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CIEPŁO I ZAUFANIE
Jesteśmy gotowi do sezonu. Uruchomiono już wszystkie węzły ciepłownicze. Przy-
gotowujemy się do ciężkiej zimy, takiej, jaka jest zapowiadana – powiedział „Życiu 
Nasielska” Janusz Matejak, prezes firmy HYDROCHEM.
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CIEPŁO I ZAUFANIE
darki Komunalnej i Mieszkaniowej, 
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa. 
Również liceum, przedszkole, nie-
które prywatne kamienie, bank…

A.K.: Łącznie mamy 3 km sieci. I, co 
ważne, wśród naszych odbiorców są 
przedstawiciele wszystkich struktur. 
Mogą więc dać świadectwo innym 
potencjalnym odbiorcom, jak to jest 
z ciepłem z naszej kotłowni. 

Co stanie się z długami ciepłowni 
– czy teraz nie zostaną „rozłożo-
ne” na mieszkańców, w celu ich 
spłaty? 

A.K.: Hydrochem nie ma nic wspól-
nego z długami poprzednich zarzą-
dzających ciepłownią. 

Jak układa się współpraca z urzę-
dem miasta, spółdzielnią i innymi 
odbiorcami?

J.M.: Bardzo dobrze, znakomicie, ku 
naszemu i ich zadowoleniu. Mamy 
przecież wspólny cel – dostarczanie 
ciepła użytkownikom. 

A.K.: Obie strony starają się wyka-
zywać dobrą wolę. Nie traktujemy 
naszej współpracy czysto formal-
nie. Podam przykład: wiadomo, że 
w przedszkolu potrzebna była ciepła 
woda – dostarczaliśmy ją zatem, nie 
czekając nawet na formalne zawarcie 
umowy. 

Jak wyglądają dzisiejsze opłaty 
w stosunku do poprzednich cen?

J.M.: Ceny praktycznie się nie zmie-
niły, są niemal takie same. Należy 
wziąć pod uwagę, że taryfa opłat 
składa się z kilku elementów, części 
składowych. Mogą iść nieco w górę 
lub w dół, ale ogólnie nie ma dużych 
zmian. Taryfa to: moc zamówiona, 
cena energii cieplnej (gigadżul, GJ), 
koszt jej przesyłania itd. Ostateczny 
koszt GJ jest wypadkową wielu czyn-
ników, a ważna jest przecież średnia 
cena w roku. W lecie GJ kosztuje 
dużo (bo mało się zużywa energii, 
a pozostałe elementy taryfy są stałe); 
zimą znacznie mniej, bo zużywa się 
więcej energii. W stosunku do śred-
niej sprzed 2 lat (sezon 2003/2004) 
cena w Nasielsku w zasadzie się nie 
zmieniła. Taryfa na sezon 2004/
2005 była zaniżona, ale ze wzglę-
du na brak nakładów właściciela na 
małe modernizacje i utrzymanie 
w ruchu. Obecna cena nie zwięk-
szyła się w stosunku do 2004 roku, 
mimo inflacji. 

A.K.: Cena w Nasielsku jest jedną 
z najniższych na Mazowszu. A Ma-
zowsze ma jedną z najniższych 
stawek w Polsce. 

Czy można spodziewać się kolej-
nych podwyżek cen? Kiedy?

J.M.: Na razie nie planujemy pod-
wyżek, chyba że byłyby duże 

podwyżki cen 
węgla czy ener-
gii elektrycznej. 
Korzyści chce-
my osiągać, 
podwyższając 
sprawność sys-
temu i minima-
lizując straty. 

Nie chcemy 
p r z e r z u c a ć 
kosztów mo-
dernizacji na 
odbiorców. Nie 
planujemy także 
przejścia z węgla 
na innym nośnik 
energii, rezygna-
cja z węgla za-
zwyczaj oznacza 
podwyżki. Przy-
kładem może być Sochaczew. 

To może zwiększy się liczba od-
biorców?

J.M.: Są już pierwsze zapytania, czy 
można by się podłączyć. Ciepło 
ze zdalaczynnego sytemu grzew-
czego jest na całym świecie ciepłem 
najtańszym, bo taki system ma naj-
wyższą sprawność.

A.K.: Wyraźnie tworzy się klimat 
dobrej współpracy. Dziś z władzami 
i mieszkańcami gminy Nasielsk do-
chodzimy do wspólnych ustaleń, 
rodzą się nowe pomysły. Może 
z czasem będziemy wykorzystywać 
do ogrzewania niewykorzystaną na 
wsiach słomę… Ale to sprawa przy-
szłości. Mamy nadzieję zagrzać tu 
miejsca na dłużej – umowa dzierżawy 
została zawarta na czas nieokreślony.

J.M. :  Niezwykle istotne jest 
wzajemne zaufanie. I taki klimat 
właśnie powstał. Wtedy łatwiej 
przetrwać ewentualne trudności, 
nawet kataklizm pogodowy. Dla 
nas najważniejsze jest zaufanie 
odbiorców, a zaczęto nas nim 
obdarzać. Zrobimy wszystko, by 
go nie zawieść. 

Rozmawiała: Agata I. Wojtko

Rozmowa z Januszem Matejakiem, prezesem firmy Hydrochem Sp. z o. o., i Andrzejem Korzeniowskim, jej wiceprezesem 
Firma, którą panowie reprezen-
tują, wydzierżawiła niedawno 
nasielską ciepłownię. Zaczyna się 
właśnie sezon grzewczy. Czy, mimo 
złych doświadczeń z poprzednich 
lat, mieszkańcy Nasielska, którzy 
korzystają z usług ciepłowni, mogą 
spokojnie patrzeć na opadający 
w termometrach słupek rtęci? 
Czy kaloryfery będą ciepłe?

Janusz Matejak: Z pewnością. Jeste-
śmy gotowi do sezonu. Uruchomio-
no już wszystkie węzły ciepłownicze. 
Przygotowujemy się do ciężkiej 
zimy, takiej, jaka jest zapowiadana.

Ale obok ciepłowni nie widać sto-
sów węgla… I dym leci jakiś mały…

Andrzej Korzeniowski: Nie widać 
węgla, bo nie ma takiej potrzeby, by 
go tu składować w dużych ilościach. 
Mamy podpisany stały kontrakt ze 
Stołecznym Przedsiębiorstwem 
Handlu Opałem i węgiel jest dostar-
czany sukcesywnie, zgodnie z har-
monogramem dostaw. Wcale nie 
musi leżeć w hałdach przy ciepłowni. 
Utrzymujemy kontakt z profesjonal-
ną firmą handlu opałem, co pozwala 
nam szukać węgla dobrej jakości. 

J.M.: Nie sztuka dziś kupić tani węgiel, 
ale sztuka kupić dobry! Ten, który 
kupujemy ma odpowiednią war-
tość opałową, niską zawartość siarki, 
także popiołu. Wybieramy węgiel 
najlepszy z możliwych. I dlatego 
właśnie nie ma „dymku”, bo palimy 
dobrym węglem i kontrolujemy 
jakość spalania. 

Skąd wziął się pomysł, by zająć się 
ciepłownią w Nasielsku?

J.M.:  Obserwowaliśmy działanie 
systemu grzewczego w Nasielsku 
od paru lat, bo była to inwestycja to-
warzysząca Zakładów ELPO w War-
szawie, z którymi byliśmy związani. 
Przed kilkoma laty istniała nawet 
możliwość pełnej modernizacji ko-
tłowni, niestety, nie udało się. 

A.K.: Jeszcze w 1999 r. firma Hy-
drochem podjęła działania mające 
na celu uporządkowanie gospodar-
ki zaopatrzenia w ciepło nasielskich 
odbiorców. W efekcie uzyskaliśmy 
promesę dotacji na ten cel, skiero-
wanej dla miasta Nasielska przez Bank 
Ochrony Środowiska S.A z funduszu 
GEF w kwocie 1,3 mln dolarów USA. 
Niestety, nie było w tym czasie dosta-
tecznej determinacji dla skorzystania 
z dotacji GEF. Ale pamięć o Nasielsku 
w Hydrochemie pozostała, stąd na-
sza tu obecność. 

Ilu odbiorców czerpie ciepło z na-
sielskiej ciepłowni?

A.K.: Mamy zawartych osiem umów 
na dostarczanie ciepła. Naszym naj-
większym odbiorcą jest Spółdzielnia 
Mieszkaniowa; także Zarząd Gospo-

Uroczystość przy Kolejowej
W najbliższy piątek, 21 
października odbędzie 
się uroczyste wmurowanie 
aktu erekcyjnego pod bu-
dowę oczyszczalni ścieków 
w Nasielsku oraz poświęce-
nie placu budowy.
I tak oto stanie się zadość wszelkim for-
malnościom związanym z największą, 
w ostatnich latach, inwestycją w naszej 
gminie. 

Prace przy budowie oczyszczalni trwa-
ją już od kilku miesięcy. Zostanie ona 
oddana do użytku w przyszłym roku. 

Inwestycja jest realizowana według 
projektu – „Poprawa warunków roz-
woju małych i średnich przedsiębiorstw 
w Nasielsku” w ramach programu 
Phare 2003 „Spójność Społeczna 
i Gospodarcza”. 

Uroczystość rozpocznie się o godzi-
nie 13.00 na terenie budowy przy 
ul. Kolejowej.

D. Panasiuk

Wyrazy głębokiego współczuciaBurmistrzowi Nasielska

z powodu śmierci Ojca
składają

        dyrekcja i pracownicy ZEASiP w Nasielsku

fot. HYDROCHEM

fot. M.Tyc
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fot. D. Panasiuk

„Żyć to znaczy okazywać wdzięczność za słoneczny blask i miłość, za ciepło i czułość, których jest tak wiele 
w ludziach i rzeczach”.
    [Bosmans Phil]

Składam serdeczne podziękowanie wszystkim tym, 
którzy w czystym odruchu ludzkiego serca wzięli udział 

w ceremonii pogrzebowej – ostatnim pożegnaniu mojego Ojca

ś.p. Józefa Czesława Muchy.
Dziękuję, że w tych trudnych chwilach byliście ze mną 

i moją rodziną oraz wspieraliście mnie, 
dziękuję za wspólną modlitwę i zadumę. 

Jestem wdzięczny ze wszelkie dobro, jakiego ja i moja rodzina doświadczyliśmy 
w ostatnich dniach. 

      Z wyrazami szacunku i podziękowania

Burmistrz Nasielska
Bernard Dariusz Mucha

„Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”. 
             [ks. Jan Twardowski]

Rada Miejska w Nasielsku
składa Panu Bernardowi Dariuszowi Mucha 

– Burmistrzowi Nasielska
głębokie wyrazy współczucia 

z powodu śmierci Ojca
ś.p. Józefa Czesława Muchy

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku
  Dariusz Leszczyński
  Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Nasielsku
        Janina Kownacka

  

ZESTAWIENIE GŁOSÓW WAŻNYCH ODDANYCH 
NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RP W GMINIE NASIELSK 

Nazwisko i imię kandydata 
na Prezydenta RP

Liczba
głosów

BOCHNIARZ Henryka Teodora 51
BOROWSKI Marek Stefan 421
BUBEL Leszek Henryk 6
ILASZ Liwiusz Marian 11
KACZYŃSKI Lech Aleksander 2599
KALINOWSKI Jarosław 199
KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 53
LEPPER Andrzej Zbigniew 1113
PYSZKO Jan 4
SŁOMKA Adam Andrzej 5
TUSK Donald Franciszek 1619
TYMIŃSKI Stanisław 8

Wybory Prezydenta RP

Kogo chce Nasielsk?
Według nasielszczan, w Pałacu Prezydenc-
kim w Warszawie powinien zamieszkać 
Lech Kaczyński. To właśnie ten kandydat na 
Prezydenta RP w pierwszej turze wyborów 
(9 października) zdobył największą liczbę 
głosów. Głosowało na niego 2599 mieszkań-
ców gminy Nasielsk. Następny pretendent do 
prezydenckiego fotela, Donald Tusk uzyskał 
1619 głosów – czyli o blisko tysiąc mniej niż 
L. Kaczyński. Trzecie miejsce w sztafecie pre-
zydenckiej zdobył Andrzej Lepper – 1113 
głosów. Pozostali nie mieli żadnych szans, 
by stanąć na podium.

Warto przypomnieć, że w skali całego kraju 
nieznacznie wygrał Donald Tusk. 

23 października odbędzie się druga tura wy-
borów. Już nie kilkunastu, a zaledwie dwóch 
kandydatów stanie do walki o prezydenturę. 
Na kartkach do głosowania znajdziemy dwa 
nazwiska: Donalda Tuska i Lecha Kaczyńskie-
go. Trudny wybór – jeden z nich obiecuje 
nowe miejsca pracy, drugi walkę z bezro- Pałac Prezydencki

bociem. W najbliższą 
niedzielę dowiemy się 
o tym, które z tych haseł 
porwie serca Polaków. 

Nie napawają optymi-
zmem dane o liczbie 
głosujących z 9 paź-
dziernika. Wprawdzie 
do urn poszło o ponad 
jedenaście procent 
więcej nasielszczan niż 
w wyborach parlamen-
tarnych, to niestety 
frekwencja nadal nie 
przekroczyła połowy 
uprawnionych do gło-
sowania. Było nas za-
ledwie 41,49% – czyli 
6150 osób. Gdzie byli 
pozostali? Powinno nas 
być blisko 15 tysięcy! 

Dariusz Panasiuk

DANE O FREKWENCJI W TRAKCIE WYBORÓW PREZYDENTA RP
W DNIU 9 PAŹDZIERNIKA 2005 R. NA TERENIE GMINY NASIELSK

Numer i siedziba obwodowej komisji wyborczej
Liczba osób 

uprawnionych do 
głosowania

Liczba osób, 
którym wy-

dano karty do 
głosowania

% frekwencji 
w obwodzie

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 z siedzibą w Liceum 
Ogólnokształcącym w Nasielsku ul. Starzyńskiego 10 1732 846 48,85

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 z siedzibą w Zespole 
Szkół Nr 1 w Nasielsku ul. Staszica 1 2010 879 43,73

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 z siedzibą w Szkole 
Podstawowej im. St. Starzyńskiego w Nasielsku ul. Ko-
ściuszki 23

2011 877 43,61

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 z siedzibą w Zespole 
Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach ul. Kolejowa 65 2095 875 41,77

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 z siedzibą w Zespole 
Szkół Zawodowych w Nasielsku ul. Lipowa 10 1043 305 29,24

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 z siedzibą w Biblio-
tece w Chrcynnie 929 378 40,69

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 z siedzibą w Szkole 
Podstawowej w Budach Siennickich 1828 718 39,28

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 z siedzibą w Ośrod-
ku Zdrowia w Starych Pieścirogach ul. Sikorskiego 1 1105 444 40,18

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 z siedzibą w Szkole 
Podstawowej w Dębinkach 927 411 44,34

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 z siedzibą w Ze-
spole Szkół Nr 3 w Cieksynie 1085 376 34,65

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11 z siedzibą w Domu 
Pomocy Społecznej w Nasielsku ul. Kościuszki 25 55 41 74,55

RAZEM 14 820 6150 41,49

OGŁOSZENIE
W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi rozwieszonych 
na terenie Gminy Nasielska plakatów komitetów wyborczych, które uczest-
niczyły w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, informuję, iż zgodnie 
z art. 90 ust. 7 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza 
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 
(Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.) plakaty, hasła wyborcze oraz urządze-
nia ogłoszeniowe ustawione dla celów prowadzenia kampanii wyborczej 
właściwe komitety wyborcze obowiązane są usunąć w terminie 30 dni 
po dniu wyborów. O usunięciu plakatów nieusuniętych w podanym 
wyżej terminie postanawia – zgodnie z ust. 8 przywołanej ustawy – wójt 
lub burmistrz. Koszty usunięcia tych plakatów ponoszą w takiej sytuacji 
właściwe komitety wyborcze.

Burmistrz Nasielska
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
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Jesień na Warszawskiej

fot. D. Majewski

KRONIKA 
POLICYJNA

fot. M. Stamirowski

Zmarły człowiecze, z Tobą się żegnamy, 
Przyjmij dar smutny, który Ci składamy.
Niedługo, Bracie, z Tobą się ujrzymy,
Jużeś tam doszedł, my jeszcze idziemy.
Trzeba Ci było odpocząć po pracy,
Wstaniesz, coś pędził tu żywot tułaczy.
Boże! Ten zmarły w domu Twym przebywał,
U stołu Twego jadał, Ciebie wzywał,
Na Twojej litości polegał bezpieczny,
Daj duszy Jego odpoczynek wieczny. 
   Amen

Na ręce Pana Bernarda Dariusza Muchy – Burmistrza Nasielska 

z powodu śmierci Ojca
ś.p. Józefa Czesława Muchy

łącząc się w bólu i smutku po stracie najbliższej osoby,

wyrazy głębokiego współczucia składają

pracownicy Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

02.10. w Mazewie Dworskim Wojciech N. 
pobił Jana C.

05.10. nieznani sprawcy włamali się do 
pomieszczenia gospodarczego Spółdzielni 
Mieszkaniowej przy ul. Warszawskiej i skra-
dli m.in. wiertarkę elektryczną, młot pneu-
matyczny, wkrętarkę oraz szlifierkę. Straty 
wynoszą 1950 zł.

06.10. na ul. Kilińskiego nieznany sprawca 
wybił tylną szybę w samochodzie osobo-
wym Pawła K. Straty wynoszą 1500 zł.

07.10. w Chechnówce Piotr B., mieszkaniec 
Żabiczyna kierował samochodem w stanie 
nietrzeźwym (1,23 i 1,31 mg/l).

11.10. na skrzyżowaniu ulic Kościuszki 
i Krupki kierowca samochodu osobowego 
Janusz T. wymusił pierwszeństwo przejazdu 
na Stanisławie S. kierującym motorowerem, 
w wyniku czego doszło do kolizji. Kierowcę 
motoroweru z obrażeniami ciała przewiezio-
no do szpitala.

11.10. na ul. Św. Wojciecha nieletni Hubert Ś. 
został potrącony przez samochód.

13.10. w Mazewie Dworskim spaleniu uległa 
murowana stodoło-obora wraz ze zbiorami 
siana i słomy oraz sprzętem rolniczym. Straty 
wynoszą 100 000 zł. na szkodę Henryka P.

16.10. na ul. Kościuszki Grzegorz N. kierował 
rowerem w stanie nietrzeźwym (1,62 i 1,65 
mg/l).

16.10. na ul. Młynarskiej spaleniu uległ drew-
niany dom. Straty wynoszą 150 000 zł. na 
szkodę Reginy K.

Leniwie snuje się babie lato, pożółkły liście na 
drzewach, noce są coraz zimniejsze, poranki 
mgliste, z nieba ledwo przebijają się promienie 
słoneczne... itd., itd. Dosyć tej poezji! Prawda 
jest taka, że idzie zima, a robotników jak nie 
ma, tak nie ma. Mowa m.in. o ulicy Warszawskiej 
– ale nie tylko, bo na innych w centrum miasta 
nie jest lepiej. Jezdnia jest rozkopana, betonowe 
płyty starej nawierzchni są byle jak poukładane 
na poboczu i na chodniku. „Pejzaż po bitwie” 
daje się we znaki zarówno kierowcom, jak 
i przechodniom.

W artykule „Robotnicy na barykadach mile 
widziani”, który ukazał się w poprzednim 
wydaniu „Życia Nasielska”, pisaliśmy o wątpli-
wych urokach ul. Warszawskiej. Mieliśmy cichą 
nadzieję, że ktoś z firmy budującej kanalizację 
w Nasielsku weźmie sobie do serca nasze sło-
wa i zajmie się remontem drogi. A czasu coraz 
mniej. Diabli wiedzą kiedy przyjdą mrozy.

Po ukazaniu się artykułu rozdzwonił się nasz 
telefon. Do redakcji dzwonili zdenerwowani 
mieszkańcy Nasielska, którzy po prostu mają 
dosyć utrudnień. Obawiają się, że prawdziwy 
bałagan nastanie dopiero wtedy, gdy lada dzień 
zaczną padać obfite deszcze. Ich zdaniem droga 
może się stać zupełnie nieprzejezdna. Czas poka-
że, czy mają uzasadnione obawy. Miejmy jednak 
nadzieję, że robotnicy zdążą przed słotą!

D. Panasiuk 

Kol. 
Bernardowi Dariuszowi Mucha

wyrazy współczucia z powodu śmierci

Ojca
składa

  MG Zarząd oraz członkowie
   PSL w Nasielsku 

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci Ojca

śp. Józefa Czesława Muchy
Burmistrzowi Nasielska 

i Jego Rodzinie

składają

pracownicy 
 Nasielskiego Ośrodka Kultury

 i redakcja „Życia Nasielska”

Gmina Nasielsk znowu gościła na targach inwesty-
cyjnych. Byliśmy jednym z 280 wystawców na 
XIII Międzynarodowych Targach Nieruchomości 
i Inwestycji REFE, i jedną z kilkunastu gmin repre-
zentujących swoje oferty. Lokalne samorządy były 
reprezentowane m.in. przez Urzędy Miejskie: Płoc-
ka, Piotrkowa Trybunalskiego, Koszalina, Będzina 
i Tomaszowa Mazowieckiego. Honorowy Patronat 
nad wspomnianą konferencją pełniło Ministerstwo 
Infrastruktury. W targach oraz konferencji „Nieru-
chomości – rynek inwestycyjny” wzięło udział 
wielu wybitnych ekspertów z kraju i zagranicy. 
Jedna z konferencji prowadzonych podczas 
Targów dotyczyła programu strategicznego bu-
dowy tanich mieszkań społecznych na wynajem 
z prawem wykupu. Prelegentem tego spotkania 
był autor powyższego programu André Głów-
czewski i przedstawiciel francuskiej firmy HLM, 
specjalizującej się w budownictwie społecznym. 
W kuluarach konferencji rozmawialiśmy z auto-
rem pomysłu o naszym mieście i jego potrzebach 

mieszkaniowych.

