 5 meczach na stadionie
przeciwników Żbik odniósł 1 wygraną z Polonią,
2 remisy z Narwią i Pogonią Siedlce oraz 2 razy
przegrał z Deltą i Koroną, bilans bramkowy tych
spotkań 8:10. Być może w mniemaniu piłkarzy
ten mecz nie miał sczególnego znaczenia i trudno
było im się zmobilizować. W wygranym meczu
z Gwardią stawką był 1 tys. złotych do podziału
w przypadku wygranej Żbika, ufundowany przez
pana Z. z przedsiębiorcę z Nowego Dworu Mazowieckiego, kandydata do Sejmu RP...
1 października
Korona Ostrołęka – Żbik Nasielsk
3:0
Robaszkiewicz 57, Samsel 71, Gawrych 81

W drugiej połowie sytuacja nie uległa większej
zmianie. Żbik próbował strzelić kolejne bramki,
ale sytuacji kolejno nie wykorzystał Sazonowicz
i ponownie Taras. Losy meczu mogły zmienić się
diametralnie w 78 min. Po ładnej i szybkiej akcji
napastnik Gwardii znalazł się z piłką kilka metrów
przed nasielską bramką. Gdyby nie doskonała
instynktowna interwencja Prusinowksiego, który
w ostatniej chwili rzucił się i odbił piłkę, broniąc
Dwie bramki stracone w przeciągu minuty były
silnego strzału z kilku metrów, Gwardia strzeliłaby
dla piłkarzy Gwardii niczym nokaut. Żbik mógł
bramkę na 2:2.
strzelić kolejne bramki, jednak zabrakło odrobiny
szczęścia. Najpierw w 14 min. Erasaba, „tańcząc” Zaledwie minutę później potwierdziło się stare piłz piłką między warszawski obrońcami, oddał strzał karskie powiedzenie, że „niewykorzystane sytuację

P.S. Na półmetku ligowych zmagań sytuacja w tabeli
wykrystalizowała się w niewielkim stopniu. GLKS
Nadarzyn z 20 pkt. od niedawna zajmuje pierwsze
miejsce, jednak niełatwo będzie pozbawić go fotela
lidera. Na drugim miejscu znajduje się Żbik i mocny
zespół Narwii, a tuż za nimi Korona, Mazur, Pogoń
Siedlce, Podlasie i Nadnarwianka. Beniaminkowie
ligi zajmują obecnie miejsca w środku stawki, ale
Pogoń Grodzisk i Powiślanka nie mogą być spokojne, gdyż ich przewaga nad strefą spadkową wynosi
2 pkt.! Totalnie zawodzą kluby warszawskie i byli
III-ligowcy. O ile Gwardia i Polonia II znajdują się
(podobnie jak i Szydłowianka) tuż nad strefą spadkową, to tabelę zamykają: Legionovia, Okęcie,

Brydż

BIEGI PRZEŁAJOWE

J

uż po raz szósty Klub Sportowy
„Sparta” Nasielsk był organizatorem turnieju brydżowego,
którego wyniki są zaliczane do
klasyfikacji Grand Prix Ciechanowskiego Związku Brydża Sportowego. Tym razem w zawodach
wystąpiło szesnaście par z Północnego Mazowsza. W rywalizacji o Puchar Prezesa K.S. „Sparta”
najlepszą okazała się para, która
dobrała się przed samymi zawodami i była to ogromna niespodzianka. Nasielscy brydżyści i tym
razem nie popisali się, zajmując
odległe miejsca. Najlepsza nasza
para Adam Banasiuk – Tadeusz
Czeremużyński uplasowała się
na piątej pozycji.
Wyniki turnieju 04.09.2005 r.:
1. R.Dawidczyk – R. Jaszczak
2. H. Bednarek – D. Kowalski

243 pkt (57,86%)

240 pkt (57,14%)
3. R. Fedorowski – W. Morawski
236 pkt (56,19%)

4. S. Grabowski – M. Rutkowski
228 pkt. (54,29%)
5. A. Banasiuk – T. Czeremużyński
216 pkt. (51,43%)
6. M. Art. – J. Bąkowski
211 pkt. (50,24%)
7. A. Karczmarz – W. Palmowski
209 pkt.(49,76%)
8. M. Mączewski – S. Westwalewicz
208 pkt.(49,52%)
9. J. Hartman – R. Nowak
208 pkt.(49,52%)
10. M.Osiński – J. Wydra
205 pkt.(48,80%)
11. J. Raźniewski – D. Wydra
205 pkt.(48,80%)
12. T. Brodowski – K. Michnowski
205 pkt.(48,80%)
13. S. Sotowicz – P. Wróblewski
203 pkt.(48,33%)
14. P. Kowalski – G. Nowiński
203 pkt.(48,33%)
15. J. Czyżewski – G. Kosewski
202 pkt.(48,10%)
16. S. Bronowski – J. Jasiński
138 pkt. (32,86%)
PK

23 września br. odbyła się inauguracja roku
sportowego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta i gminy Nasielsk.
Doszło do niej wzorem lat ubiegłych w lesie
chrcyńskim na terenie Fundacji Centrum
Ochrony Środowiska, dzięki uprzejmości
Pana Krzysztofa Łukasiewicza. Wzięło w niej
235 uczniów-zawodników, którzy zainicjowali rozpoczęcie roku sportowego swoim

Jakub i Przemysław Olech

udziałem w biegach przełajowych. Zawody
przeprowadzono, poczynając od najmłodszej
kategorii wiekowej, czyli od klas IV szkoły podstawowej, kończąc na III klasie gimnazjalnej. Po
zakończeniu zawodów sportowych najlepszym
sportowcom wręczono puchary oraz dyplomy.
12 najlepszych zawodników w każdej kategorii
będzie reprezentowało naszą gminę na zawodach powiatowych w Pomiechówku.
M.Kraszewski

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE

26 września br. na terenie Fundacji Centrum Ochrony Środowiska w Chrcynnie
odbyły się Sztafetowe Biegi Przełajowe
dla szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Każda sztafeta liczyła 10 zawodników/czek
i miała do pokonania następujący dystans;
dla dziewcząt 800 m, a dla chłopców
1000 m. W kategorii „podstawówek” bieg
rozpoczęli czwartoklasiści. Bezkonkurencyjnymi w tej kategorii byli reprezentanci
ze Szkoły Podstawowej z Nasielska. Na
drugim miejscu uplasowali się uczniowie z
Szkoły Gimnazjalne
Zespołu Szkół Nr 2 w Pieścirogach. Wyniki wśród
Kategoria dziewcząt rocz.1990 i mł.
innych sztafet wyglądały następująco:
I miejsce ZS nr 2 Pieścirogi
Kategoria dziewcząt rocz. 1994/1993
II miejsce ZS nr 3 Cieksyn
I miejsce SP Nasielsk
III miejsce PG Nasielsk
II miejsce ZS nr 2 Pieścirogi
Kategoria chłopców rocz.1990 i mł.
III miejsce SP Budy Siennickie
I miejsce ZS nr 3 Cieksyn
Kategoria chłopców rocz. 1994/1993
II miejsce PG Nasielsk
III miejsce ZS nr 2 Pieścirogi
I miejsce SP Nasielsk
M. Kraszewski
II miejsce ZS nr 2 Pieścirogi