Stoisko Nasielska zlokalizowane było 
w centralnym miejscu przy wejściu 
na piętro targowe i przyciągało uwagę 
uczestników Targów. Oferta inwestycyjna 
była interesująca dla wielu zwiedzających. 
Plakaty ze zdjęciami ciekawych zakątków 
naszego terenu oraz z propozycjami in-
westycyjnymi wyróżniały się na tle tar-
gowych stoisk. Odwiedzający otrzymali 
na naszym stoisku oferty inwestycyjne 
wraz z informacją o nich oraz materiały 
promocyjne w postaci folderów i płyt 
CD. Nawiązaliśmy kontakty z potencjal-
nymi inwestorami i mamy nadzieję na współpracę 
w przyszłości m.in. z Bankiem Obrotu Nierucho-
mościami z Krakowa i amerykańską firmą ERA 
SHAYS REALESTATE, która zainteresowała się 
jedną z naszych ofert w zakresie terenów prze-
mysłowych.

Nasielsk na targach

Ludwina Turek, skarbnik gminy i Małgorzata Rosłońska, kierownik 
Wydziału Rozwoju Regionalnego

Promocja na Targach daje szansę na nawiązanie 
kontaktów i zdobywanie doświadczenia na do-
brych przykładach, w towarzystwie specjalistów 
rynku nieruchomości, inwestorów i przedstawi-
cieli finansów.

Urząd Miejski w Nasielsku
Małgorzata Rosłońska 

Wyrazy współczucia
Bernardowi Dariuszowi Mucha

z powodu śmierci

Ojca
składa

 sołtys, Rada Sołecka i mieszkańcy
 sołectwa Popowo Południe
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     PIĄTEK 28 PAŹDZIERNIKA 2005 r. (Juda, Szymon, Tadeusz, Wszeciech)

GLADIATOR
 film przygodowy, Wielka Brytania / USA, rok produkcji: 2000; 

Reżyseria: Ridley Scott; Obsada: Russell Crowe, Joaquin Phoenix, 
Connie Nielsen, Oliver Reed, Richard Harris, Derek Jacobi

Jest rok 180 n.e. Imperium rzymskie w rozkwicie. 
Umierający cesarz Marek Aureliusz (Richard 
Harris), powierza swemu zwycięskiemu generałowi 
Maximusowi (Russell Crowe) ostatnie zadanie. Ma on 
nie dopuścić, aby syn cesarza, Kommodus (Joaquin 
Phoenix), przejął władzę. Kommodus uprzedza 
wszelkie próby pozbawienia go tronu. Zabija ojca 
i obwołuje się cesarzem. Następnie usiłuje zmusić 
generała Maximusa do złożenia sobie przysięgi 
wierności. Gdy ten odmawia, cesarz wydaje na nie-
go i jego rodzinę wyrok śmierci. Maximus ucieka, lecz 
jego żona i syn zostają zamordowani. Odtąd każdy 
dzień w życiu Maximusa będzie milowym krokiem ku 
upragnionej zemście. On, który był generałem, stał 
się niewolnikiem a później gladiatorem. 
Przez blisko 40 lat Hollywood nie podejmowało prób 
zrealizowania eposu historycznego, który opowiadałby 
o czasach cesarstwa rzymskiego. Gdy już podjęto się 
tej próby, zrealizowany został film z ogromnym roz-
machem i wielkim nakładem kosztów. Budżet wyniósł 
107 milionów dolarów. (piątek, 20:10 TVN)

TVP 2
06:00 Kawa czy herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Moda na sukces - odc.2629 
08:40 Animowane bajki świata - Podna 

i Podni
08:55 Andy Pandy; serial animowany
09:05 Jedyneczka
09:30 Mały rycerz El Cid
10:00 Don Matteo - Anna odc. 6; serial
10:55 TELEZAKUPY
11:25 Kwadrans na kawę
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Klan - odc  992; telenowela TVP
12:35 Plebania - odc. 594; telenowela TVP
13:05 Jaka to melodia?
13:30 Wiedźmy. 
14:15 Kiosk przy Wspólnej - Poradnik dla 

ubezpieczonych
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
15:45 Popołudnie z Jedynką - Wspomnień 

czar; magazyn
15:50 Pogoda
15:50 Kuchnia z Okrasą
16:15 Popołudnie z Jedynką - Wspomnień 

czar; magazyn
16:25 Moda na sukces - odc.2629 
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 To, co miało być - odc.2; serial 

obyczajowy
17:45 Śmiechu warte - odc.561; program 

rozrywkowy
18:10 Festiwal Jedynki w Sopocie na bis 

- Bonnie Tyler
18:25 Bulionerzy - odc. 41 - Zastój; serial 

komediowy TVP
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 Pogoda
20:15 Cyrk na kółkach; komedia kraj 

prod.USA (1996)
21:55 Parszywa dwunastka 3 - Mordercza 

misja; film fabularny
23:35 Wiadomości
23:45 Glina - odc. 7/12
00:50 Po godzinach
01:45 Tele-Nowela - Program o książ-

kach
02:00 Kino nocnych marków - Cena ryzy-

ka; film sensacyjny kraj prod.Hongkong 
(2005)

03:35 Zakończenie dnia

06:00 Piosenka na życzenie
06:55 TV MARKET
07:10 Interwencja, odc.526 Polska, 2005; 

r. Kamiński Jerzy
07:30 Ja się zastrzelę 6, odc.92
08:00 Zbuntowany Anioł , odc.214
09:00 Gra w ciemno, odc.49 Polska
10:00 Zakręcone, odc.8 „Panienki”; 2004
10:30 Czułość i kłamstwa, odc.134 Polska, 

2002; r. Dejczer Maciej
11:00 Samo życie, odc.599 Polska
11:45 TV MARKET
12:00 Zbuntowany Anioł , odc.215
13:00 Na ostrzu noża, odc.8 Polska
13:30 Szpital Księcia Alfreda, odc.5
14:00 Pierwsza miłość, odc.165 Polska
14:45 Eureko - ja to wiem, odc.1 Polska
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.527 Polska
16:30 Exclusive, odc.130 Polska
17:00 Gra w ciemno, odc.50 Polska
18:00 Pierwsza miłość, odc.166 Polska
18:45 Wydarzenia
19:15 Sport
19:20 Pogoda
19:30 I kto to mówi 2; USA, 1990; r. Heckerling 

Amy; w. Travolta John, Kirstie Alley, Olimpia 
Dukakis, Koteas Elias, Caplan Twink 
Komedia. Dalsze losy małżeństwa 
Jamesa i Mollie Ubriacco (Travolta, 
Alley), zrealizowane wedle sprawdzonej 
formuły wzbogaconej o wokalne popisy 
Travolty. James nadal marzy o lataniu, ale 
póki co zarabia na życie jako taksówkarz. 
Pracująca jako księgowa Mollie dwoi się 
i troi, by utrzymać rodzinę, lecz ich zwią-
zek najwyraźniej przechodzi lekki kryzys. 
Kiedy na świat przychodzi kolejne dziecko, 
mały Mickey (w oryginale mówiący głosem 
Bruce’a Willisa) zaczyna być zazdrosny o 
siostrzyczkę, której rodzice poświęcają wię-
cej czasu. Na dodatek niemało kłopotów 
przysparza mu „trening czystości”.

21:05 Za wszelką cenę, odc.8
21:30 Studio Lotto
22:05 Nieustraszeni, odc.37
23:05 Biznes Wydarzenia
23:25 Pogoda
23:30 Nieznośna lekkość bytu; USA, 1988; 

r. Kaufman Philip; w. Day-Lewis Daniel, 
Binoche Juliette, Olin Lena, De Lint Derek, 
Josephson Erland 

02:45 Aquaz Music Zone
05:30 Pożegnanie

06:00 Uwaga! - magazyn
06:20 Telesklep;
07:00 Medicopter 117 - serial sensacyjny 

(6/13), Niemcy
07:55 Gorzka zemsta - telenowela 

obyczajowy (141/188), Kolumbia
08:50 Wykręć numer - teleturniej
10:10 Graj o raj - teleturniej, 2005
11:15 Najsłabsze ogniwo - teleturniej
12:05 Rozmowy w toku - talk show
13:10 W-11 Wydział Śledczy - serial 

fabularno-dokumentalny
13:45 Medicopter 117 - serial sensacyjny 

(7/13), Niemcy
14:45 Brygada ratunkowa - serial sensa-

cyjny (18/22), USA
15:45 Gorzka zemsta - telenowela 

obyczajowy (142/188), 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 Gladiator - film przygodowy, USA, 

2000, reż. Ridley Scott , wyst. Russell 
Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, 
Oliver Reed, Richard Harris, Derek Jacobi, 
Djimon Hounsou, David Schofield, Ralf 
Moeller, David Hemmings

23:15 Tajniak (Gangsters) - film sensa-
cyjny, Belgia, 2002, reż. Olivier Marchal , 
wyst. Richard Anconina, Anne Parillaud, 
Francis Renaud, Guy Lecluise, Pierre 
LaPlace

01:00 Uwaga! - magazyn

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

gazyn filmowy
06.35 „Sztukateria” - Magazyn kultural-

ny
07.00 Muzyczne listy – magazyn
08.00 TV Market
08.15 „Pokemon” (91) – serial animowany 

dla dzieci, USA/Japonia
08.45 Benny Hill (17) – serial komedio-

wy 
09.15 BAR EUROPA – plusy-minusy 

– Reality Show
09.45 „Goście Michaela Parkinsona”  (5) 

-  talk show
10.15 „Sztukateria” - Magazyn kultu-

ralny 
11.15 Kasa na bank (Call TV) - telerut-

niej 
12.15 BAR EUROPA - Reality Show
13.15 A ku ku – program rozrywkowy 
13.30 Taxi – teleturniej 
14.15 „Muzyczne listy” – magazyn 
15.15  „Echo lasu” (52) – program 
15.45 „Psie serce - Drago” (18) - serial 

obyczajowy, Reżyseria; Janusz Dymek, 
W rolach głównych: Hanna Dunowska, 
Aleksander Trąbczyński, Teresa Zielska, 
Psu Drago głosu użyczył Krzysztof 
Kołbasiuk

16.45 Punkt, Set, Mecz – magazyn 
siatkarski 

17.15 Detektor – raport Czwórki – ma-
gazyn reporterski 

17.45 BAR EUROPA – Reality Show
18.15 Taxi – teleturniej 
19.00 „Dom nie do poznania” - reality 

show – USA 2003
20.00 BAR EUROPA – Reality Show
20.50 „Nacja - Korporacja” („My Big Fat 

Obnoxious Boss”) – program 
21.50 „Cuda” („Miracles”) (6) – serial fan-

tastyczny, USA 2003, reż. Bill D’Elia, John 
Fawcett, Marita Grabiak, Matt Reeves, 
Michael Ray Rhodes, Paul Shapiro, wyk. 
Skeet Ulrich, Angus Macfadyen, Marisa 
Ramirez, Hector Elizondo 

22.50 Wydarzenia
23.00 Playboy; „Kto skorzysta” 

(„Beneficiary, The”) – program ero-
tyczny 

01.00 Nocne randki – program 
02.00 „Shwartz’a pomysły na życie” 

(„Inside Schwartz”) (5) – serial kome-
diowy, USA 2001-2002, reż. PAmela 
Fryman, wyk. Brackin Meyer, Richard 
Kline, Miriam Shor 

02.30 Muzyczne listy – magazyn
03.20 „Sztukateria” - Magazyn kultural-

ny
03.45 Zakończenie programu

Helikopter w ogniu
 Reżyseria: Ridley Scott; W rolach głównych:Josh Hartnett, Eric 

Bana, Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jason Isaacs, Sam Shepard, 
Tom Sizemore, William Fichtner; dramat wojenny; Kraj produkcji: 
USA; Rok produkcji: 2001; Czas trwania: 138 min. 

3 października 1993 roku ponad setka żołnierzy 
elitarnych jednostek armii USA, wysłanych w ramach 
sił pokojowych ONZ do Mogadiszu, przystępuje 
do operacji uprowadzenia dwóch przywódców 
zbuntowanych Somalijczyków. Prosta akcja, 
przewidziana na 30 minut, przeradza się w krwa-
wą bitwę (najdłuższą, w jaką zaangażowani byli 
Amerykanie od czasów Wietnamu po dziś dzień), 
w której ginie 18 żołnierzy (73 odnosi rany) i setki tubylców. Oscar 2001 za najlepszy dźwięk i mon-
taż, nominacja (również do British Academy Awards) dla polskiego operatora Sławomira Idziaka 
za najlepsze zdjęcia.

W 1993 roku elitarne jednostki wojskowe z USA, Delta Force i Rangersi, wylądowali w Somalii. 
160 żołnierzy miało wziąć udział w trwającej niespełna godzinę operacji porwania dwóch wysoko 
postawionych wojskowych, zastępców jednego z somalijskich watażków, Mohammeda Farraha 
Aidida, przywódcy klanu Habr Gidr, zdecydowanego za wszelką cenę utrzymać władzę nad po-
padającym w anarchię krajem. Miał to być jeden z etapów pokojowej misji ONZ, mającej na celu 
zakończenie trwającej w Somalii wojny domowej, w wyniku której w kraju panował głód i straszliwy 
chaos. Mimo że Amerykanie dysponowali najnowocześniejszym sprzętem, plan nie powiódł się, 
a operacja zamieniła się w kilkugodzinną bitwę. Zginęło w niej 18 żołnierzy, niemal setka została 
ranna.(poniedziałek, 20:45 POLSAT)
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Helikopter w ogniu

Cyrk na kółkach
TVP 1  21.15
 Komedia, 85 min, USA, 1996; Reżyseria: 

Arthur Hiller; Scenariusz: Don Rhymer; 
Aktorzy: Tom Arnold, David Paymer, 
Rhea Perlman, Rod Steiger, Kim Coates, 
Rachel Leigh Cook

Daniel Miller jest typowym pra-
coholikiem. Spędza w firmie całe 
dnie i wieczory, a nawet weeken-
dy. Dzieci tęsknią za ojcem, żonie 
brakuje męskiej podpory, wszystkie 
rodzinne sprawy spadają na jej 
barki. Mimo nawału zajęć, dzielna 
kobieta radzi sobie dobrze z wycho-
waniem dzieci i licznymi domowymi 
obowiązkami. Ale pewnego dnia, 
złożona grypą, pozostaje w łóżku. 
W tej sytuacji mąż musi zająć się 
synami. W drodze do szkoły zabiera 
jeszcze kilkoro dzieci sąsiadów. Ma 
nadzieję, że szybko pozbędzie się 
kłopotu i będzie mógł udać się na 
ważne spotkanie w firmie. Ale 
dzieci niespodziewanie zaczynają 
grymasić, są głodne, chcą skorzy-
stać z toalety. 
Kiedy Daniel zamierza kupić 
pączki, na sklep napadają dwaj 
drobni złodzieje i powstaje spore 
zamieszanie. W tym samym 
czasie w sklepie znajduje się 
Franklin Laszlo, właściciel weso-
łego miasteczka. Dla niego jest to 
również bardzo ważny dzień. Jeżeli 
natychmiast nie zdobędzie pienię-
dzy, straci swój ukochany lunapark. 
Dlatego chce dokonać napadu ra-
bunkowego. Sprawy wymykają się 
spod kontroli, kiedy natyka się na 
dwóch złodziejaszków. Wskutek 
zaskakującego biegu zdarzeń 
Franklin porywa furgonetkę pełną 
dzieci, prowadzoną przez Daniela. 
Grożąc mu fałszywym pistoletem, 
zmusza kierowcę do ucieczki przez 
miasto. Udaje mu się porwać worek 
pełen pieniędzy i teraz ma na karku 
policję i dwóch rabusiów...

DODATEK TELEWIZYJNY
06:05 Złotopolscy - odc. 242 Dwie żony
06:30 10 minut tylko dla siebie
06:45 Dwójka Dzieciom - Kamienna 

tajemnica - odc. 12; serial
07:10 Od przedszkola do Opola
07:40 Dwójka Dzieciom - Teletubisie - odc. 

57/156; serial animowany
08:10 Ocean Avenue - odc. 4; telenowela 

kraj prod.USA, Szwecja (2002)
09:00 Pytanie na śniadanie
09:30 Pogoda
09:30 Pytanie na śniadanie
10:00 Panorama
10:05 Pytanie na śniadanie
10:30 Pogoda
10:30 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 M jak miłość - odc. 203
12:00 Podróże kulinarne Roberta 

Makłowicza - Smak Segowii  133
12:30 10 minut tylko dla siebie
12:40 TELEZAKUPY
13:00 Panorama
13:05 Pogoda
13:10 Spotkanie z Balladą - Jesień w 

Kopydłowie - „Jawor” (2)
14:05 Lokatorzy - odc. 30 
14:35 Wędrówki przyrodnicze z Davidem 

Attenborough - Zabójstwo na Sawannie- 
odc. 10 (African Assassin); serial dok.

15:05 Doktor z alpejskiej wioski - odc. 
72/94 Przejmujący chłód

16:00 Panorama
16:15 Złotopolscy - odc. 707
16:45 Złotopolscy - odc. 708
17:15 Allo, Allo - odc. 29 kraj prod.Wielka 

Brytania (1988)
17:45 Z Dwójką bezpieczniej
17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:05 Mazurska Noc Kabaretowa „K jak 

kabaret” (2)
19:55 Panorama flesz
20:00 Załóż się - cz.1; widowisko rozryw-

kowe
20:50 Załóż się -  cz.2; widowisko roz-

rywkowe
21:40 Załóż się - Twój wybór; widowisko 

rozrywkowe
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport Telegram
22:35 Pogoda
22:45 Biuro kryminalne; serial TVP
23:40 Matrioszki - odc.  8; serial
00:30 Samobójczy pakt; film fabularny 

kraj prod.Szwajcaria, Niemcy (2001); reż.:
Curt Truninger; wyk.:Helen Baxendale, 
Tim Dutton, Ed Morysiak

02:00 Olimpiada 40; dramat kraj 
prod.Polska (1980); reż.:ANDRZEJ 
KOTKOWSKI

03:40 Zakończenie dnia
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    SOBOTA 29 PAŹDZIERNIKA 2005 r.  (Franciszek, Longin, Narcyz, Teodor, Wioletta, Zenobiusz)

TVP 2
06:00 W rajskim ogrodzie
06:20 Lasy i ludzie
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
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Piosenkarnia
08:25 WIRTUL@NDIA - Sztuka latania
08:55 Ziarno ; magazyn
09:25 5-10-15 - magazyn dla dzieci
09:50 Scooby, gdzie jesteś? - serial anim.
10:20 Szkoła złamanych serc - odc. 13; 

serial obyczajowy
11:05 Program edukacyjny
11:35 SF-Symulator faktu
12:00 Zdobywcy - odc.3; teleturniej
12:35 Program dla młodzieży
12:45 Parapet - dla młodych widzów
13:00 Wiadomości
13:10 Teatr Telewizji - Igraszki z diabłem; 

spektakl teatralny; reż.:Tadeusz Lis
14:50 Stara baśń.Kiedy słońce było 

Bogiem. - część II; serial
15:50 Od przedszkola do Opola
16:25 Moda na sukces - odc.2630
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Warto kochać - odc. 9; serial TVP
18:10 Wieczory Humoru i Satyry - 

Lidzbark 2005 /7/
18:30 Sąsiedzi - cz.2; serial kom. TVP
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:50 Sport
20:00 Pogoda
20:15 Hit na sobotę - Co z oczu, to z serca; 

film fabularny kraj prod.USA (1998); reż.:
Steven Soderbergh

22:25 Męska rzecz... - Ścigani; film 
sensacyjny kraj prod.USA

00:05 Około północy - /5/; magazyn; 
Dla małoletnich od lat 12

00:30 Kino nocnych marków - Moja krew 
- cz. 2/2; film fabularny kraj prod.Francja 
(2001); reż.:Bernard Stora

02:10 Sprawy rodzinne II - odc 10 kraj 
prod.USA (2000)

02:50 Na starcie - odc. 8  Takie jest życie; 
serial kraj prod.USA (2001)

03:35 Zakończenie dnia

06:00 Pierwsza miłość, odc.117 Polska
06:45 Pierwsza miłość, odc.118 Polska
07:30 Twój lekarz, odc.75 Polska
08:00 Eureko - ja to wiem, odc.1 Polska
09:00 Hugo Familijny, odc.29
09:30 BRAVO, odc.18
10:00 Pasjonaci, odc.24 Polska
10:30 Samo życie, odc.596 Polska
11:15 Samo życie, odc.597 Polska
12:00 Samo życie, odc.598 Polska
12:45 Samo życie, odc.599 Polska
13:30 Na ostrzu noża, odc.9 Polska
14:00 Tango z aniołem, odc.9 Polska, 

2005; r. Konecki Tomasz
14:45 Słoneczny patrol, odc.197; USA; 

serial przygodowy 
15:45 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:10 Jezioro marzeń, odc.98; USA
17:10 Granice strachu, odc.6
18:15 Zakręcone, odc.9 „Panienki”; Polska
18:45 Wydarzenia
19:15 Sport
19:20 Pogoda
19:30 Człowiek rakieta; USA, 1991; r. 

Johnston Joe; w. Alan Arkin, Bill Cambell, 
Connelly Jennifer, Dalton Timothy 
Wzorowany na awanturniczych komik-
sach z lat 30-ych (podobnie jak później-
szy Dick Tracy) sensacyjna opowieść o 
pilocie wyposażonym w przenośne 
urządzenie rakietowe, umożliwiające 
pokonywanie przestrzeni. Na wynalazek 
czyhają hitlerowcy...

21:30 Studio Lotto
21:55 Grasz czy nie grasz, odc.5 Polska, 

2005 Teleturniej
23:15 Nikita; Francja, Włochy, 1990; r. 

Luc Besson; w. Anne Parrilaud, Jean 
Bouise, Jean Reno, Jean-Hugues 
Anglade, Jeanne Moreau, Tcheky Karyo
Tytułowa bohaterka (Parrilaud) skazana 
na karę śmierci, dostaje propozycję nie 
do odrzucenia: po morderczym treningu 
zostaje zabójcą w pewnej tajemniczej 
agencji bezpieczeństwa, o której istnieniu 
rząd wolałby zapomnieć.   

01:20 Magazyn sportowy
03:20 Reebok Hip Hop
05:30 Pożegnanie

05:25 Uwaga! - magazyn
05:45 Telesklep
07:25 Automaniak - magazyn
07:55 Pascal: po prostu gotuj - program 

rozrywkowy
08:30 Dzień dobry TVN - program roz-

rywkowy
10:30 VIVA Polska, 2005
11:40 Na Wspólnej - serial obyczajowy 

(134/0), Polska
13:30 Taniec z gwiazdami - program 

rozrywkowy
15:10 Szymon Majewski Show - program 

rozrywkowy
16:10 Siłacze Super Seria - sport (1/6)
17:20 Anioł Stróż (Anioł Stróż) - serial 

komedia (8/13), Polska
17:55 Pascal: po prostu gotuj - program 

rozrywkowy
18:30 Maraton Uśmiechu - program 

rozrywkowy
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!  - magazyn
20:05 Niania - serial komedia (8/15)
20:35 Kryminalni - serial sensacyjny 

(7/13), Polska
21:40 Dwa tygodnie na miłość - film ko-

media, USA, 2002, reż. Marc Lawrence , 
wyst. Sandra Bullock, Hugh Grant, Alicia 
Witt, Dana Ivey, Robert Klein, Heather 
Burns, David Haig

23:45 Spawn - film S-F, USA, 1997;  
wyst. John Leguizamo, Michael Jai 
White, Martin Sheen, Theresa Randle, 
Nicol Williamson
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TVP 1 POLSAT TVN TV 4
05.45 „Strefa P” - Magazyn muzyczny 
06.10 „Sztukateria” - Magazyn kultural-

ny
06.35 „VIP” - Wydarzenia i plotki 
07.00 „Pokemon” (88,89) – serial animo-

wany dla dzieci, USA/Japonia 1997-98, 
reż. Masamitsu Hidaka.

08.00 „Instynkt tropiciela” – przewodnik 
po Polsce

08.30 „Dekoratornia” – magazyn wnę-
trzarski

09.00 „Strefa P” - Magazyn muzyczny 
09.30 „Kinomaniak” - Odjazdowy ma-

gazyn filmowy
10.00 Na topie – wywiad z… Jodie 

Foster, Sean Bean - Wywiad Romana 
Rogowieckiego   

10.30 Rajdowe Mistrzostwa Świata – Rajd 
Francji 

11.30 Magazyn jeździecki
12.00 „Sztukateria” - Magazyn kultural-

ny
12.30 „VIP” - Wydarzenia i plotki 
13.00 Polska Liga Siatkówki mężczyzn; 

Wkręt-Met Domex AZS Częstochowa 
- Skra Bełchatów

15.00 „Dom nie do poznania” („Extreme 
Makeover: Home Edition”)(5) – USA 
2003, reż. David Dryden, Patrick Higgins, 
Ty Pennington, Paul DiMeo

16.00 „Łabędziem być” - program 
17.00 „Nacja - Korporacja” („My Big Fat 

Obnoxious Boss”) – program
18.00 „Wielka niedźwiedzica” - Wielka 

Brytania-Kanada-USA 1999, reż. Stewart 
Raffill; wyk. Daniel Clark, Bryan Brown, 
Tom Jackson, Oliver Tobias

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” (6) – serial komediowo-

sensacyny, Polska 2004, reż. Grzegorz 
Warchoł

23.50 „Komenda” - serial dokumentalny 
00.20 „Drogówka” - magazyn policyjny
00.45 „Komenda” - serial dokumentalny
01.10 Punkt, set mecz – magazyn siat-

karski 
01.35 „VIP” - wydarzenia i plotki
02.00 „Strefa P” - Magazyn muzyczny
02.30 „Joker” – talk-show 
03.20 Zakończenie programu

TVP 2
06:05 Zwierzęta świata - Tajemniczy świat 

ogrodów - Trawnik odc. 6; film dok.
06:30 W labiryncie - odc. 111; serial TVP
07:00 Transmisja Mszy Świętej z 

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w 
Krakowie - Łagiewnikach

07:55 Roztańczona Angelina - Angelina 
i Ania 22 kraj prod.Wielka Brytania

08:10 Domisie; program dla dzieci
08:40 Dzieci świata - Moja farma - Ebule 

w Kenii; serial dokumentalny
08:55 Dzieci świata - Czas na zabawę - 

Alvaro w Hiszpanii; cykl dokumentalny
09:15 TELERANEK - magazyn dla młod-

szych nastolatków
09:45 Talent za talent
10:10 Królestwo Maciusia - odc.15; 

program dla dzieci
10:40 Szkoła złamanych serc - odc. 14; 

serial obyczajowy kraj prod.Australia
11:30 Tydzień
11:55 Między ziemią a niebem ; magazyn
12:00 Anioł Pański kraj prod.Włochy
12:15 Między ziemią a niebem; magazyn
13:00 Wiadomości
13:10 WIO - Wywiad i opinie; program 

publicystyczny
13:35 Kochamy polskie komedie - odc.38; 

teleturniej
14:10 Szpiedzy i piraci - odcinek 4; serial 

kraj prod.Niemcy, Francja, Włochy
15:50 BBC w Jedynce - Żyć w gromadzie 

- odc. 2 (3) kraj prod.Wielka Brytania
16:45 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Warto kochać - odc. 10; serial TVP
18:10 SEJF-Subiektywny Express Jacka 

Fedorowicza - program rozrywkowy
18:25 Okazja - odc. 2; serial TVP
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:50 Sport
20:00 Pogoda
20:15 Wiedźmy - odc. 2 - Cud na Pradze; 

serial obyczajowy
21:15 Zakochana Jedynka - Wspaniały 

(Gorgeous); komedia
22:50 Losowanie Audiotele
23:05 Uczta kinomana - Niezniszczalny; 

film fabularny kraj prod.USA (2000); reż.:
M. Night Shyamalan

00:55 Kino nocnych marków - Piątek 
trzynastego; horror kraj prod.USA 
(1980); reż.:Sean S. Cunnigham

02:30 Zakończenie dnia

05:40 Złotopolscy - odc. 244
06:05 Dwójka Dzieciom - Prawdziwe 

przygody Profesora Thompsona - odc 
16; serial anim.

06:30 Słowo na niedzielę
06:35 Film dla niesłyszących - Stacyjka 

- odc. 6; serial komediowy TVP
07:30 Smak Europy
07:45 M jak miłość - odcinek 356; serial
08:35 Zacisze Bonnie Tyler
09:05 Niesforne aniołki - odc. 6; serial do-

kumentalny kraj prod.Wielka Brytania
09:35 Selekcja; reportaż
10:00 Ostoja - odc.  33
10:35 Arlington - pole chwały; film 

dokumentalny kraj prod.USA
11:35 Podróże kulinarne Roberta 

Makłowicza - Syjamski smak (155)
12:05 Gwiazdy w południe - Shenandoah 

kraj prod.USA 
14:00 Familiada
14:30 Złotopolscy - odc. 710
15:00 Bezludna wyspa
16:00 Na dobre i na złe - odc. 230
17:00 Tygodnik Moralnego Niepokoju 
17:30 7 dni świat
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:05 Wideoteka dorosłego człowieka 
19:55 Panorama flesz
20:05 Europa da się lubić - talk-show
21:00 Egzamin z życia - odc. 22; serial
22:00 Panorama
22:20 Sport Telegram
22:30 Pogoda
22:35 Losowanie Audiotele
22:50 Linia Specjalna
23:30 Dolina Kreatywna (1)
24:00 Studencki Festiwal Piosenki
00:55 Schyłek lata; film obyczajowy 

kraj prod.Francja, Wietnam (2000); 
reż.:TRAN ANH HUNG; wyk.:TRAN NU 
YEN-KHE, NHU QUYNH NGUYEN, LE 
KHANH, QUNG HAI NGO

02:45 Zakończenie dnia

06:00 Pierwsza miłość, odc.119
06:35 Pierwsza miłość, odc.120
07:10 Jesteśmy, odc.130 Polska
07:35 Król szamanów, odc.2
08:00 Power Rangers, odc.486
08:30 Hugo, odc.43
09:00 SoundWave Backstage Pass - w 

kamerach MTV, odc.9
09:30 DURACELL: Eksploracje, odc.35
10:00 Rodzina zastępcza, odc.208 Polska, 

2004; r. Nowak Wojciech
11:00 Bud, pies na medal; USA, 1998; r. 

Martin Richard; w. Gregory Harrison, Kevin 
Zegers, Nora Dunn, Stevenson Cynthia 
Film rodzinny, sportowy. Sensacją mia-
steczka Ferfield w stanie Waszyngton jest 
cudowny pies Air Bud, podpora lokalnej 
drużyny amerykańskiego futbolu. Bud 
gra na pozycji przejmującego i nie ma 
na niego mocnych.

12:50 Silverado; USA, 1985; r. Kasdan 
Lawrence; w. Costner Kevin, Glenn 
Scott, Glover Danny, Kline Kevin 
W Silverado, niewielkim miasteczku na 
Dzikim Zachodzie rządzi grupa skorum-
powanych oficjeli. Wraz z przybyciem 
czwórki “młodych gniewnych” sytuacja 
zaczyna się zmieniać. Film utrzymany w 
konwencji klasycznego westernu.  

15:30 Fundacja Polsat
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda
16:15 Za wszelką cenę, odc.8
17:15 Eureko - ja to wiem, odc.2
18:15 Daleko od noszy, odc.69 Polska; r. 

Jaroszyński Krzysztof
18:45 Wydarzenia
19:05 Sport
19:10 Pogoda
19:20 Rodzina zastępcza, odc.209 Polska, 

2004; r. Nowak Wojciech
20:20 Pensjonat pod Różą, odc.82 Polska
21:20 Fala zbrodni, odc.36 Polska
21:30 Studio Lotto
22:25 Kuba Wojewódzki, Talk Show
23:25 Granice strachu, odc.6
00:25 Magazyn sportowy
02:25 Cuba Feliz; Francja, Kuba, 2000; r. 

Karim Dridi; w. Alberto Pablo, Aníbal Ávila, 
Armandito Machado, Gonzáles Mirta, 
Miguel Del Morales, Pepín Vaillant 

04:00 Aquaz Music Zone
05:30 Pożegnanie

06:00 Uwaga! - magazyn
06:20 Telesklep;
08:00 Maraton Uśmiechu - program 

rozrywkowy
08:30 Dzień dobry TVN - program roz-

rywkowy
10:30 Casper - film rodzinny, USA, 1995, 

reż. Brad Silberling , wyst. Bill Pullman, 
Christina Ricci, Cathy Moriarty

12:30 Misja Martyna - program rozryw-
kowy, 2005

13:00 Co za tydzień - magazyn, 2005
13:25 Anioł Stróż - serial komedia (8/13), 

Polska
13:55 Niania - serial komedia (8/15), 

Polska, 2005
14:25 Kopalnie króla Salomona - film 

przygodowy, USA, 1985, reż. J. Lee-
Thompson , wyst. Richard Chamberlain, 
Sharon Stone, Herbert Lom, John Rhys-
Davies, Ken Gampu, ;

16:25 Zielone drzwi, 2005
16:55 Magda M. - serial obyczajowy 

(8/15), Polska
17:55 Kryminalni - serial sensacyjny 

(7/13), Polska
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:05 Taniec z gwiazdami - program 

rozrywkowy
21:45 Pod Napięciem - talk show
22:15 Superwizjer - magazyn, 2005
22:45 Nie do wiary - magazyn
23:20 Magazyn Orange Ekstraklasa 

- magazyn
00:35 Tajniak - film sensacyjny, Belgia, 

2002, reż. Olivier Marchal , wyst. Richard 
Anconina, Anne Parillaud

TVP 1 POLSAT TVN TV 4

HIT NA DZIŚ
06:00
06:20
06:35

06:40
06:50

07:00
07:25
08:00
08:10
08:15
08:25
08:55
09:25
09:50
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11:05
11:35
12:00
12:35
12:45
13:00
13:10

14:50
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16:50
17:00
17:20
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19:00
19:30
19:50
20:00
20:15

22:25

00:05

00:30

02:10

02:50

03:35

SPAWN
TVN 23.45
 Film S-F, USA, rok produkcji: 1997; 

Reżyseria: Mark A.Z. Dippé; Obsada: 
John Leguizamo, Michael Jai White, 
Martin Sheen, Theresa Randle, Nicol 
Williamson

Bohaterem filmu jest zawodowy 
zabójca Al Simmons, zatrudnio-
ny przez tajną agencję rządu 
amerykańskiego o nazwie A-6. 
W życiu prywatnym Al to czuły 
mąż i troskliwy ojciec. Jest już 
zmęczony i chce porzucić swoje 
zajęcie. W trakcie sekretnej misji 
w Korei Północnej, której celem 
jest zniszczenie fabryki broni 
biologicznej, Al zostaje zamor-
dowany przez swojego szefa 
Jasona Wynna. Po pięcioletnim 
pobycie w piekle Al powraca na 
ziemię jako Spawn, humanoid 
o bardzo oszpeconej twarzy, 
ale za to wyposażony w rozmaite 
zdolności bojowe. Spawn zawarł 
układ – w zamian za możliwość 
spotkania z ukochaną rodziną 
ma poprowadzić na ziemię 
zastępy Szatana. Przypomina 
mu o tym wysłannik piekieł 
– Clown (John Leguizamo). 
Pięćsetletni Cogliostro (Nicol 
Williamson) namawia Spawna, 
żeby szukał odkupienia. On my-
śli jedynie o zemście za osobiste 
krzywdy. Jego morderca nie ma 
jednak zamiaru poddać się, tym 
bardziej że sam ma dobre układy 
z siłami nieczystymi. 

06:05

06:30
07:00

07:55

08:10
08:40

08:55

09:15

09:45
10:10

10:40

11:30
11:55
12:00
12:15
13:00
13:10

13:35

14:10

15:50

16:45
17:00
17:20
18:10

18:25
19:00
19:30
19:50
20:00
20:15

21:15

22:50
23:05

00:55

02:30

Niezniszczalny
23.05 TVP 1
 Thriller, 102 min, USA, 2000; Scenariusz 

i reżyseria: M. Night Shyamalan; 
Występują: Bruce Willis, Samuel L. 
Jackson, Robin Wright Penn i inni

Czarnoskóry Elijah Price przychodzi 
na świat w 1961 r. w Filadelfii z koń-
czynami połamanymi w trakcie po-
rodu. Okazuje się, że ma wyjątkowo 
kruche kości, które skazują go na 
ciągłe urazy, pobyty w szpitalu, 
docinki kolegów i życie w izolacji. 
Udręczonego własną delikatnością 
chłopaka fascynują silne, niepoko-
nane postaci z komiksów. Dziecięcą 
fascynację przenosi Price w dorosłe 
życie, prowadząc sklep z ekskluzyw-
nymi seriami komiksów dla kolek-
cjonerów. W tym samym mieście 
mieszka David Dunn, były gracz 
futbolu amerykańskiego, który 
pracuje na jednym ze stadionów 
jako ochroniarz. Pociąg, którym 
wraca z Nowego Jorku, gdzie 
miał nadzieję dostać lepszą pracę, 
wypada z szyn, w katastrofie giną 
wszyscy pasażerowie z wyjątkiem 
Davida, który nie odnosi nawet 
drobnych obrażeń. Nie pierwszy 
zresztą raz ma tyle szczęścia: 
wcześniej wyszedł cało z groźnego 
wypadku samochodowego, nigdy 
też w życiu nie chorował. Wkrótce 
kontaktuje się z nim Price, przekona-
ny, że oto znalazł osobę, której szukał 
od lat. Jest bowiem przekonany, że 
równowaga świata wymaga, aby 
istniał ktoś będący jego przeciwień-
stwem – silny, odporny na wszelkie 
ciosy, niezniszczalny. 

HIT NA DZIŚ
05.45 Punt, Set Mecz – magazyn siat-

karski 
06.10 „Kinomaniak” - Odjazdowy ma-

gazyn filmowy
06.35 „Sztukateria” - Magazyn kultural-

ny
07.00 „Pokemon” (90,91) – serial animo-

wany dla dzieci, USA/Japonia 1997-98, 
reż. Masamitsu Hidaka.

08.00 „VIP” - Wydarzenia i plotki 
08.30 „Ręce, które leczą” - program
09.00 „Wielka niedźwiedzica” - Wielka 

Brytania-Kanada-USA 1999, reż. Stewart 
Raffill

11.00 „Grzechy” („Sins”) (3) – miniserial, 
USA 1986,  reż. Douglas Hickox, wyk. 
Joan Collins (jako Helene Junot)

12.00 „Kinomaniak” - Odjazdowy ma-
gazyn filmowy

12.30 „Dekoratornia” – magazyn wnę-
trzarski

13.00 „Instynkt tropiciela” – przewodnik 
po Polsce

13.30 „Psie serce- Drago” (18) – serial 
obyczajowy prod Polskiej, Reżyseria; 
Janusz Dymek, wyk. Hanna Dunowska, 
Aleksander Trąbczyński, Teresa Zielska

14.30 „FIFA Futbol Mundial” - półgodzin-
ny magazyn piłkarski

15.00 Polska Liga Siatkówki - Mostostal-
Azoty Kędzierzyn-Koźle - K.P. Polska 
Energią Sosnowiec

17.00 TiVi-sekcja – talk show
18.00 „Kolacja dla palantów” - Francja 

1998, reż. Francis Veber; wyk. Thierry 
Lhermitte, Jacques Villeret

19.45 „Sposób na bezsenność” - USA 
1998, reż. Tiffanie DeBartolo; wyk. 
Ione Skye, MacKenzie Astin

21.40 „Drogówka” - Magazyn policyjny 
22.15 Wydarzenia 
22.25 „Oportuniści” - USA 2000, reż. 

Myles Connell; wyk. Christopher Walken, 
Vera Farmiga, Cyndi Lauper, Donal Logue, 
Peter McDonald

00.20 „Drogówka” - Magazyn policyjny 
00.45 „Komenda” - serial dokumentalny 
01.10 NA TOPIE – WYWIAD Z… JODIE 

FOSTER, SEAN BEAN  - Wywiad Romana 
Rogowieckiego 

01.35 KinomaniaK – odjazdowy magazyn 
filmowy

02.00 „Sztukateria” - Magazyn kulturalny
02.25 „KOT, czyli Ktoś Ogromnie 

Tajemniczy” - program rozrywkowy 
03.15 Zakończenie programu

05:45 Złotopolscy - odc. 243
06:10 Dwójka Dzieciom - Prawdziwe 

przygody Profesora Thompsona - odc 
15 serial animowany

06:35 Echa tygodnia
07:05 Spróbujmy razem; magazyn dla 

niepełnosprawnych
07:30 Smak Europy
07:45 M jak miłość - odcinek 355
08:35 Ja muszę; film dokumentalny
09:05 To nie jest koniec świata - odc.  6
09:35 Na dobre i na złe - odc. 229
10:30 Wielka Gra ; teleturniej
11:20 Kręcioła
11:45 30 ton - lista, lista, lista przebojów
12:15 Kochanie zmniejszyłem dzieciaki 

- odc 35 kraj prod.USA
13:00 Bulwar Gwiazd - odc.2
14:00 Familiada
14:30 Złotopolscy - odc. 709
15:00 Bahtałe Roma-Szczęśliwi Cyganie-IX 

Międzynarodowy Festiwal Kultury i Piosenki 
Romów  2005 (bis 2); widowisko

16:00 Święta wojna - Sok z brzozy (217)
16:30 Chiński cyrk Hunan; film dokumen-

talny kraj prod.Włochy
17:15 Duże dzieci - (10); talk-show
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:50 Pogoda
19:05 Tele PRLe - (8); widowisko roz-

rywkowe
20:00 Panorama flesz
20:05 Kraj się śmieje - Podróże i senty-

menty (2); widowisko
20:55 Mój pierwszy raz - (18)
21:45 Słowo na niedzielę
22:00 Panorama
22:20 Sport Telegram
22:30 Pogoda
22:40 Faza czwarta; film sensacyjny kraj 

prod.USA (2001); reż.:Bryan Goeres; 
wyk.:Dean Cain, Brian Dosworth, Mimi 
Kuzyk

00:25 Strefa uderzenia kraj prod.USA 
(1999)

01:55 Zakończenie dnia
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fot. D. Panasiuk

Czy przyfrunie do nas grypa?
Co roku jesienią wiele osób szczepi 
się przeciwko tej chorobie. Choć 
zdania na temat sensu powszech-
nych szczepień przeciw grypie są 
podzielone, na pewno korzystać 
z nich powinny osoby starsze, prze-
wlekle chore bądź pracujące w du-
żych skupiskach ludzi. Jednak w tym 
roku nie będzie to takie proste. 

Okazuje się, że zbliżająca się do na-
szych granic ptasia grypa skutecz-
nie zmobilizowała do zaszczepienia 
się wiele z tych osób, które zwykle 
tego nie robiły. Rzeczywiście, jak 
przyznają specjaliści, zabezpieczenie 
przed zwykłą grypą sprawi, że jej pta-
sią odmianę przebędziemy łagodniej. 
Tylko… ileż to osób ma szansę się 
nią zarazić? Jeśli w ogóle ta choroba 
pojawi się w Polsce… Wiadomo, że 
wirus nie przenosi się człowieka na 
człowieka, wszystkie znane przypad-
ki zachorowań dotyczyły osób, które 
miały styczność z chorymi ptakami 
(drobiem). 

Ale widmo ptasiej grypy zrobiło 
swoje i na tę zwykłą w Polsce za-
szczepić się niemal nie sposób. 

Jednak w Nasielsku nie jest tak źle. 
– Szczepionka była niemal cały 
czas – poinformowano w nasielskiej 
przychodni. – Chwilowo jej nie ma, 
ale będzie już niedługo, pod koniec 
miesiąca. 

Jeszcze na początku października 
szczepić się można było bez pro-
blemu. Do wyboru były dwa rodza-
je szczepionki: vaxigrip i inflouvac. 

Dziennie szczepiło się nawet ponad 
20 osób. 

Nasielska przychodnia przy ul. 
Sportowej zaopatruje się w dwóch 
hurtowniach, więc kłopotów z uzu-
pełnieniem zapasów być nie powin-
no. Czy obserwuje się w tym roku 
większe zainteresowanie? Owszem 
– przyznają pracownice przychodni. 

– Tego roku więcej osób szczepiło 
się we wrześniu, w poprzednim roku 
osoby szczepiące się były „rozłożo-
ne” równomiernie na poszczególne 
miesiące. Ceny szczepionek to 25 zł 

– vaxigrip i 23 zł – inflouvac. 

Przypomnijmy jeszcze, że choć wielu 
osobom szczepienie się przyda, nie 
powinny tego jednak absolutnie robić 
kobiety w ciąży. Warto jednak przyjąć 
szczepionkę wcześniej, planując cią-
żę. Co do szczepienia małych dzieci, 
zdania są podzielone. Jednak one 
na grypę zapadają rzadko, zwykle 

z przedszkoli przynoszą chorobę 
wywołaną przez wirusy paragrypy, 
na które szczepionka nie pomaga. 

LAN

fot. D. PanasiukNie bójmy się drobiu
Ledwie przyzwyczailiśmy się do 
nowych cen mięsa po wejściu Pol-
ski do Unii Europejskiej, już ptasia 
grypa, która zawitała na nasz kon-
tynent, może spowodować kolejną 
podwyżkę. Dlaczego? Konsumenci, 
pod wpływem wieści o chorobie 
drobiu, zwykle chętniej kupują 
zamiast kurczaka – wieprzowinę 
lub wołowinę, co może skutkować 
wzrostem ich cen.

Polskie mięso, jak się okazało po 
akcesji, jest bardzo atrakcyjnym 
(bo tanim) towarem dla zachodnich 
klientów. Otwarcie granic półtora 
roku temu „wyczyściło” ze zwierząt 
rzeźnych polskie gospodarstwa. 

Boom na polskie mięso zaczął się 
od wołowiny, którą firmy z Unii 
zaczęły gremialnie wykupywać 
jeszcze w maju 2004 r., potem 
zaś wyjechała nasza wieprzowi-
na. Efekt? W skupie ceny żywca 
wołowego wzrosły mniej więcej 
dwukrotnie, a trzody chlewnej 
– o 30 proc. Nierzadko rolnicy, 
dla szybkiego zysku, wyprze-
dawali  młode sztuki bydła, co 
groziło negatywnym wpływem 
na stan pogłowia za rok czy dwa. 
Jednak po pewnym czasie sytuacja 
się unormowała. Tyle że naszej 
wieprzowinie na razie chyba nie 
grożą znane do tej pory „świńskie 

górki” i „dołki”, czyli okresowe 
nagłe spadki i zwyżki cen. 

Zmiany szybko zauważyli klienci 
sklepów mięsnych, także nasiel-
skich. Droga jest wołowina bez kości 
(antrykot 12–16 zł, pręga 17–18 zł), 
ceny wieprzowiny również nie nale-
żą do niskich (boczek 9–11 zł, schab 
bez kości 17–18 zł, schab z kością 
12–13 zł, karkówka bez kości 16 zł, 
żeberka 9–12 zł, łopatka bez kości 
12–13 zł). Podniosły się też ceny 
drobiu, o ok. 20 proc. (kurczak 5 zł 
za kg, filet 14 zł). Polskie mięso oka-
zało się zatem bardzo atrakcyjnym 
towarem dla Unii – z wszystkimi 
tego konsekwencjami, dobrymi 
dla rolnictwa, mniej przyjemnymi 
dla klientów. 

Obecną równowagę może naru-
szyć zagrożenie ptasią grypą. Już 
pod koniec września zaczęły spadać 
ceny w małych ubojniach drobiu, 
a potem także w dużych zakładach. 
Przyczyną był spadek zaintereso-
wania odbiorców z Wielkiej Brytanii 
czy Niemiec, przestraszonych ptasią 
grypą, którzy nie analizują, z jakiego 
kraju pochodzi drób, tylko „przerzu-
cają” się na mięso czerwone. 

Wykrycie wirusa ptasiej grypy 
w Europie może zatem zmienić 
diametralnie sytuację na rynku mię-

sa i spowodować 
znaczne straty 
w branży dro-
biarskiej. Jak in-
formuje Krajowa 
Rada Drobiarska, 
w połowie bie-
żącego miesiąca 
ceny drobiu 
i  p rzetworów 
d r o b i o w y c h 
obniżyły się 
o 25–30 proc. 
Niedługo zatem 
powinno się 
to przełożyć 
na ceny mięsa 
w sklepach. Drób 
będzie tańszy, za 
to chętniej ku-
powane mięso 
czerwone może 
zdrożeć. 

Mniejsze zakupy 
mięsa drobiowe-
go mogą ogra-
niczyć jego produkcję. Wówczas 
skutki tego dotkną całe rolnictwo, 
z uwagi na przypuszczalny spadek 
zainteresowania paszami dla drobiu. 

Specjaliści prognozują, że część 
osób kupujących do tej pory 
wyroby drobiowe może w ogóle 
zrezygnować ze spożywania mięsa 

lub zdecydowanie zmniejszy jego 
ilość. Z drugiej strony, drób jest 
najtańszym mięsem i wielu nie-
zbyt zamożnych ludzi nie będzie 
mogła pozwolić sobie na droższe 
gatunki. Zachęcające mogą okazać 
się właśnie niższe niż zwykle ceny 
drobiu. 

Przypomnieć należy, że spożywanie 

wyrobów z drobiu nie stwarza zagro-
żenia, gdyż w naszej kuchni jada się 
je wyłącznie po obróbce termicznej. 
Temperatura powyżej 70 stopni Cel-
sjusza zabija wirusa. Wystarczy mięso 
drobiowe sparzyć, ugotować je bądź 
usmażyć, co przecież i tak zawsze się 
robi. 

LAN

Osiągnięcia i wyróżnienia 
Koło Polskiego Związku Wędkar-
skiego w Nasielsku istnieje ponad 
50 lat. W ostatnich latach zmieniały 
się siedziby i jego zarządy.
Od sześciu lat Zarząd PZW mieści 
się w Nasielsku przy ul. Klonowej 
19, w swoich szeregach mamy 
120 członków. Działacze orga-
nizują wspólny czas na zawo-
dach gruntowo-spławikowych. 
W 2005 r. odbyły się:
– 29.V. w Nowym Mieście z okazji 
Dnia Dziecka, uczestniczyło 12 za-
wodników, wszyscy zostali obdaro-
wani upominkami. Bardzo pomocni 
w tej imprezie byli rodzice.
Sześciu młodych członków do 14 
lat zostało odznaczonych odznaką 
„Wzorowy Młody Wędkarz” za 
zachowanie i postawę na łowisku. 
Młodzież od 10 do 14 lat wyjeżdża 
na obóz PZW. Jeden z naszych węd-
karzy w tym roku był w Hartowcu 
przez 2 tygodnie.

– 31.VII w Wieliszewie zmierzyło się 
25 zawodników. W wyniku rywalizacji 
wyłoniono 6 zawodników. Mistrzami 
zostali: Kownacki P., Kowalewski H., 
Śmietański D., Chrustowski M., Bu-
czyński W., Morawski M.
– 25.IX w Wieliszewie odbyły się 
zawody „Jesień 2005”. Udział wzię-
ło 30 zawodników, a laury zdobyło 
sześciu: Mychliński B., Kownacki 
P., Sękowski J., Romanowicz M., 
Sztrauch J., Cendrowski K.
Zawodnicy po zakończonych 
zmaganiach otrzymali dyplomy 
i nagrody. Zawody zakończyły się 
sprzątaniem łowisk, wspólnym 
grillowaniem, wymianą poglądów 
oraz wspólnym pamiątkowym 
zdjęciem.
Zarząd PZW zaprasza nowe osoby 
w szeregi sportu wędkarskiego. Za-
pewniamy liczne atrakcje.

PZW Nasielsk
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fot. M. Stamirowski

R E K L A M A

Jubileusz w Jackowie
Straż Pożarna w Jackowie ma 

już 50 lat. Z tej okazji, w nie-
dzielę 9 października, odbyła 
się jubileuszowa uroczystość, w 
której poza strażakami i miesz-
kańcami gminy Nasielsk wzięli 
udział m.in. przedstawiciele 
dowództwa Straży Pożarnych 
w Warszawie oraz goście ze 
starostwa. 
Podczas uroczystości dokonano symbolicz-
nego przecięcia wstęgi oddanej do użytku 
remizy strażackiej. Budynek został poświę-
cony przez tutejszego księdza. 

Najbardziej zasłużonym dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Jackowie wręczono od-
znaczenia i pamiątkowe dyplomy. 

D. Panasiuk

Nasielszczankom się podoba
Wystawa wyrusza na podbój Mazowsza 

się im kupić upatrzony 
eksponat – jeżel i  nie 
z wystawy, to może 
coś ciekawego z do-
mowej kolekcj i  Pani 
Bronisławy.

Słowa uznania należą 
s ię nauczycielom 
z nasielskich szkół, 
którzy do kina NIWA 
przyprowadzają dzieci 
na żywą lekcję polskiej 
tradycji. 

W sobotę, 22 październi-
ka wystawa pojedzie da-
lej. Będą się nią zachwy-
cać mieszkańcy Płońska, 
a później Pułtuska.

D. Panasiuk

Jeszcze tylko przez kil-
ka dni można podzi-

wiać regionalne kilimy 
i hafty. 

Prace zakopiańskiej artystki Bro-
nisławy Obrochty, od 2 paździer-
nika są dostępne dla publiczności 
w Nasielskim Ośrodku Kultury. 

Ekspozycja „piękna tkanego” od 
samego początku cieszyła się du-
żym zainteresowaniem nasielsz-
czan – szczególnie kobiet. Wiele 
z nich chciałoby mieć w swojej 
szafie przepięknie zdobione suk-
nie góralskie i haftowane torebki. 
Co bardziej zaradne panie posta-
rały się o numer telefonu i adres 
Bronisławy Obrochty. Zamierzają 
się kontaktować z artystką w spra-
wach handlowych. Na pewno uda 

Świat Starej Książki
To tytuł wystawy, którą 

będzie można obejrzeć 
w listopadzie w Miejsko-
Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Nasielsku. Jej 
celem jest pokazanie róż-
nic między książką dawną 

a współczesną oraz uzmy-
słowienie znaczenia i roli 
książki w życiu człowieka. 
7 maja 1949 r. gazeta „Express Wie-
czorny” przekazała naszej bibliotece 
700 książek oprawionych introliga-

torsko. Po 56 latach zachowało się 
tylko 87 woluminów. Pochodzą one 
z XVII, XVIII i XIX wieku. Książki te 
można wypożyczyć w czytelni na par-
terze. Gorąco zachęcamy do lektury.
Biblioteka w Nasielsku w ramach 

upowszechnie-
nia czytelnictwa 
proponuje także 
lekcje bibliotecz-
ne, które są, obok 
codziennej obsługi 
czytelników, jedną 
z podstawowych 
form dostarcza-
nia informacji 
o funkcjonowaniu 
biblioteki. Dla 
dzieci przy-
gotowane są 
niespodzianki 
oraz uroczy-
ste pasowanie 
na czytelnika.
Zapraszamy 
do odwiedza-
nia biblioteki.

K.Z.

SPORT      SPORT      SPORT      
POWIATOWE SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
30 września najlepsze sztafety z gminy Nasielsk reprezentowały swoje 
(zwycięskie) szkoły na zawodach powiatowych w Pomiechówku. Najlepszą 
z naszego terenu okazała się sztafeta męska z Gimnazjum nr 3 w Cieksy-
nie, która w pięknym stylu wygrała zawody i zakwalifikowała się do rejonu. 
Skład zwycięskiego zespołu z Cieksyna: Łabęda Piotr, Łabęda Paweł, Łabęda 
Bartosz, Wysocki Maciej, Kurpiowski Jarosław, Papierski Piotr, Szpygiel Ja-
rosław, Dębek Sebastian, Sitkiewicz Arkadiusz, Goławski Krzysztof; opiekun 
Malon Andrzej.

MISTRZOSTWA REJONU LEGIONOWSKIEGO 
W INDYWIDUALNYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH
Po eliminacjach powiatowych, które odbyły się w Pomiechówku 28 wrze-
śnia br., 53 zawodników z terenu miasta i gminy Nasielsk zakwalifikowało się 
do zawodów rejonowych. Nasz rejon to następujące powiaty: legionowski, 
nowodworski, piaseczyński, wołomiński i otwocki. 
Zawody rejonowe odbyły się 4 października w Białobrzegach na terenie 
byłej jednostki wojskowej.
Do Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, które odbędą się na wiosnę 
w Siedlcach, zakwalifikowali się następujący uczniowie: 1. Niezgoda Jacek 
z Gimnazjum w Cieksynie, 2. Kamińska Justyna z SP Nasielsk, 3. Cieślak 
Magda z SP Nasielsk, 4. Łątkiewicz Ewelina z SP Nasielsk, 5. Szatkowski 
Tomasz z SP Nasielsk, 6. Gromke Ewelina z SP Budy Siennickie, 7. Roma-
nowski Rafał z PG Nasielsk, 8. Łątkiewicz Marcin z PG Nasielsk.

MISTRZOSTWA GMINY NASIELSK W PIŁCE 
NOŻNEJ DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
Na stadionie miejskim w Nasielsku rozegrany został gminny turniej piłki 
nożnej dla dziewcząt i chłopców ze szkół gimnazjalnych. Po zaciętych 
pojedynkach, pierwsze miejsce w zawodach zdobył Zespół Szkół 
Nr 3 z Cieksyna, na drugiej pozycji uplasował się Zespół Szkół Nr 2 Pie-
ścirogi, a trzecie miejsce zajął Zespół Szkół Nr 1 z Nasielska.

DZIEWCZĘTA Z CIEKSYNA 
MISTRZYNIAMI POWIATU NOWODWORSKIEGO
11 października br. w Zakroczmiu odbyły się mistrzostwa powiatu w piłkę 
nożną dziewcząt w kategorii szkół gimnazjalnych. W zawodach uczest-
niczyły następujące szkoły: Gimnazjum z Pomiechówka, Gimnazjum 
z Zakroczymia i Gimnazjum z Cieksyna. 
I miejsce Gimnazjum z Cieksyna 6 pkt. (13:5)
II miejsce Gimnazjum z Pomiechówka 3 pkt. (6:11)
III miejsce Gimnazjum z Zakroczymia 0 pkt. (6:9)

MK
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fot. M. Stamirowski
Dzień Edukacji Narodowej w Nasielsku

„Zawód pedagoga jest 
jednym z najbardziej 

niewdzięcznych zawo-
dów na świecie. Uczysz 

wbrew temu, którego 
uczysz. (...) I jeśli w tym 

zawodzie jest coś z po-
wołania, to to, że uczysz 

pomimo wszystko 
wytrwale, wiedząc, że 
zostaniesz doceniony 

przez ucznia dopiero w 
przyszłości”.

[Zofia Kucówna]

Z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej 
wszystkim Dyrek-
torom, Pedagogom, 
Nauczycielom oraz 
Pracownikom Ad-
ministracji i Obsługi placówek oświatowych z terenu Gmi-
ny Nasielsk, jak również wszystkim pracownikom oświaty 
związanym z naszą gminą, w imieniu własnym oraz władz 
samorządowych Gminy Nasielsk życzę, aby każdego dnia 
Waszej pracy przepełniało Was poczucie doniosłości misji, 
jaką realizujecie – misji przekazywania wiedzy, zdolności 
i umiejętności kolejnym pokoleniom młodych Polaków. 
Niech praca z młodzieżą i dziećmi będzie również dla Was 
źródłem ciągłej nauki, ciągłego doskonalenia siebie i swojego 
warsztatu pracy, niech daje Wam satysfakcję oraz realizację 
zamierzeń i planów. Życzę Wam wreszcie, Drodzy Przyja-
ciele, optymizmu, radości, szczęścia i pomyślności tak w 
życiu zawodowym, jak i w osobistym. 

Głęboko wierzę w to, iż każdy z uczniów w przyszłości bę-
dzie potrafił docenić wiedzę, jaką przekazujecie, ciekawość 
świata, jaką budzicie w młodym pokoleniu, oraz gorliwość, 
z jaką niesiecie „kaganek oświaty”.

   Wszystkiego najlepszego!
Burmistrz Nasielska

mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

17 października w Hali Sportowej w Nasielsku odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. Zasłużonym pedagogom z gminy 
Nasielsk wręczone zostały odznaczenia, dyplomy i nagrody. 

Dyrektor ZEAS Barbara Sakowska i Burmistrz Nasielska 
Bernard Mucha

Listopadowa zaduma 
Coraz dłuższe wieczory 

i krótsze dni przypo-
minają o zbliżającym się 
Dniu Zmarłych. Dla osób 
wierzących w życie wiecz-
ne to radość obcowania 
ze świętymi w niebie. 
Dla tych, którzy nie wie-
rzą – chwila wspomnień 
o tych, którzy odeszli. Dla 
wszystkich to doskonała 
okazja do refleksji nad 
przemijaniem. 
U wielu osób widok grobów bliskich, 
zwłaszcza tych świeżych, wywołuje 
wciąż cierpienie. Stanowi ciągłe przy-
pomnienie przeżytego bólu. Niełatwo 
pogodzić się ze śmiercią bliskich. 

Niedawno jednak uczestniczyłam 
w pogrzebie, podczas którego jeden 
z przemawiających wypowiedział 
nad otartym grobem dziwne słowa: 
żebyśmy skoncentrowali się na tym, 
co – mimo wszystko – dobrego jest 
w śmierci osoby, którą właśnie od-
dajemy ziemi. Okazało 
się, że wcale niemało. 
Zmarły odszedł bez 
specjalnych cierpień. 
Zdążył pożegnać się 
z bliskimi. I – będzie miał 
grób, miejsce spoczyn-
ku, gdzie w szczególny 
sposób będzie można 
go wspominać.

A cóż to niezwykłego 
w tym, że zmarłych chowa 
się w grobach, może ktoś 
powiedzieć. Otóż, jest. Nie 
wszystkim jest to dane. 
Wiedzą o tym bliscy zagi-
nionych bez wieści i tych, 
których ciała zmiotła jakaś 
okrutna katastrofa. Szcze-
gólnym czasem śmierci 
bez grobów, przynajmniej 
dla niektórych, była za-
kończona przed 60 laty 
wojna. Żyją jeszcze wśród 
nas ludzie noszący w sobie 
cierpienie tamtych lat.

Jednym z nich jest ksiądz Romuald 
Jakub Weksler-Waszkinel. Jako kilku-
dniowe niemowlę został przekazany 
przez swoją żydowską matkę – matce 
polskiej. Kobieta wahała się, czy wziąć 
dziecko, lecz przekonały ją słowa, by 
przyjąć to żydowskie dziecko ze 
względu na Jezusa – Żyda, że chło-
piec, gdy dorośnie, zostanie na pewno 
kapłanem Jezusa… Choć polscy ro-
dzice początkowo nie ujawnili chłop-
cu prawdy o jego pochodzeniu, mło-
dy Romuald wstąpił do seminarium 
duchownego, realizując bezwiednie 
testament rodzonej matki. Prawdy 
dowiedział się później, gdy był już od 
kilkunastu lat księdzem. Wcześniej, jak 
sam mówi, nie był chyba gotowy do 
przyjęcia takiej nowiny. 

Od poznania prawdy o pochodze-
niu minęło ponad 27 lat. Ksiądz 
Romuald przybrał do swojego na-
zwiska imię i nazwisko rodzonego 
ojca, Jakuba Wekslera. Sam o sobie 
mówi, że jest Żydem od Jezusa. 

Udało mu się odnaleźć członków 
rodziny, którzy przeżyli wojnę… 
Zatem szczęśliwe zakończenie? 
Nie. Taką prawdę niełatwo się nosi 
w sobie, dlatego sam przyznaje, że 
jest „pełen łez”. Jego polscy rodzi-
ce nie żyją. Natomiast żydowscy… 
Ponieważ rodzina pochodziła ze 
Święcian koło Wilna, sądzono 
początkowo, że jego bliscy zginęli 
w pobliskich Ponarach. Niewyklu-
czone jednak, że ojciec poniósł 
śmierć w Stutthof, a matka i 5-let-
ni brat – w Sobiborze. Nie ma dziś 
już śladów, nie ma grobu… Została 
tylko pamięć. 

Pomyślmy, stojąc nad mogiłami 
naszych bliskich, że prócz wspo-
mnienia o nich, dane jest nam to 
szczególne miejsce, by czcić ich 
pamięć – ich groby. Kwiaty i zapalo-
ne znicze niech będą świadectwem 
naszych uczuć, które są silniejsze 
niż śmierć. 

A.I. Wojtko 

HALA SPORTOWA W NASIELSKU
ZAPRASZA NA 

TURNIEJ  PIŁKI SIATKOWEJ  DRUŻYN AMATORSKICH
23.10.2005 r. (NIEDZIELA) GODZ. 1000

ZGŁOSZENIA DRUŻYN PRZYJMUJEMY DO
DNIA 21.10.2005 R.

INFORMACJI UDZIELAMY 
 POD NUMEREM TELEFONU:  (023) 69 30 865

Wieczorem w kinie Niwa  specjalnie dla nauczycieli wystąpił kabaret SZUM z Zielonej 
Góry

fot. M. Stamirowski
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rozporządzeniem mają na celu ogra-
niczenie przemieszczanie drobiu 
hodowlanego i kontaktów z ptactwem 
dzikim. 

Dotychczas podjęte środki ochronne 
polegały na : 
– zakazie przywozu żywych ptaków, 
jaj, świeżego mięsa, ponadto innych 
produktów niepoddanych obróbce 
cieplnej z rejonów dotkniętych ww. 
chorobą; 

– szczególnej kontroli bagażu podręcz-
nego osób przyjeżdżających do Polski 
z Azji Południwo-Wschodniej, Federacji 
Rosyjskiej, Turcji i Rumunii. 

MINROL

fot. D. Panasiuk

Rolnicy przedsiębiorcy do KRUS
Drobni przedsiębiorcy 

ponownie mogą ko-
rzystać z ubezpieczenia 
społecznego przysługują-
cego rolnikom. 
Weszła w życie nowa ustawa o syste-
mie ubezpieczeń. Zmienia ona m.in. 
zasady podlegania ubezpieczeniu 
społecznemu rolników przez osoby 
prowadzące jednocześnie pozarolni-
czą działalność gospodarczą. Z zapi-
sów ustawy wynika, że w przypadku 
drobnego przedsiębiorcy chcącego 
powrócić do KRUS nie ma znacze-
nia forma opodatkowania działalności 
gospodarczej prowadzonej równo-
cześnie z działalnością rolniczą.

Z możliwości przywrócenia do KRUS 
mogą skorzystać:
– rolnicy oraz ich domownicy, którzy 
zostali wyłączeni z tego ubezpiecze-
nia 1 października 2004 roku z uwagi 
na formę opodatkowania działalności 
gospodarczej;

– rolnicy, jak i domownicy, którzy po 
1 maja 2004 roku podjęli się pro-
wadzenia pozarolniczej działalności 
gospodarczej lub współpracy przy 
jej prowadzeniu. W tym wypadku 
istotnym warunkiem jest 3-letni okres 
podlegania ubezpieczeniu społeczne-
mu rolników. Ten zapis w ustawie doty-
czy rolników-przedsiębiorców, którzy 
zostali wyłączeni z ubezpieczenia, gdyż 
podjęta przez nich działalność była 
opodatkowana na zasadach ogólnych.

Ważnym warunkiem powrotu pod 
skrzydła KRUS jest wysokość po-
datku dochodowego za 2004 rok 
od pozarolniczej działalności gospo-
darczej – nie może ona przekroczyć 
2528 złotych. 

Przywrócenie do Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego nastę-
puje na wniosek osoby zaintereso-
wanej. Formularze wniosku są do-
stępne w każdej jednostce terenowej. 
Ponadto można je pobrać ze strony 

internetowej: www.krus.gov.pl

KRUS informuje, że z powodu 
zmiany ustawowej definicji po-
zarolniczej działalności gospo-
darczej, prawa do podlegania 
ubezpieczeniu rolniczemu 
nie mają:
– osoby prowadzące dzia-
łalność w zakresie wolnego 
zawodu, np.: lekarze, pie-
lęgniarki, tłumacze, lekarze 
weterynarii;
– wspólnicy spółek prawa 
handlowego. 

Wszystkie te osoby, które pro-
wadziły taką działalność, zostały 
wyłączone z ubezpieczenia spo-
łecznego rolników – z końcem 
III kwartału tego roku.

O nowych zasadach ubezpie-
czeń społecznych KRUS informował 
listownie wszystkich rolników. Osoby 
zainteresowane powinny się jednak 

pospieszyć. Wnioski można składać 
najpóźniej do 31 grudnia 2005 roku. 
Ustawa nie przewiduje możliwości 
przedłużenia tego terminu. Warto 

zdążyć – można dzięki temu zaosz-
czędzić kilkaset złotych miesięcznie.

WA 

Żarty się skończyły
Idą ciężkie czasy dla koniokradów

bezwzględnie egzekwowane. Na stra-
ży „końskiej praworządności” będzie 
stać inspekcja weterynaryjna, która już 
teraz zapowiada skrupulatne kontrole 
koni na targowiskach. Nie będą na nie 
wpuszczane konie bez stosownych 
dokumentów. Przy okazji warto sobie 
zadać pytanie, czy chociaż wpuszczą 
woźnicę? 

Rolnicy i wszyscy pozostali właściciele 
rumaków powinni więc jak najszybciej 
zgłaszać się do Polskiego Związku 
Hodowców Koni ze zgłoszeniem 
zwierzęcia do opisu. 

PZHK, który pełni w tym wszystkim rolę 
biura paszportowego, poinformował, że 

Od 1 stycznia 2006 
konie bez paszpor-

tów mogą działać tylko 
w podziemiu.
Przymykali oczy i przedłużali termin, 
aż wreszcie powiedzieli: dosyć lekce-
ważeniu przepisów! Stanowisko Mini-
sterstwa Rolnictwa jest ostateczne – do 
końca tego roku wszystkie konie mu-
szą mieć paszporty. Od nowego roku 
nie będą już wystawiane świadectwa 
zdrowia dla koni wywożonych poza 
granice Polski. Ponadto, jak ostrzega 
Krzysztof Jażdżewski, Główny Lekarz 
Weterynarii, konie bez paszportów 
nie będą mogły opuszczać gospo-
darstwa. Nowe przepisy mają być 

Owocowy rynek

Tradycja w cenie
–Kapryśna pogoda w czasie wege-
tacji spowodowała, że w sprzedaży 
jest bardzo dużo jabłek drobnych 
z uszkodzeniami, ceny tych owoców 
nie przekraczają jednego złotego za 
kilogram – poinformowano nas na 
Warszawskim Rolno-Spożywczym 
Rynku Hurtowym w Broniszach. 
W tym roku opłacalna jest produkcja 
owoców przeznaczonych do prze-
twórstwa. Zakłady przemysłowe za 
kilogram jabłek płacą ponad 40 gro-
szy. Niby niewiele, jednak przy dużej 

do wydania pozostało jeszcze około 
140 tysięcy paszportów. Oznacza to, 
że do 31 grudnia tego roku nie uda się 
wyrobić dokumentów dla wszystkich 
polskich koni. Resort rolnictwa narzucił 
tempo, a przedstawiciele związku ho-
dowców spokojnie odpowiadają, że nie 
będą w stanie dotrzymać ustawowego 
dwumiesięcznego okresu wydawania 
papierów. Uprzedzają, że na początku 
przyszłego roku może nastąpić z te-
go powodu częściowe wstrzymanie 
sprzedaży koni. Stracą na tym zarówno 
hodowcy, jak i eksporterzy. 

Wyrobienie paszportu dla konia kosztu-
je blisko 60 złotych. Dla wielu rolników 

jest to drogo. Trzeba 
jednak przyznać, że 
się opłaca, i to co 
najmniej z dwóch 
powodów. Dokument 
ze szczegółowym 
opisem zwierzęcia 
bardzo utrudni życie 
koniokradom i pozwoli 
na szybką identyfikację 
oraz zlokalizowanie 
groźnych chorób za-
kaźnych zwierząt.

WA 

partii towaru można nieźle zarobić. 
Sadownicy każdego roku z niepo-
kojem czekają na ceny, które ustalają 
zakłady przetwórcze – ponieważ, jak 
twierdzą, jeżeli „przemysł drogi”, to 
i reszta w cenie. Ich zdaniem przemysł 
dyktuje ceny jabłek deserowych.
Konferencja, Lukas i Paten – te trzy 
odmiany gruszek zasypały w ostatnich 
tygodniach rynek owoców. Ich ceny 
wahają się od 2 do 3,5 złotego za 
kilogram. 
W obrocie hurtowym nie brakuje ma-
lin i truskawek. Mimo dość wysokich 
cen popyt na te rarytasy jest nadal 
duży. Na rynku w Broniszach średnia 

cena tych owoców wynosi oko-
ło 8 złotych za kilogram.
Najdroższym towarem na kra-
jowym rynku jest – podobnie 
zresztą jak latem - borówka 
amerykańska. W sprzedaży są już 
ostatnie owoce późnych odmian. 
Za ćwierćkilogramowy pojemni-
czek borówek trzeba zapłacić od 
6 do 7 złotych. 
Po letniej stagnacji na rynku wresz-
cie niewielkie ożywienie. Podaż towaru 
jest duża – mimo to ceny większości 
owoców są znacznie wyższe niż jesienią 
ubiegłego roku. A wszystko to za sprawą 
zwiększonego popytu – i to zarówno ze 

strony odbiorców krajowych, jak i zagra-
nicznych.
Jak twierdzą handlowcy, w najbliższych 
tygodniach można się spodziewać nie-
znacznego wzrostu cen owoców. 

WA

Niekwestionowaną królową jabłek 
jest tej jesieni antonówka. Na rynku 
zaczyna już brakować owoców tej 
tradycyjnej odmiany. Nic więc dziw-
nego, że jej cena w obrocie hurtowym 
dochodzi do 2 złotych za kilogram. 
Ceny dorodnych jabłek pozostałych 
odmian nie przekraczają 1,85 złotego 
za kilogram – mimo to są znacznie 
wyższe niż w poprzednim sezonie. 
W hurcie są dostępne w piętnastoki-
logramowych skrzynkach – za opako-
wanie najczęściej płaci się 25 złotych. 

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jerzy 
J. Pilarczyk podpisał rozporządzenie 
„w sprawie zarządzenia środków zwią-
zanych z zagrożeniem wystąpienia wy-
soce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru 
drobiu” (opublikowane w Dz.U.z 2005 
r. Nr 203, poz.1688). 

Wprowadza ono zakaz: 
– organizowania targów, wystaw, poka-
zów i konkursów z udziałem żywych 
kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, 
perlic, strusi oraz innych bezgrzebienio-
wych, gołębi, bażantów, kuropatw; 

– przechowywania i prezentacji w celu 
sprzedaży, oferowania do sprzedaży, 
dostarczania oraz każdego sposobu 
zbycia ww. zwierząt na targowiskach; 

– utrzymywania       
drobiu na otwartej 
przestrzeni. 

Konieczność wy-
dania tego rozpo-
rządzenia wynika 
z bezpośredniego 
zagrożenia, jakie 
stanowią sezonowe 
wędrówki dzikiego 
ptactwa. Zakazy 
w p r o wa d z o n e 

PTASIA GRYPA 

Działania profilaktyczne

fot. D. Panasiuk

fot. D. Panasiuk
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06:20 Uwaga! - magazyn
06:40 Telesklep;
07:20 Medicopter 117 - serial sensacyjny
08:15 Rozmowy w toku - talk show
09:20 Kopalnie króla Salomona - film 

przygodowy, USA
11:20 Zielone drzwi
11:50 Na Wspólnej - serial obyczajowy 
12:20 W-11 Wydział Śledczy - serial 

fabularno-dokumentalny
12:55 Medicopter 117 - serial sensacyjny 

(8/13), Niemcy
13:55 Rio Bravo - film western, USA, 

1959, reż. Howard Hawks , wyst. John 
Wayne, Dean Martin, Ricky Nelson, Angie 
Dickinson, Walter Brennan, Ward Bond

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 Archiwum X - Śledztwa po latach 

- serial fabularno-dokumentalny, 2005
22:30 Akcja ostatniej szansy - film S-F, 

USA, 2001, reż. Ian Gilmour , wyst. Brian 
McNamara, Marjean Holden, Callan 
Mulvey, Brett Tucker, Jeremy Callaghan

00:25 Anioł Stróż - serial komedia (8/13), 
Polska, 2005

01:00 Wydanie drugie poprawione , 
2005

01:30 Multikino - magazyn, 2005
01:55 Uwaga! - magazyn, 2005
02:15 Telesklep

PONIEDZIAŁEK 31 PAŹDZIERNIKA 2005 r. (Alfons, Antoni, August, Łukasz, Urban, Wolfgang)

TVP 2
06:20 Cudowne dziecko; serial 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Moda na sukces - odc.2631
08:40 Listonosz Pat IV; serial anim.
09:00 Bajeczki Jedyneczki
09:10 Budzik - Wspomnienia
09:40 Papirus; film animowany
10:05 Truskawkowe Ciastko
10:55 Tak,kochanie; serial kom.
11:20 Tak,kochanie - odc.15; serial kom.
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Warto kochać - odc. 9; serial TVP
13:00 Warto kochać - odc. 10; serial
13:50 Wieczory Humoru i Satyry
14:00 Europejski Festiwal Muzyki Filmowej 

- Dzień Polski cz.2; widowisko
15:00 Wiadomości
15:10 Popołudnie z Jedynką; magazyn
15:15 Pod kloszem czyli prognoza pogody 

- Woda wyżej; magazyn
15:30 Popołudnie z Jedynką; magazyn
15:35 Recepta Jedynki - Nowości; felieton
15:40 Telenowela
15:45 Popołudnie z Jedynką; magazyn
15:50 Pogoda
15:55 Mieszkać w Europie; reportaż
16:15 Popołudnie z Jedynką; magazyn
16:25 Moda na sukces - odc.2631
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:30 Klan - odc 997; telenowela TVP
18:00 Jaka to melodia? - odc.1189; 

teleturniej muzyczny
18:25 Plebania - odc. 599; telenowela
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 Pogoda
20:10 Słowo Prymasa na Dzień Wszystkich 

Świętych
20:20 Pianista; film fab. kraj prod.Polska, 

Wielka Brytania, Francja (2002); reż.:
Roman Polański; wyk.:Adrien Brody, 
Thomas Kretschmann, Frank Finlay

22:55 Boża podszewka II - odc. 5; serial
24:00 Wiadomości
00:10 Requiem; dramat kraj prod.Polska; 

reż.:Witold Leszczyński; wyk.:Franciszek 
Pieczka, Paweł Krucz

01:40 Śmierć w Afryce; film sensacyjny kraj 
prod.USA (1990); reż.:Thomas Clegg

03:25 Zakończenie dnia

06:00 Złotopolscy - odc. 245
06:25 10 minut tylko dla siebie
06:40 Dwójka Dzieciom - Kamienna 

tajemnica - odc. 13; serial
07:05 Od przedszkola do Opola
07:40 Dwójka Dzieciom - Teletubisie - odc. 

58; serial animowany
08:05 Ocean Avenue - odc.  5; telenowela 

kraj prod.USA, Szwecja
08:55 M jak miłość - odc. 204
09:45 Szkoła cudotwórców; film obycz.
11:20 Święto Reformacji - Nabożeństwo
12:15 Podróże kulinarne Roberta 

Makłowicza
13:00 Panorama
13:10 Pogoda
13:15 W poszukiwaniu Matki Boskiej 

Kazańskiej; film dokumentalny
14:10 Program publicystyki kulturalnej
14:25 Ojczyzna polszczyzna
14:45 Kochaj mnie - odc. 122; telenowela 

dokumentalna TVP
15:05 Doktor z alpejskiej wioski - odc. 73; 

kraj prod.Austria, Niemcy, Włochy
16:00 Panorama
16:05 Dla niesłyszących - Na dobre i na 

złe - odc. 230
17:00 Co ci dolega?; film dok.
17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:50 Pogoda
19:05 Najlepszy z najlepszych - odc.5
19:35 Młode rekiny; telenowela dok.
20:00 Panorama flesz
20:10 M jak miłość - odcinek 357; serial
21:00 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:05 Kochaj mnie - odc. 123; telenowela 

dokumentalna
21:30 Magazyn kryminalny 997
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport Telegram
22:35 Pogoda
22:40 Uwaga kierowcy!
22:45 Warto rozmawiać
00:05 Kryminalne zagadki Las Vegas II - 

odc. 22; serial sensacyjny kraj prod.USA
00:50 Nowojorscy gliniarze (seria VIII) 

- odc. 6
01:35 Wieczór artystyczny - III 

Międzynarodowy Festiwal Teatralny 
Dialog we Wrocławiu

02:10 Zakończenie dnia

06:00 Piosenka na życzenie
06:55 TV MARKET
07:10 Interwencja, odc.527 Polska
07:30 SoundWave Backstage Pass - w 

kamerach MTV, odc.9
08:00 Zbuntowany Anioł , odc.215
09:00 Gra w ciemno, odc.50 Polska
10:00 Daleko od noszy, odc.69 Polska; r. 

Jaroszyński Krzysztof
10:30 Grasz czy nie grasz, odc.5 Polska
11:50 Nie zakazane reklamy
12:00 Zbuntowany Anioł , odc.216
12:55 Ja się zastrzelę 6, odc.93
13:20 13 Posterunek, odc.36 Polska
14:00 Pierwsza miłość, odc.166 Polska
14:45 Nie zakazane reklamy
15:00 Tango z aniołem, odc.9 Polska
15:45 Wydarzenia
15:55 Pogoda
16:00 Wampirek; r. Uli Edel; w. 

Lipnicki Jonathan, Weeks Rollo, 
Grant Richard, Carter Jim, Krige Alice 
Splot różnych gatunków - sensacyjnego 
filmu rodzinnego z fantasy i horrorem. 
Mały Tony (Lipnicki) czuje się osamot-
niony po przeprowadzce, nieoczeki-
wanie znajduje przyjaciela w osobie, 
Rudolpha Sackville-Bagga (Weeks), 
jedynego potomka klanu wampirów. 
Rodzina Rudolpha musi odnaleźć 
część magicznego amuletu, żeby na 
powrót stać się ludźmi. Poszukiwania 
utrudnia wyjątkowo zawzięty łowca 
wampirów.   

18:00 Pierwsza miłość, odc.167 Polska
18:45 Wydarzenia
19:15 Sport
19:20 Pogoda
19:30 Samo życie, odc.600 Polska
20:15 Interwencja Extra – magazyn 

reporterów Polsatu, odc. 9
20:45 Helikopter w ogniu; USA, 2001; r. 

Scott Ridley; w. Bana Eric, Bremner Ewen, 
Fichtner William, Hartnett Josh, Isaacs 
Jason, McGregor Ewan, Shepard Sam, 
Sizemore Tom 

21:30 Studio Lotto
23:45 V.I.P., odc.15; USA
00:45 Biznes Wydarzenia
01:05 Pogoda
01:10 Bumerang, odc.358 Polska
01:40 Sztuka latania; Wielka Brytania, 

1998; r. Greengrass Paul
 03:20 Aquaz Miusic Zone
05:30 Pożegnanie

    WTOREK 1 LISTOPADA 2005 r. (Andrzej, Seweryn, Warcisław, Wiktoryna)

TVP 1 POLSAT TVN TV 4

TVP 2
06:05 Smok z Oxy - rzecz o Mikołaju Reju; 

film dokumentalny
07:00 Transmisja Mszy Świętej z 

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w 
Krakowie - Łagiewnikach

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Pocahontas II - Podróż do nowego 

świata kraj prod.USA (1998)
09:25 Zygzaki - Ząb; program dla dzieci
10:00 Dzwonki nadziei; dramat oby-

czajowy kraj prod.USA (1999); reż.:
Tom McLoughlin; wyk.:Della Reese, 
Mason Gamble, Thomas Cavanagh

11:25 „Dziękuję za słońce”- recital 
Antoniny Krzysztoń

11:50 Klan - odc  992; telenowela TVP
12:15 Plebania - odc. 595; telenowela
13:00 Wiadomości
13:20 „Jan Paweł II nauczycielem godnego 

umierania” -  II Ogólnopolska Kampania 
Społeczna „Zdążyć z Prawdą - hospicjum 
to też życie”; magazyn

13:50 Olej Lorenza; dramat kraj prod.USA 
(1992); reż.:George Miller; wyk.:Nick 
Nolte, Susan Sarandon, Peter Ustinov, 
Kathleen Wilhoite

16:00 Czuły dotyk; reportaż; Dla mało-
letnich od lat 12

16:30 Klan - odc 996; telenowela TVP; 
Bez ograniczeń wiekowych

17:00 Teleexpress
17:15 W poszukiwaniu gniazda; dramat 

kraj prod.USA (2000); reż.:Karen Arthur; 
wyk.:Mercedes Ruehl, Jamey Sheridan, 
Irene Bedard

19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:50 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Plebania - odc. 600
20:20 Liga Mistrzów
22:50 Wiadomości
22:55 Pocałunek przed śmiercią; film 

sensacyjny kraj prod.USA (1991); reż.:
James Dearden

00:20 Nad złotym stawem; film oby-
czajowy kraj prod.USA (2001); reż.:
Ernest Thompson; wyk.:Julie Andrewa, 
Christopher Plummer, Glenne Headly, 
Sam Robards, Brett Cullen

02:00 Zakończenie dnia

06:05 Złotopolscy - odc. 246
06:30 Dwójka Dzieciom - Niewiarygodne 

przygody Marka Piegusa; serial TVP
06:55 Dwójka Dzieciom - Teletubisie - odc. 

59; serial animowany
07:20 Zapomniane królestwo - książę 

Harry w Lesotho; film dokumentalny
08:05 Dla niesłyszących - M jak miłość 

- odcinek 357; serial TVP
08:50 Kulisy serialu „M jak miłość”
08:55 Wędrówki przyrodnicze z Davidem 

Attenborough - Delfiny - Myśliciele? ; 
serial dokumentalny

09:25 Legenda Titanica; film animowany 
kraj prod.Włochy

10:55 Uwaga kierowcy!
10:56 Spętany anioł; film dokumentalny
11:45 Podróże kulinarne Roberta 

Makłowicza
12:15 Kumple; film fabularny kraj 

prod.USA (1992); reż.:Aaron Norris; 
wyk.:Chuck Norris, Jonathan Brandis

13:55 Uwaga kierowcy!
14:00 Familiada -  odc. 1229
14:30 Złotopolscy - odc. 711
14:55 Szansa na Sukces - Wspomnienie
15:50 Goryle we mgle kraj prod.USA 

(1988); reż.:Michael Apted
17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:25 Uwaga kierowcy!
18:30 Panorama
18:45 Pogoda
18:50 Szansa na szczęście; film obycza-

jowy kraj prod.USA (1997); reż.:Mel 
Damski; wyk.:Lindsay Wagner, Perry 
King, Tracy Griffith, Sheila Moore

20:20 Uwaga kierowcy!
20:21 Panorama flesz
20:23 M jak miłość - odcinek 358; serial
21:05 Kulisy serialu „M jak miłość” - od-

cinek 116
21:10 Pejzaż bez Ciebie - Krzysztof 

Klenczon; koncert
22:00 Panorama
22:20 Sport Telegram
22:24 Pogoda
22:25 Wieczór filmowy Kocham Kino 

- Evita; musical kraj prod.USA (1996); 
reż.:Alan Parker; wyk.: Madonna, Antonio 
Banderas

00:35 Liga Mistrzów - skróty
01:35 Moje dziecko jest Aniołem; film 

dokumentalny kraj prod.Polska (2005)
02:05 Zakończenie dnia

06:35 Uwaga! - magazyn
06:55 Telesklep
07:35 Droga do El Dorado - film animo-

wany, USA, 2000, reż. Eric Bibo Bergeron , 
wyst. Kevin Kline, Kenneth Branagh, Rosie 
Perez, Armand Assante, Edward James 
Olmos

09:15 Jenny i dzieciaki - film rodzinny, 
Francja, 1999, reż. Mark Griffiths , 
wyst. Gregory Harrison, Heidi Noelle 
Lenhart, Jane Sibbet, John Rhys-Davies, 
Jake Dinwiddie, Katie Volding

11:10 Cena za życie - film western, 
USA, 2001, dla małoletnich od lat 12, 
reż. Simon Wincer , wyst. Tom Selleck, 
Virginia Madsen, Wilford Brimley, David 
O’Hara, Christian Kane

13:05 W-11 Wydział Śledczy - serial 
fabularno-dokumentalny

13:40 Na Wspólnej - serial obyczajowy 
(537/0), Polska

14:10 Paulie, gadający ptak - film rodzinny, 
USA, 1998, reż. John Roberts , wyst. Gena 
Rowlands, Tony Shalhoub, Cheech Marin, 
Bruce Davison, Trini Alvarado

16:05 Powrót do przyszłości - film kome-
dia, USA, 1985, reż. Robert Zemeckis , 
wyst. Michael J. Fox, C. Lloyd, Lea 
Thompson, Crispin Glover

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 

(530), Polska, 2005
21:30 Magda M. - serial obyczajowy 

(9/15), Polska
22:30 Między piekłem a niebem - film 

melodramat, USA, 1998, reż. Vincent 
Ward , wyst. Robin Williams, Cuba 
Gooding Jr., Annabella Sciorra, Max 
Von Sydow, Jessica Brooks Grant, Josh 
Paddock, Rosalind Chao

00:35 Co za tydzień - magazyn, 2005
01:00 Nocne igraszki, 2005
02:00 Uwaga! - magazyn, 2005
02:20 Telesklep

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

gazyn filmowy
06.20 „Sztukateria” - magazyn kulturalny
06.45 „INFORmator prawny” - Magazyn 

„Gazety Prawnej”
07.00 „Muzyczne listy” – magazyn 

muzyczny
08.00 „Pokemon” – serial animowany 

dla dzieci, USA/Japonia 1997-98, reż. 
Masamitsu Hidaka.

08.25 „Ojciec Pio, cz. 1” - Włochy 2000, 
reż. Carlo Carlei; wyk. Sergio Castellitto, 
Jürgen Prochnow, Franco Trevisi, Mario 
Erpichini, Roberto Chevalier

10.25 „Jesienne liście” - USA 1956, rez. 
Robert Aldrich; wyk. Joan Crawford, 
Cliff Robertson, Vera Miles

12.45 „Benedykt XVI” - Włochy 2005
13.45 „Ojciec Pio, cz. 2” - Włochy 2000, 

reż. Carlo Carlei; wyk. Sergio Castellitto 
15.45 „Zbrodnie wyobraźni” - USA 1994, 

reż. Anthony Drazan; wyk. Harvey Keitel, 
Fairuza Balk, Kelly Lynch

18.00 „Więźniowie trójkąta bermudzkie-
go” - USA 1996, reż. Ian Toynton; wyk. 
David Gallagher, Sam Behrens, Jerry 
Hardin, Lisa Jakub, Susanna Thompson

20.00 BAR EUROPA – reality show 
20.50 „Blackjack”  - Kanada-USA 1998, 

reż. John Woo; wyk. Dolph Lundgren, 
Kate Vernon, Phillip MacKenzie, Kam 
Heskin, Fred Williamson

22.50 „Swój chłopak” - USA 1988, reż. 
Michael Seresin; wyk. Christopher Walken, 
Rubén Blades, Kevin Conway, Mickey 
Rourke, Jon Polito, Debra Feuer, Sam Gray
Dramat. Nieśmiały, trochę głupkowaty 
kowboj Johnny Walker (Rourke) nie zo-
stał zawodowym bokserem z powodu 
słabości do alkoholu i braku dyscypliny. 
Zakochany w pilnie potrzebującej 
pieniędzy Ruby (Feuer), boi się wyznać 
jej miłość. Gangster Wesley (Walken) 
namawia go do napadu na jubilera, 
ale Johnny wbrew rozsądkowi ostatni 
raz staje w ringu. Ponowna kontuzja 
głowy równa się wyrokowi śmierci... 
Scenariusz Mickey Rourke, muzyka Eric 
Clapton i Michael Kamen.

01.20 Muzyczne listy – magazyn
02.10 Na topie – wywiad z… - Wywiad 

Romana Rogowieckiego 
02.35 „VIP” - Wydarzenia i plotki 
03.00 „Joker” – talk-show 
03.50 Zakończenie programu

06:20
08:00
08:10
08:15
08:40
09:00
09:10
09:40
10:05
10:55
11:20
11:45
12:00
12:10
13:00
13:50
14:00

15:00
15:10
15:15

15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:15
16:25
16:50
17:00
17:30
18:00

18:25
19:00
19:30
19:55
20:00
20:10

20:20

22:55
24:00
00:10

01:40

03:25

Pianista
20.20 TVP 1
 Film fabularny kinowy, 142 min, 

Polska/Wielka Brytania/Francja, 
2002; Reżyseria: Roman Polański; 
Scenariusz: Ronald Harwood; Zdjęcia: 
Paweł Edelman; Muzyka: Wojciech 
Kilar; Aktorzy: Adrien Brody, Thomas 
Kretschmann, Frank Finlay, Maureen 
Lipman, Ed Stoppard, Michał 
Żebrowski

Akcja rozpoczyna się we wrześniu 
1939 r., kiedy to 28-letni wówczas 
Władysław Szpilman gra w Polskim 
Radiu Nokturn cis-moll Fryderyka 
Chopina. Wybuch niszczy siedzi-
bę rozgłośni i przerywa występ na 
pięć długich lat. Po wkroczeniu do 
Warszawy Niemcy wprowadzają 
rozliczne restrykcje wobec ludności 
żydowskiej. Władysław, jego rodzi-
ce, dwie siostry i brat przeżywają 
pasmo upokorzeń. Pozbawieni 
pracy i środków do życia wy-
przedają kolejno obrazy, srebra, 
meble. W końcu z domu znika 
także największy skarb artysty: 
fortepian. Prześladowania nasilają 
się: Szpilmanowie, wraz z tysiącami 
innych Żydów, muszą się przenieść 
do getta, gdzie na porządku dzien-
nym jest nieludzkie traktowanie, 
okrucieństwo, cierpienia i śmierć. 
Władysław zarabia na utrzymanie 
rodziny, grając w kawiarni, gdzie 
zbiera się towarzystwo podejrza-
nego autoramentu. Trudno jednak 
o inne zajęcie. 
Tymczasem Niemcy zaczynają 
wywozić transporty Żydów 
z getta do obozów zagłady.

HIT NA DZIŚ

06:05

07:00

08:00
08:10
08:15

09:25
10:00

11:25

11:50
12:15
13:00
13:20

13:50

16:00

16:30

17:00
17:15

19:00
19:30
19:50
19:55
20:00
20:20
22:50
22:55

00:20

02:00

Evita
22.25 TVP 2
 Musical, 124 min, USA 1996; Reżyseria: 

Alan Parker; Scenariusz na podstawie 
musicalu Tima Rice’a i Andrew Lloyda 
Webbera: Alan Parker, Oliver Stone; 
Muzyka: Andrew Lloyd Webber; 
Występują: Madonna, Antonio Banderas, 
Jonathan Pryce, Jimmy Nail, Victoria Sus, 
Julian Littman, Olga Merediz, Laura Pallas, 
Julia Worsley i inni

Buenos Aires, 1952 r. Seans w kinie zo-
staje przerwany, gdyż kierownik chce 
przekazać zgromadzonym widzom 
bardzo ważną wiadomość: Eva Peron 
odeszła na zawsze. Zrozpaczeni lu-
dzie szlochając, opuszczają salę, 
by wkrótce wziąć masowo udział 
w uroczystym pogrzebie Evity zor-
ganizowanym z wielkim przepychem 
i wszystkimi honorami. Jego bohater-
ka, nieślubne dziecko ubogiej kobiety 
z małego miasteczka, zapewne nie 
wyobrażała sobie w najśmielszych 
marzeniach, że zajdzie tak daleko. 
Jako 15-latka została kochanką 
wędrownego śpiewaka, Agustina 
Magaldiego, i z nim uciekła do Buenos 
Aires. Przez następnych kilka lat po-
niewierki i nieustannych prób wybicia 
się, przeszła jeszcze przez łóżka wielu 
mężczyzn, z których każdy następny 
stał o szczebel wyżej na społecznej 
drabinie od poprzedniego. Kolejno 
z fordanserki i młodocianej prostytutki 
została modelką, gwiazdą radiowych 
oper mydlanych, a wreszcie, już jako 
kochanka wysokiego oficera, aktor-
ką filmową. W 1943 r. w Argentynie 
dochodzi do przewrotu wojskowego. 
Jednym z ważnych ludzi w państwie 
zostaje płk Juan Peron. Gdy na po-
czątku 1944 r. Eva Duarte spotyka 
go po raz pierwszy, wie, że trafiła na 
właściwego mężczyznę...

HIT NA DZIŚ
05:30 Pożegnanie
06:00 Pierwsza miłość, odc.121 Polska
06:35 Pierwsza miłość, odc.122 Polska
07:40 Na ostrzu noża, odc.9 Polska
08:10 Wampirek; Niemcy/Holandia /USA, 

2000; r. Uli Edel; w. Lipnicki Jonathan, 
Weeks Rollo, Grant Richard, Carter Jim, 
Krige Alice 

10:05 Sounder; USA, 2003; r. Hooks Kevin; 
w. Robertson III Daniel Lee, Lumbly Carl, 
Douglas Suzzanne, Winfield Paul;  film 
familijny.

11:50 Jan Paweł II: Pasterz milionów; 
Francja, 2002 

 Dokument o życiu i pontyfikacie Jana 
Pawła II. Filmu opowiada o pochodzeniu 
Karola Wojtyły, jego losach w czasie wojny 
i działalności duszpasterskiej w komuni-
stycznej Polsce. W większej części doty-
czy jednak życia papieża w Watykanie i 
pielgrzymek; spory fragment poświęcono 
zamachowi i cudownemu ocaleniu Jana 
Pawła II. Autorzy filmu zastanawiają się 
nad „fenomenem polskiego papieża”, 
który zyskał niezrównaną popularność 
na całym świecie, choć jego poglądy czę-
sto budziły kontrowersje (kwestia aborcji 
i eutanazji oraz stosowania prezerwatyw). 
Podkreślono wysiłki Jana Pawła II w kie-
runku pojednania wszystkich wyznań.

12:55 Oliver Twist; USA, 1997; r. Bill Tony; 
w. Dreyfuss Richard, Trench Alex, Wood 
Elijah, O’Hara David

14:45 Księga dżungli 2; USA, 2003; r. 
Trenbirth Steven; film anim.

16:15 La Bamba; USA, 1987; r. Luis Valdez; 
w. Lou Daniel Philips, Esai Morales, DeSoto 
Rosana, Pena Elizabeth, Pantoliano Joe, von 
Zerneck Danielle; dramat muzyczny

18:45 Wydarzenia
19:15 Sport
19:20 Pogoda
19:30 Samo życie, odc.601 Polska
20:15 Interwencja Extra – magazyn
20:45 Sztuka latania; Wielka Brytania, 

1998; r. Greengrass Paul; w. Aird Holly, 
Branagh Kenneth, Carter Bonham Helena; 
dramat obyczajowy

21:30 Studio Lotto
23:00 Lot nad kukułczym gniazdem; USA, 

1975; r. Forman Milos; w. Nicholson Jack, 
Fletcher Louise, Redfield William

01:40 Tramwaj zwany pożądaniem; USA, 
1984; r. Erman John

03:40 Aquaz Music Zone
05:30 Pożegnanie

05.45 „VIP” - Wydarzenia i plotki 
06.10 „Kinomaniak” - Odjazdowy ma-

gazyn filmowy
06.35 „Strefa P” - Magazyn muzyczny 
07.00 „Muzyczne listy” – magazyn 
08.00 TV Market 
08.15 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 - Drago” (18) – serial 

obyczajowy prod Polskiej
13.30 Taxi - teleturniej
14.15 „Muzyczne listy” – magazyn 
15.15 „Pokemon” (92) – serial animowany 

dla dzieci, USA/Japonia
15.45 „Pasadena” (10) – serial dramatycz-

ny, USA 2001, reż. Sanford Bookstaver, 
R.W. Goodwin

16.45 „Reba” (19) – serial komediowy
17.15 Benny Hill (18) – serial kom.
17.45 BAR EUROPA – Reality Show
18.15 „Daję słowo” – teleturniej
19.00 „MacGyver” (126) – przygodowy 

serial akcji, USA/Kanada 1985-1992, reż. 
Lee David Zlotoff, wyk. Richard Dean 
Anderson, Dana Elcar, Bruce McGill

20.00 BAR EUROPA – Reality Show
20.50 „Dziki” (6) – serial komediowo-

sensacyny, Polska 2004, reż. Grzegorz 
Warchoł

21.35 „Anioł ciemności”  (61) – serial 
dramatyczno-sensacyjny, USA 1999, 
reż. Joss Whedon, wyk. David Boreanaz, 
Charisma Carpenter

22.35 „INFORmator prawny” - Magazyn 
„Gazety Prawnej”

22.50 Wydarzenia 
23.00 „Sposób na bezsenność” - USA 

1998, reż. Tiffanie DeBartolo; wyk. Ione 
Skye, MacKenzie Astin, Jennifer Aniston, 
Seymour Cassel, Michael Landes

00.50 „Potr lotniczy” (11) –dokudrama 
01.25 „Pałac Wagabundów” (10) 

– Australia 2001, reż. Pino Amenta, 
Geoffrey Cawthorn

01.55 Muzyczne Listy – magazyn
02.45 „INFORmator prawny” - Magazyn 

„Gazety Prawnej”
03.00 „Strefa P” - Magazyn muzyczny 
03.25 „Joker” – talk-show 
04.15 Zakończenie programu
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ŚRODA 2 LISTOPADA 2005 r. (Ambroży, Bohdana, Bożydar, Małgorzata, Tobiasz, Wiktoryn)

TVP 2

06:00 Kawa czy herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Moda na sukces - odc.2633
08:40 Smocze opowieści; serial anim.
09:10 Budzik - O, choroba
09:40 Piątka detektywów
10:10 JAG VIII, Wojskowe Biuro Śledcze; 

serial kraj prod.USA
10:55 TELEZAKUPY
11:25 Europa bez miedzy
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Klan - odc 995; telenowela TVP
12:35 Plebania - odc. 597; telenowela TVP
13:05 Jaka to melodia?; teleturniej
13:25 Okazja - odc. 2; serial TVP
13:55 My Wy Oni ; magazyn
14:25 Program edukacyjny
15:00 Wiadomości
15:10 Popołudnie z Jedynką
15:15 Podróżnik
15:35 Popołudnie z Jedynką
15:40 Tele-nowela
15:45 Popołudnie z Jedynką
15:50 Pogoda
15:55 Recepty Jedynki; magazyn
16:10 Popołudnie z Jedynką
16:25 Moda na sukces - odc.2633
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:30 Klan; telenowela TVP
18:00 Jaka to melodia?; teleturniej
18:25 Plebania - odc. 602; telenowela TVP
19:00 Lippy and Messy; język angielski 

dla dzieci
19:05 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 Pogoda
20:05 Pogoda dla kierowców
20:20 Defekt - odc. 1/4; serial sensacyjny
21:20 Forum
22:00 Serial fabularny
22:50 Wiadomości
23:00 Prosto w oczy
23:15 Punkt widzenia - Jeszcze Cię 

kocham
23:45 Zdobywcy - odc.3; teleturniej
00:15 Dobranoc, mamo; dramat kraj 

prod.USA (1986); reż.:Tom Moore; 
01:45 Film dokumentalny
02:45 Magazyn Ligi Mistrzów
03:15 Zakończenie dnia

06:00 Złotopolscy - odc. 248
06:25 10 minut tylko dla siebie
06:40 Dwójka Dzieciom - Niewiarygodne 

przygody Marka Piegusa; serial TVP
07:10 Od przedszkola do Opola
07:40 Dwójka Dzieciom - Teletubisie - odc. 

61; serial animowany
08:10 Ocean Avenue - odc.  7; telenowela 

kraj prod.USA, Szwecja (2002)
09:00 Pytanie na śniadanie
11:10 M jak miłość - odc. 206
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 - (odc. 3) Granice 

wolności
14:10 Lokatorzy - odc. 31
14:40 Oceaniczne oazy - Wyspa 

Kokosowa-Wyspa skarbów- odc.1 
15:10 Doktor z alpejskiej wioski - odc. 75; 

kraj prod.Austria, Niemcy, Włochy
16:00 Panorama
16:20 Duże dzieci - (6); talk-show
17:00 Program rozrywkowy
17:15 Allo, Allo - odc. 30; kraj prod.Wielka 

Brytania (1988)
17:40 Pogotowie Ekspresu Reporterów
17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:50 Pogoda
19:05 Burza mózgów - odc. 8; teleturniej
19:55 Panorama flesz
20:00 Wet za wet; komedia kraj prod.USA 

(1987); reż.:Barry Levinson; wyk.:Richard 
Dreyfuss, Danny de Vito, Barbara Hershey, 
John Mahoney

22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport Telegram
22:30 Pogoda
22:45 Oficer - odc. 8; serial TVP
23:45 Czy świat oszalał? - Podróż matki; 

film dokumentalny
00:35 W obronie prawa - VI odc. 2; kraj 

prod.USA (1995)
01:25 Zakończenie dnia

06:05 Uwaga! - magazyn
06:25 Telesklep;
07:05 Medicopter 117 - serial sensacyjny 

(8/13), Niemcy
08:05 13 Posterunek - serial komedia 

(18/42), Polska
08:50 Wykręć numer - teleturniej
10:10 Graj o raj - teleturniej
11:05 Usterka - serial fabularno-doku-

mentalny
11:35 Na Wspólnej - serial obyczajowy 

(538), Polska, 2005
12:05 Rozmowy w toku - talk show
13:10 W-11 Wydział Śledczy - serial 

fabularno-dokumentalny
13:45 Medicopter 117 - serial sensacyjny 

(9/13), Niemcy
14:45 Brygada ratunkowa  - serial sen-

sacyjny (19/22), USA
15:45 Gorzka zemsta - telenowela 

obyczajowy (143/188), 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 (Na Wspólnej) - serial 

obyczajowy (539), Polska, 2005
21:30 Na zabójczej ziemi - film sensacyj-

ny, USA, 1994, reż. Steven Seagal , wyst. 
Steven Seagal, Michael Caine, Joan Chen, 
John C. McGinley, R. Lee Ermey, Billy Bob 
Thornton

23:40 Bez skazy - serial obyczajowy 
(9/16), USA, 2003

00:40 Nie do wiary - magazyn, 2005
01:15 Nocne igraszki, 2005
02:15 Uwaga! - magazyn
02:35 Telesklep

   CZWARTEK 3 LISTOPADA 2005 r.  (Bogumił, Cezary, Hubert, Marcin, Sylwia)

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

gazyn filmowy
06.35 „Sztukateria” - magazyn kultural-

ny
07.00 Muzyczne listy – magazyn
08.00 TV Market
08.15 „Pokemon” (92) – serial animowany 

dla dzieci, USA/Japonia
08.45 Benny Hill (18) – serial kom.
09.15 BAR EUROPA – Reality Show
09.45 „Pasadena” (10) – serial dramatycz-

ny, USA 2001, reż. Sanford Bookstaver, 
R.W. Goodwin

10.45 „Grzechy” (3) – miniserial, USA 
1986,  reż. Douglas Hickox, wyk. Joan 
Collins (jako Helene Junot)

11.15 BAR EUROPA – reality show
12.30 BAR EUROPA – reality show
13.15 A ku ku – program rozrywkowy 
13.30 „Daję słowo” – teleturniej
14.15 Muzyczne listy – magazyn
15.15 „Pokemon” (93) – serial animowany 

dla dzieci, USA/Japonia
15.45 „Buffy, postrach wampirów” (31) 

– przygodowy serial akcji, USA 1997-
2003, wyk. Sarah Michelle Gellar (jako 
Buffy), Nicolas Brendon

16.45 „Reba” (20) – serial komedio-
wy, USA 2001, reż. Dana De Vally, 
James Widdoes, wyk. Reba McEntire, 
Christopher Rich, Joanna Garcia

17.15 Benny Hill (19) – serial kom.
17.45 BAR EUROPA – Reality Show
18.15 „Daję słowo” – teleturniej
19.00 „Muszkieterowie - nowe pokolenie” 

(6) – przygodowy płaszcza i szpady, USA 
2005, reż. Richard Martin, Ron Oliver

20.00 BAR EUROPA – Reality Show
20.50 „Komisarz Rex” (7) - serial krymi-

nalny, Austria - Niemcy, 1998
21.50 „Łabędziem być” - program 
22.50 Wydarzenia
23.00 Detektor – raport Czwórki – ma-

gazyn reporterski 
23.30 Rajdowe Mistrzostwa Świata – Rajd 

Costa Brava 
00.30 „Ludzie honoru” - USA 1992, 

reż. Rob Reiner; wyk. Tom Cruise, Jack 
Nicholson, Demi Moore, Kevin Bacon, 
Donald Sutherland

03.25 „Muzyczne listy” – magazyn 
04.15 „Kinomaniak” - Odjazdowy ma-

gazyn filmowy
04.40 Zakończenie programu

TVP 2

06:00 Kawa czy herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Moda na sukces - odc.2632 
08:40 Cedric; serial animowany
08:55 Andy Pandy; serial animowany
09:05 Domisie - Jabłko; program dla dzieci
09:35 Łatek; serial animowany
10:05 JAG VIII, Wojskowe Biuro Śledcze 

- Anielskie istoty odc. 14; serial
10:50 TELEZAKUPY
11:20 Wpisani w krajobraz; magazyn
11:35 To trzeba wiedzieć
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Klan - odc 994; telenowela TVP
12:35 Plebania - odc. 596; telenowela TVP
13:05 „Dziękuję za słońce”- recital 

Antoniny Krzysztoń
13:30 Sąsiedzi; serial komediowy TVP
14:00 Raj; magazyn
14:25 Rzeczy i ludzie; serial dokumentalny
15:00 Wiadomości
15:10 Popołudnie z Jedynką
15:15 Wielki świat małych odkrywców
15:35 Popołudnie z Jedynką
15:40 Recepta Jedynki; felieton
15:45 Popołudnie z Jedynką
15:50 Pogoda
15:55 Zwierzowiec; odc.40
16:05 Popołudnie z Jedynką
16:25 Moda na sukces - odc.2632
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:30 Klan; telenowela TVP
18:00 Jaka to melodia?; teleturniej
18:25 Plebania - odc. 601; telenowela TVP
19:00 Lippy and Messy - /odc.29/
19:05 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 Pogoda
20:15 Scena Jedynki - Oskar; spektakl 

teatralny
21:45 Debata
22:35 Wiadomości
22:45 Prosto w oczy
23:00 Zawsze po 21
23:35 Liga Mistrzów - skróty
00:35 Serce to samotny myśliwy; dramat 

kraj prod.USA; reż.:Robert Ellis Miller
02:35 Asteroida - Czy unikniemy zagłady 

odc.2; kraj prod.Kanada
03:00 Zakończenie dnia

06:05 Złotopolscy - odc. 247
06:30 10 minut tylko dla siebie
06:45 Dwójka Dzieciom - Niewiarygodne 

przygody Marka Piegusa; serial TVP
07:10 Od przedszkola do Opola
07:40 Dwójka Dzieciom - Teletubisie - odc. 

60; serial animowany
08:10 Ocean Avenue - odc. 6; telenowela 

kraj prod.USA, Szwecja
09:00 Pytanie na śniadanie
11:10 M jak miłość - odc. 205
12:00 Podróże kulinarne Roberta 

Makłowicza
12:30 10 minut tylko dla siebie
12:40 TELEZAKUPY
13:00 Panorama
13:05 Pogoda
13:10 Czekając na cud; film fabularny kraj 

prod.USA (2000); reż.:Nadia Tass; wyk.:
Alison Elliott, Hallie Katie Eisenberg

14:35 Apel poległych; reportaż
15:05 Doktor z alpejskiej wioski - odc. 

74; kraj prod.Austria, Niemcy, Włochy
16:00 Panorama
16:15 Dla niesłyszących - M jak miłość 

- odcinek 358; serial TVP
17:05 Dla niesłyszących - Kulisy serialu 

„M jak miłość”
17:15 Sursum corda - w górę serca
17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:50 Pogoda
19:00 Odwiedź mnie we śnie; film 

fabularny kraj prod.Polska (1996); 
reż.:Teresa Kotlarczyk; wyk.:Danuta 
Stenka, Zbigniew Zamachowski, Ewa 
Gawryluk, Joanna Jeżewska, Michał 
Iljuczonek, Emilia Szcześniak, Adrian 
Pradzioch, Krystyna Tkacz, Sławomir 
Orzechowski, Leon Charewicz

20:15 Panorama flesz
20:20 Sport
23:00 Panorama
23:20 Biznes
23:25 Sport Telegram
23:30 Pogoda
23:45 Alibi na środę - Skok na kasyno; 

film fabularny kraj prod.USA (2001); reż.:
Gerry Lively; wyk.:Casper Van Dien, Gregg 
Henry, Robert Englund, Ray Wise

01:25 Kurierzy, których nikt nie słuchał 
kraj prod.Holandia (2005)

02:20 Zakończenie dnia

06:00 Piosenka na życzenie
06:55 TV MARKET
07:10 Interwencja, odc.528 Polska
07:30 Ja się zastrzelę 6
08:00 Zbuntowany Anioł, odc.217
08:50 Gra w ciemno, odc.51 Polska
09:50 13 Posterunek, odc.36 Polska
10:30 Czułość i kłamstwa, odc.136 Polska, 

2002; r. Dejczer Maciej
11:00 Samo życie, odc.602 Polska
11:45 TV MARKET
12:00 Zbuntowany Anioł, odc.218
13:00 Ja się zastrzelę 6, odc.94
13:30 Świat według Bundych, odc.2; USA
14:00 Pierwsza miłość, odc.168 Polska
14:45 Rodzina zastępcza, odc.209
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda
16:10 Interwencja
16:30 Daleko od noszy, odc.69 Polska
17:00 Gra w ciemno, odc.52 Polska
18:00 Pierwsza miłość, odc.169 Polska
18:45 Wydarzenia
19:15 Sport
19:20 Pogoda
19:30 Samo życie, odc.603 Polska
20:15 Pensjonat pod Różą, odc.83 Polska

21:15 Gotowe na wszystko, odc.10
21:30 Studio Lotto
22:20 Co z tą Polską?, odc.48 Polska, 

2005 Program Tomasza Lisa
23:20 Zakręcone, odc.9 „Panienki”
23:50 Biznes Wydarzenia
00:10 Pogoda
00:15 Fala zbrodni, odc.36 Polska
01:15 Kastracja na życzenie; Włochy, 

2003; r. Guiducci Gian Claudio, Sacchi 
Franco Dokument

02:15 Magazyn sportowy
05:30 Pożegnanie

06:05 Uwaga! - magazyn
06:25 Telesklep;
07:05 Medicopter 117 - serial sensacyjny
08:05 13 Posterunek - serial komedia 

(19/42), Polska
08:50 Wykręć numer  - teleturniej
10:10 Graj o raj - teleturniej
11:05 Usterka - serial fabularno-doku-

mentalny
11:35 Na Wspólnej - serial obyczajowy 

(539/0), Polska
12:05 Rozmowy w toku
13:10 W-11 Wydział Śledczy - serial 

fabularno-dokumentalny
13:45 Medicopter 117 - serial sensacyjny 

(10/13), Niemcy
14:45 Brygada ratunkowa - serial sensa-

cyjny (20/22), USA
15:45 Gorzka zemsta - telenowela 

obyczajowy (144/188), 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 

(540), Polska, 2005
21:30 Pokochaj moje córki - film obycza-

jowy, USA, 2001, reż. Lee Rose , wyst. 
Elizabeth Perkins, Scott Bakula, Alison 
Pill, Margo Martindale, Tamara Hope

23:50 Misja Martyna - program rozryw-
kowy, 2005

00:20 Siłacze Super Seria - sport (1/6)
01:25 Uwaga! - magazyn
01:45 Telesklep

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

gazyn filmowy
06.35 „Strefa P” - Magazyn muzyczny 
07.00 Muzyczne listy – magazyn
08.00 TV Market 
08.15 „Pokemon” (93) – serial anim.
08.45 Benny Hill (19) – serial kom.
09.15 BAR EUROPA – Reality Show
09.45 TiVi-sekcja – talk show
10.45 „Dekoratornia” – magazyn wnę-

trzarski
11.15 Kasa na bank - telerutniej
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” (94) – serial animowany 

dla dzieci, USA/Japonia
15.45 „Grzechy” (4) – miniserial, USA 

1986,  reż. Douglas Hickox
16.45 „Reba” (21) – serial komediowy, 

USA, reż. Dana De Vally, James Widdoes
17.15 Benny Hill (20) – serial kom.
17.45 BAR EUROPA – plusy-minusy 

– Reality Show
18.15 Taxi – teleturniej 
19.00 „Goście Michaela Parkinsona” (6) 

– talk show
20.00 BAR EUROPA – plusy-minusy 

– Reality Show
21.00 „Ludzie honoru”  - USA 1992, 

reż. Rob Reiner; wyk. Tom Cruise, 
Jack Nicholson, Demi Moore, 
Kevin Bacon, Donald Sutherland
Dramat. Ambitny prawnik Daniel Kaffee 
(Cruise) i jego asystentka prowadzą spra-
wę dwóch marines z bazy Guantanamo 
na Kubie, oskarżonych o zamordowanie 
kolegi. W ich obronie staje dowódca bazy, 
który nie chce nagłośnienia sprawy. Proces 
ujawnia ponure szczegóły...

22.50 WYDARZENIA
00.10 „Komenda” - serial dokumental-

ny 
00.40 „Co gryzie Gilberta Grape’a” - USA 

1993, reż. Lasse Hallström; wyk. Johnny 
Depp, Juliette Lewis, Mary Steenburgen, 
Leonardo DiCaprio

03.05 „Pałac Wagabundów” (10) 
– Australia 

03.35 Muzyczne listy – magazyn
04.15 „Strefa P” - Magazyn muzyczny 
04.50 Zakończenie programu 

06:00
08:00
08:10
08:15
08:40
08:55
09:05
09:35
10:05

10:50
11:20
11:35
11:45
12:00
12:10
12:35
13:05

13:30
14:00
14:25
15:00
15:10
15:15
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:05
16:25
16:50
17:00
17:30
18:00
18:25
19:00
19:05
19:30
19:55
20:00
20:15

21:45
22:35
22:45
23:00
23:35
00:35

02:35

03:00

Na zabójczej ziemi
21.30 TVN
 Film sensacyjny, USA, rok produkcji: 1994; 

Reżyseria: Steven Seagal; Obsada: Steven 
Seagal, Michael Caine, Joan Chen, John C. 
McGinley 

Alaska od dziesięcioleci była oazą 
wspaniałej przyrody, czystego po-
wietrza, wody i spokoju. Mieszkańcy 
tego regionu nauczyli się szanować 
dobra, jakie dawała im ich ziemia, 
dbali o to, by w niczym nie zakłócić 
zastanego porządku. A jednak zna-
lazł się ktoś, kto postanowił zniszczyć 
zarówno tę ziemię, jak i mieszkają-
cych na niej ludzi. Kierowana przez 
Michaela Jenningsa (Michael Caine) 
spółka Aegis Oil postanowiła zdobyć 
wyłączne prawo własności tutejszych 
terenów. Gdyby Jenningsowi i jego 
ludziom udało się wysiedlić z okolicy 
wszystkich mieszkańców, mogliby 
bez ograniczeń wydobywać ropę. 
Prowadzona przez nich rabunkowa 
gospodarka wkrótce doprowadziła-
by do całkowitej dewastacji przyrody. 
Zapewne ich plany powiodłyby się, 
gdyby Forrest Taft nie stanął po stronie 
lokalnej społeczności. Taft przez lata 
był oddanym pracownikiem Aegis Oil. 
Miał rzadką specjalizację, był jednym 
z nielicznych w branży ludzi, którzy 
potrafili ugasić każdy płonący szyb 
naftowy. Pracując dla Aegis Oil, wie-
lokrotnie ryzykował własnym życiem. 
Gdy pewnego dnia Taft przypadkiem 
odkrył prawdę o rzeczywistych pla-
nach firmy, postanowił za wszelką 
cenę nie dopuścić do ich realizacji. 

HIT NA DZIŚ

06:00
08:00
08:10
08:15
08:40
09:10
09:40
10:10

10:55
11:25
11:45
12:00
12:10
12:35
13:05
13:25
13:55
14:25
15:00
15:10
15:15
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:10
16:25
16:50
17:00
17:30
18:00
18:25
19:00

19:05
19:30
19:55
20:00
20:05
20:20
21:20
22:00
22:50
23:00
23:15

23:45
00:15

01:45
02:45
03:15

Wet za wet
20.00 TVP 2
 Komedia, 108 min, USA 1987; Scenariusz 

i reżyseria: Barry Levinson; Występują: 
Richard Dreyfuss, Danny DeVito, Barbara 
Hershey, John Mahoney, Jackie Gayle, 
Stanley Brock, Seymour Cassel, Bruno 
Kirby, J.T. Walsh, Richard Portnow i 
inni

Akcja filmu Barry’ego Levinsona 
rozgrywa się w jego rodzinnym 
Baltimore w 1963 r. Na tamtejszym 
rynku konkurują ze sobą dwie 
firmy sprzedające aluminiowy 
siding do pokrywania elewacji 
domów. W jednej z nich pracuje 
Ernest Tilley, w drugiej bryluje Bill 
Babowsky. Los styka ich pewnego 
ranka, kiedy Tilly, po kłótni z żoną, 
udaje się właśnie swoim ukochanym 
cadillakiem do pracy. Bill wyjeżdża 
podobnym cadillakiem z salonu sa-
mochodowego, gdzie akurat kupił 
auto. Na ulicy dochodzi do stłuczki. 
Obaj mężczyźni oskarżają się wza-
jemnie o spowodowanie wypadku, 
o mało nie dochodzi między nimi do 
bójki. Ich wzajemna agresja jeszcze 
rośnie, gdy okazuje się, że pracują 
w rywalizujących ze sobą firmach. 
Poprzysięgają sobie zemstę. Billy’emu 
jako pierwszemu trafia się możliwość 
odwetu. Niszczy Ernestowi reflek-
tory. W odpowiedzi Tilley wybija mu 
wszystkie szyby w aucie. Babowsky, 
mający opinię kobieciarza, ucieka się 
w rewanżu do bardziej wyrafino-
wanej zemsty. Uwodzi Ernestowi 
żonę, Norę. Z mściwą satysfakcją 
zawiadamia o tym rywala, ale tu 
czeka go zawód...

HIT NA DZIŚ

06:00 Piosenka na życzenie
06:45 TV MARKET
07:00 Interwencja
07:30 Ja się zastrzelę 6, odc.93
08:00 Zbuntowany Anioł, odc.216
09:00 V.I.P., odc.15; USA
10:00 Czułość i kłamstwa, odc.135
10:30 Samo życie, odc.600 Polska
11:15 Samo życie, odc.601 Polska
12:00 Zbuntowany Anioł, odc.217
13:00 Pierwsza miłość, odc.167 Polska
13:45 Pensjonat pod Różą, odc.80 Polska
14:45 Pensjonat pod Różą, odc.81 Polska
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda
16:10 Interwencja
16:30 Świat według Bundych, odc.2; USA
17:00 Gra w ciemno, odc.51 Polska
18:00 Pierwsza miłość, odc.168 Polska
18:45 Wydarzenia
19:15 Sport
19:20 Pogoda
19:30 Samo życie, odc.602 Polska
20:15 Tango z aniołem, odc.10 Polska
21:00 Koniec romansu; USA, Wielka 

Brytania, 1999; r. Jordan Neil; w. 
Bould Sam, Fiennes Ralph, Hart 
Ian, Moore Julianne, Rea Stephen 
Dramat . Stylowa adaptacja powieści 
Grahama Greene’a (przeniesionej 
w 1955 na ekrany przez Edwarda 
Dmytryka), którą Neil Jordan – odchodząc 
od pierwszoosobowej narracji literackiej 
– przekształca w rozerotyzowaną (choć 
zaskakująco chłodną) historię namięt-
ności i grzechu pod niebem wojennego 
Londynu. Pisarz Maurice Bendrix (Fiennes) 
w czasie II wojny światowej miał romans 
z Sarah Miles (Moore), żoną najlepszego 
przyjaciela, Henry’ego (Rea). Sarah nie-
spodziewanie zerwała związek w 1944. 
Dwa lata później, obsesyjnie pragnący 
powrotu kochanki Maurice dociera do 
jej sekretnego dziennika, odkrywając, że 
przerażona, dręczona wyrzutami sumienia 
Sarah przyrzeka Bogu wyrzec się zakazanej 
miłości, jeśli ten ocali mu życie.

21:30 Studio Lotto
23:20 Nasze dzieci, Talk Show
00:20 Biznes Wydarzenia
00:40 Pogoda
00:45 Raport specjalny 
01:15 Granice strachu, odc.6
02:10 Aquaz Music Zone
05:30 Pożegnanie
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OBJAŚNIENIA SYMBOLI GRAFICZNCH 
POZIOME LINIE CIĄGŁE – wyznaczają dni niestosowne do siewów, 
zbiorów i sadzenia. 

RYSUNKI RĄCZKI – wskazują dni korzystne do siewów, zbiorów, 
sadzenia, wykonywania przetworów. Dwie rączki – dni najbardziej ko-
rzystne. 

RYSUNKI PSZCZOŁY – wskazują kwadry najkorzystniejsze do prac 
pielęgnacyjnych w pasiekach.

RYSUNKI RYBKI – wskazują dni najkorzystniejsze do wędkowania 
i połowu ryb.

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

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

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

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

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

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

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

EKOLOGICZNY PORADNIK  KSIĘŻYCOWY – LISTOPAD
Listopad to najbardziej szary, mglisty 
i pochmurny miesiąc w Polsce. Czas  
zamierania przyrody, a dla ludzi jed-
nocześnie czas refleksji o sensie życia 
i umieraniu. Najłatwiej zrozumieć ta-
jemnicę  śmierci na drodze religijnej. 
W listopadzie unikamy prac w ogro-
dzie i polu, bo tradycja nakazywała, 
by koniecznie w końcu miesiąca dać 
już  ziemi czas na spoczynek. Jesz-
cze  w kwadrze liścia na początku 
miesiąca, jeżeli ziemia nie zamarzła, 
można  siać na zimę rośliny korze-
niowe, marchew, pietruszkę, sadzić 
topinambur (słonecznik bulwiasty), 
czosnek, cebulki kwiatowe. Później 
dosyć korzystny czas po pełni po 
16, ale może być to już zbyt późno. 
1 listopada to jeszcze  korzystny czas 
do ostatnich zbiorów roślin korzenio-
wych, szczególnie tych mogących 
zimować w gruncie, np. pasternaku, 
skorzonery, chrzanu oraz ziół korze-
niowych. Nieco mniej korzystna jest  
kwadra liścia. Potem korzystny czas 
po pełni po 16, zwłaszcza po 23.

Dziko rosnące owoce leśne zbierać 
i przetwarzać najlepiej przed pełnią 
w kwadrze owocu,  mniej korzystny 

czas jest w kwadrze liścia i  w kwa-
drze korzenia. Jest to również dobry 
czas, szczególnie kwadry liścia 
i owocu, do pozyskiwania kory 
z roślin leczniczych, igliwia na wita-
minowe napoje, także zbioru bruk-
selki. Wtedy też, najlepiej jednak 
w kwadrze owocu, o ile ziemia nie za-
marzła, można jeszcze siać kasztany, 
żołędzie, głogi, nasiona drzew szpil-
kowych, kwiatów, ziół.  Dosyć dobra 
też kwadra liścia i kwadra korzenia.
Cięcie winorośli przed okryciem wy-
konać najlepiej w  kwadrze uprawy 
albo po pełni w kwadrze korzenia. 
Jest to też dobry czas do oczysz-
czenia, bielenia lub smarowania pni 
pastami, owijania drzewek słomą, 
obsypywania liśćmi, ściółkowania, 
budowy grządek podwyższonych, 
zabezpieczania przed przemarznię-
ciem np. jeżyn, okrywania krzewów 
kwiatów, ziół i innych roślin zimują-
cych w gruncie. Po pełni okopywać 
większe drzewa, które chcemy zimą 
przesadzać z bryłą korzeniową.

Jeszcze można, ale tylko gdy jest to ko-
nieczne, w kwadrze korzenia, wcześniej   

PROGNOZA POGODY NA LISTOPAD
WEDŁUG DAWNYCH REGUŁ

w kwadrze liścia uprawy wapnować, 
nawozić obornikiem, kompostem 
pola, łąki, ogrody, przyorywać zielone 
nawozy. Zrazy z drzew owocowych 
ścinać przed pełnią 12, 13, 14, 15 oraz 
po pełni  18,19,20 i przechowywać w 
wiadrze z piaskiem w chłodnej piwni-
cy. Jeżeli drzewka nie weszły jeszcze 
w stan spoczynku, wtedy ścinanie 
zrazów przełożyć na okolice pełni 
w grudniu. Również w tych terminach 
ścinać gałęzie krzewów ozdobnych, 
np. forsycji, na sadzonki. Dołować 
w ocienionym miejscu, by 2–3 oczka 
wystawały nad ziemią, a 3 oczka były 
w ziemi. Podobnie można postępować 
w przypadku porzeczek i agrestów. 
W kwadrze liścia i owocu, potem 
w kwadrze korzenia, można sadzić 
wikliny. Wystarczy wtykać w ziemię 
ucięte gałązki. Warto też wtedy kopać 
pietruszkę, szczypiorek przeznaczone 
do pędzenia. Ostatnie prace w pasie-
kach wykonywać  po 16, zwłaszcza 
po 23.

Zaczynamy dokarmiać ptaki, jeżeli 
nadeszły silniejsze chłody.

ZBIGNIEW PRZYBYLAK

DOMOWE KURACJE NATURALNE

Kąpiele stóp na 
przeziębienia 
Skutecznym, wypraktykowanym 
przez wieki przez medycynę ludo-
wą i naturalną, środkiem na przezię-
bienia organizmu była gorąca kąpiel 
nóg.  Niekiedy wręcz „wyparzenie” 
nóg, najlepiej również z dodatkiem 
soli. Medycyna ludowa  polecała też 
wodę z octem czy wywar z brukwi. 

Najprościej kąpiel przygotowuje się 
następująco. Do miski wlewamy 
gorącą wodę. Rozpuszczamy w 
niej sól w proporcji garść soli na 2–3 
litry wody. Niektórzy radzą, by woda 
była tak gorąca, żeby zmuszała nas 
do jej ustawicznego „deptania”. Inni 
zalecają dosyć gorącą wodę o takiej 
temperaturze, by stopy czuły gorą-
co, ale nie było wrażenia zbytniego 
parzenia. Trzymamy tak stopy przez 
kilkanaście minut. Stopniowo wraz 
z wyziębianiem wody dolewamy go-
rącej, tak by kąpiel stale rozgrzewała 
poprzez stopy ciało. 

ZBIGNIEW PRZYBYLAK

Tegoroczny listopad może być 
w pierwszej połowie wietrzny, 
zmienny, deszczowy. Sporo będzie 
szarug, mgieł utrzymujących się 
nawet w dzień. W drugiej połowie 
miesiąca bardziej sucho, możliwe 
przedzimowe ochłodzenie z mrozem 
nawet w dzień, a także opady śniegu.
Na początku miesiąca pogoda zmien-
na, wietrzna. Sporo dni pochmurnych, 
mglistymi, ponurych i dosyć chłod-
nych. Rzadko pojawią się ładniejsze 
dni. Na przełomie pierwszej i drugiej 
dekady znowu więcej chmur, sza-

rug, silnych wiatrów. 
Możliwe opady 
deszczu, desz-
czu ze śniegiem, 
w górach i na 
wschodzie śnie-
gu. Potem zaczną 
dokuczać silne 
mgły nawet w dzień. 
Stopniowo ochładza się, 
mogą występować coraz silniejsze 
przymrozki. W ostatniej dekadzie 
może pojawić się zimowe ochło-
dzenie ze szronem, słabym śniegiem 

mrozem w nocy i w dzień w całym 
kraju, zwłaszcza jednak na wschodzie 
oraz w górach. 

ZBIGNIEW PRZYBYLAK

Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki 
publicznej w dniu 10 września 2005r.
Działając na mocy ustawy z dnia 15 marca 1933r. o zbiórkach publicznych. (Dz.U. z 1933r , 
Nr 22, poz 162 z późn. zm.), a także ustawy z dnia 24 kwietnia 2004r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003r Nr 96, poz 873) oraz Rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003r.  w sprawie sposobu prze-
prowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz.U z 2003r. 
Nr 199, poz 1947) przedstawiamy wyniki zbiórki i sposób zużytkowania zebranych ofiar.

I. Sprzedaż cegiełek

NOMINAŁ WYDRUKOWANO SPRZEDANO POZOSTAŁO 
WARTOŚĆ

W    ZŁ.

5 ZŁ. 158 SZT. 98 SZT. 60 SZT. 490 ZŁ.

10 ZŁ. 60 SZT. 25 SZT. 35 SZT. 250 ZŁ.

ŁĄCZNIE: 218 SZT. 23 SZT. 95 SZT. 740 ZŁ.

Łącznie zebrano 740 zł. Niesprzedane cegiełki w ilości 95 sztuk zostały zniszczone komisyjnie 
w obecności wszystkich członków zarządu.

II. Licytacja prac mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku.
Do licytacji wystawiono cztery obrazy, które zostały sprzedane za łączną sumę 800 zł

III. Zbiórka do puszek.
Zbiórkę prowadziło ośmiu wolontariuszy. Otwarcia puszek i przeliczenia pieniędzy doko-
nano w obecności wszystkich członków zarządu i dwóch wolontariuszy. Zebrano łączną 
kwotę 118,08 zł. 

IV. Łączna kwota.
1 658,08 złotych (tysiąc sześćset pięćdziesiąt osiem złotych, osiem groszy)

Fundacja EFFATA
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Baran 21.03.-20.04.
W pracy posłuchaj rady 
życzliwej osoby, jak 
uniknąć problemów. Ostrożnie 
wyrażaj swoje zdanie i nie kłóć się 
z przełożonymi. Zyskasz tym możliwość 
realizowania swoich pomysłów i planów. 
Dostaniesz wiadomość dotyczącą spraw 
rodzinnych.

Byk 21.04.- 21.05.
Czas sprzyja podejmowaniu 
się trudnych przedsięwzięć. 
Możliwa zmiana stanowiska 
w pracy lub nowy pomysł na 
karierę. Możesz wiele zyskać dzięki 
znajomościom z wpływowymi osobami. 
Poświęć więcej uwagi partnerowi i szczerze 
z nim porozmawiaj.

Bliźnięta 22.05.- 22.06.
Pomyślna passa dla 
spraw zawodowych. 
Umawiaj się na 
spotkania i rozmowy 
w sprawie pracy i twardo negocjuj 
warunki. Bądź odważny i zdecydowany. 
To, co nie udało się kiedyś, może udać 
się właśnie teraz. W miłości nie okazuj 
zazdrości, a więcej troskliwości.

Rak 23.06.- 22.07.
Nie przejmuj się każdym 
niepowodzeniem. Pozwól 
sobie na krotki odpoczynek od 
codziennych, nużących obowiązków. 
Masz ochotę na poważne dociekania, 
przemyślenia oraz rozmowy o sensie 
życia. W gronie rodziny i przyjaciół 
szybko odzyskasz energię do działania.

Lew 23.07.- 22.08.
Najbliższe dni przyniosą 
ciekawe znajomości 
i propozycje, które 
pomogą Ci osiągnąć sukces 
zawodowy. Zaskoczysz wszystkich 
swoimi nowatorskimi pomysłami i 
skutecznym działaniem. W życiu 
osobistym wiele spotkań towarzyskich, 
a także krótka podróż.

Panna 23.08.- 22.09.
Przypomną o sobie 
zawodowe zaległości i 
obietnice, które trudno 
będzie Ci teraz zrealizować. 
Nie podejmuj się, więc nowych 
obowiązków. W życiu rodzinnym nie 
bądź taki despotyczny, bo taka postawa 
nie doprowadzi do niczego dobrego.

Waga 23.09.- 22.10.
Czeka Cię wiele zmian. 
Czas sprzyja interesom 
i zawieraniu umów. Bądź 
konsekwentny, a Twoje zdanie 
zacznie się liczyć na zebraniach 
u szefa. Możesz liczyć na podwyżkę lub 
nawet awansować. Nie zaniedbuj jednak 
rodziny i postaraj się spędzać z nimi 
więcej czasu. 

Skorpion 23.10.- 21.11.
Zaufaj intuicji a na pewno wiele 
zyskasz zawodowo. Pomyśl 
o swoich potrzebach i nie 
zamartwiaj się innymi. Uda 
Ci się rozstrzygnąć spór rodzinny 
i doprowadzić do kompromisu, 
zadowalającego wszystkie strony. 

Strzelec 22.11.- 21.12.
Czekają Cię pracowite dni. 
Będziesz mieć dużo nowych 
obowiązków, ale szybko 
i sprawnie uporasz się z 
nimi. Uzyskasz przychylność 
przełożonych i kilka 
propozycji szkoleń i wyjazdów 
służbowych. Skorzystaj z tej szansy.

Koziorożec 22.12.- 19.01.
Pracuj wytrwale i systematycznie 
załatwiaj ważne sprawy. Masz 
dobry czas na podejmowanie 
decyzji dotyczących 
pieniędzy, inwestycji i dużych 
zakupów. Nie odkładaj planów 
na później. W miłości możesz liczyć na 
interesującą znajomość. 

Wodnik 20.01.- 18.02.
Okaże się, że sprawy, które 
były poza Twoim zasięgiem, 
są możliwe teraz do 
załatwienia. Śmiało układa 
plany, negocjuj i prowadź 
ważne rozmowy. W życiu 
osobistym dojdziesz do porozumienia 
z partnerem i szczęście Was nie opuści. 

Ryby 19.02.- 20.03.
Otrzymasz interesującą 
propozycję zawodową. 
Ale zanim podejmiesz 
jakąkolwiek decyzję, 
starannie ją przemyśl i zastanów się 
nad kierunkiem swojej kariery. W życiu 
uczuciowym zachowaj więcej dystansu 
w kontaktach z innymi, ale również 
przyda się więcej optymizmu. 

H O R O S K O PKino NIWA 
ZAPRASZA
21–23 PAŹDZIERNIKA 

godz.18.00

„Człowiek ringu”
(USA, 2004); Akcja/Dramat; czas 144 
min.; Reżyseria:  Ron Howard; Scenariusz:  
Akiva Goldsman, Clifford N. Holling-
sworth, Charlie Mitchell; Obsada: Russell 
Crowe – Jim Braddock, Renée Zellweger 
– Pani Braddock, Craig Bierko – Max Baer

Jest to opowieść zainspirowana lo-
sami legendarnego sportowca Jima 
Braddocka – boksera, który porzucił 
ring, by pomóc swej rodzinie podczas 
Wielkiego Kryzysu. Gdy znów otrzy-
mał szansę uczestniczenia w walce, 
niespodziewanie wygrał z jednym 
z najlepszych bokserów tamtych 
czasów.

28–30 PAŹDZIERNIKA 
godz.17.00

„OLIVER TWIST”
(Wielka Brytania,Czechy,Francja,Włochy, 
2005); Dramat familijny; czas 130 min.; 
Reżyseria:  Roman Polański; Scenariusz:  
Ronald Harwood; Na podstawie książki 
„Oliver Twist”:  Charles Dickens; Obsada: 
Barney Clark – Oliver Twist, Ben Kingsley – 
Fagin, Edward Hardwicke – Pan Brownlow

Ekranizacja popularnej powieści Charlesa 
Dickensa. Historia chłopca, który ucieka 
z sierocińca. Spotkany na ulicy kieszon-
kowiec namawia go, aby przystał do 
gangu małoletnich złodziei, którzy uczą 
się „fachu” pod okiem swego mistrza (Ben 
Kingsley).

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
27–31 października 
Apteka Prywatna,
 ul. Kilińskiego 1/3 

tel. (023) 691-23-23 

11–20 października
Apteka NOWA

ul. Warszawska

działam z namysłem.
– Zrobisz, babciu, kurczaka z powi-
deł? – zainteresował się Franek.
– Nie, kurczaka z powidłami.
– Czy to też przepis Twojej babci? 
– chciała wiedzieć Kasia.
– O, nie, nie babci. Wymyśliła go 
moja serdeczna przyjaciółka. Jadłam 
u niej tak przyrządzonego kurczaka 
kilka razy, aż w końcu sama spró-
bowałam zrobić mięso według jej 
przepisu. Udało się. I chyba zjemy 
takiego śliwkowego kurczaka jutro 
na obiad. 
– Tak! – zawołała Kasia. – Nawet 
mamy filet z kurczaka w lodówce.
– No, właśnie. Kasiu, wyjmij go w ta-
kim razie, niech się rozmraża. Ja robię 
herbatę, a ty, Franek wołaj rodziców 
na podwieczorek. 
– Świetnie! – ucieszył się mój wnuk. 
– To jeszcze wyjmij ciasteczka.
– Jakie ciasteczka? – grałam na 
zwłokę.
– No te, co jeszcze zostały, a ty 
włożyłaś do blaszanego pudełka 
i schowałaś w szafie, żebyśmy nie 
zjedli wszystkich na raz. Myślałaś, że 
nie znajdziemy?… 
– O, właśnie – dodała Kasia. – Będą 
doskonale pasować do powideł 
z herbatą.
I teraz muszę wymyślić jakąś lepszą 
kryjówkę. 

Babcia Jadzia

Sezon na śliwki 
– Babciu, czy ja mam ciągle tak 
mieszać i mieszać?
– Nie, jeszcze tylko z pół godziny.
– Ile?! 
– Mieszaj, Kasiu, bo jak powidła się 
przypalą, to będą do niczego. Wła-
ściwie nie powinno się ich smażyć 
tak na gazie…
– A jak?
– W piekarniku. Wtedy prawie nie 
trzeba mieszać, nie przypalają się, 
a i smak jest inny. Tak robiła moja 
babcia.
– To ty, babciu, też miałaś babcię? 
– zapytał mały Franek.
– Nie, znaleźli mnie w kapuście.
– Naprawdę? – Franek miał oczy 
okrągłe ze zdziwienia.
– No co ty mówisz, babciu! – Kasia 
aż pokręciła głową i spojrzała na 
mnie z wyrzutem. 
– Masz rację. Franiu, ja tylko żarto-
wałam, miałam babcię, oczywiście, 
nawet dwie. I moja babcia robiła 
najlepsze powidła na świecie. 
Spróbowałam zawartości garnka 
z grubym dnem: można już było 
dodawać cukier. Dzięki pomocy Kasi 
i podskakującego z wrażenia Franka 
udało mi się szybko załadować go-
towe powidła do słoików. Zostało ich 
trochę, akurat tyle, żeby cała rodzina 
spróbowała ich przy wieczornej her-
baty. Albo i trochę więcej…
– Zrobimy z tego kurczaka – powie-

ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI

Kurczak z powidłami
filet z kurczaka, olej, sos sojowy, 
przyprawy, ewentualnie ząbek czosn-
ku, powidła śliwkowe i kilka suszonych 
śliwek

W głębokim talerzu wymieszać kilka łyżek oleju 
z dodatkiem sosu sojowego, z przyprawami oraz 
(jeśli ktoś lubi) zduszonym ząbkiem czosnkiem. Do 
zalewy włożyć pokrojony w kawałki filet z kurczaka i wstawić 
na kilka godzin do lodówki. Zagotować w garnku około pół szklanki 
wody (w zależności od ilości mięsa, ma zaledwie przykryć filet). Do 
wrzątku wrzucić kurczaka razem z przyprawowym sosem. Dusić do 
miękkości. Gdy mięso jest gotowe, a woda niemal odparowała, dodać 
powidła śliwkowe i kilka namoczonych wcześniej suszonych śliwek. 
Podawać z ryżem ugotowanym z rodzynkami.
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OGŁOSZENIA 
DROBNE

Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe 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
Mercedesem do ślubu – tanio, 
tel. 0 608 394 281
Sprzedam Audi 80 – uszkodzony 
przód pojazdu, alufelgi, sprowa-
dzone z Niemiec, krótko użytko-
wane w kraju, tel. 0 600 951 882
Praca dodatkowa AVON, 
tel. 0 608 415 273
Sprzedam dużą wieżę stereo 
Technics, trzy segmenty: Amplitu-
ner, CD, Deck + dwa głośniki 80W, 
tel. 0 505 499 840
Sprzedam mieszkanie własnościo-
we 3 pokoje + kuchnia, 74m2, tel. 
0 697 287 570
Sprzedam dom z pomieszczeniem 
sklepowym, Krogule 62
Sprzedam Fiata 126p, 1989, 
tel. 0 698 544 708, tanio
Zatrudnię pracowników drogo-
wych, tel. 0 501 214 233
Sprzedam dom murowany o pow. 
221,5 m2 z działką o pow. 1700 m2 
i ziemią rolną, o pow. 0,84 ha 
w Jaskółowie koło Nasielska, 
tel. 691 21 28 lub 0 501 638 461
Poszukuję traktorzysty, 
tel. 691 22 17
Poszukuję pracownika do prac 
budowlano-remontowych, bez 
nałogów, tel. 0 604 539 784
Tanio sprzedam nową suk-
nię ślubną, rozmiar 36/38 
z nowej kolekcji „ELLE” – kolor 
biały, zdobny gorset wraz z wy-
twornym dołem, dodatki gratis, 
tel. 0 505 776 030
Kupię lub wynajmę mały dom 
lub mieszkanie w okolicy Na-
sielska. Pilne, tel. 0607 687 306
Sprzedam ciągnik C330, stan 
bdb., kosiarkę rotacyjną, 
tel. 0 887 115 784 – wieczorem
Kupię dom w Nasielsku lub 
w okolicy, tel. 0 507 323 433
Tanio sprzedam: półkotapczan, 
ławostół, stolik pod telewizor, 
bordowy dywan, tel. 693 00 17

REKLAMA 
w „Życiu Nasielska” 

tel. 023 691 23 43, 
www.zycie.nasielsk.pl
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MECZ NA SZCZYCIE

przeważyć szalę zwy-
cięstwa na swoją stro-
nę. Bliższy zwycięstwa 
był Żbik. Mimo że ak-
cje GLKS były składne 
i rozgrywane w cieka-
wy sposób, to większe 
zagrożenie przynosiły 
kontry Żbika. Po jednej 
z nich w 73. min. Erasa-
ba mógł strzelić zwycię-
ską bramkę, jednak na 
drodze stanął dobrze 
spisujący się tego dnia 
bramkarz gości. Jedyną 
dobrą sytuację w II połowie GLKS miał w 80. 
min., kiedy to w ostatniej chwili wślizgiem 
bramkarz Żbika Prusinowski przecina podanie 
i wybija piłkę. 

Najbardziej jednak emocjonująca była koń-
cówka spotkania. Najpierw w 83. min. sędzia 
nie zauważa zagrania ręką w polu karnym Żbika 
piłkarza GLKS, a następnie po szybko wypro-
wadzonej kontrze i strzale Sazonowicza piłkę 
dobija Erasaba i strzela bramkę. Ku zaskoczeniu 
wszystkich kibiców sędzia nie uznaje bramki, 
ponieważ Erasaba rzekomo był na spalonym. 
Decyzja dość kontrowersyjna, bo zaważyła na 
wyniku całego spotkania, co nie zmienia faktu, 
że Sazonowicz mógł strzelać sam, a nie poda-
wać, wtedy bramka na pewno byłaby uznana. 

Remis z liderem 2:2 w kontekście meczu 
z Koroną, który piłkarze Żbika przegrali „na 
stojąco” 3:0, nie jest taki zły. Biorąc pod uwagę 
klasę przeciwnika i styl gry prezentowany przez 

nasielskich zawodników, mecz i wynik powinien 
cieszyć i napawać optymizmem przed kolej-
nymi meczami. Do pełni szczęścia zabrakło 
niewiele. Oprócz walki o punkty w spotkaniu 
tym spotkali się lider klasyfikacji strzelców Tataj 
i wicelider Erasaba. O 1 bramkę więcej strzelił 
Tataj i umocnił się na pierwszym miejscu z 15 
bramkami zdobytymi w 12 spotkaniach, z 11 
na drugim miejscu jest Erasaba. Na pociesze-
nie, w przekroju całego spotkania Erasaba był 
zawodnikiem bardziej widocznym, szybszym 
i grającym lepiej technicznie od Tataja, czarując 
widownię efektownymi zwodami i zagraniami. 

Podsumowując, było to emocjonujące wido-
wisko na wysokim poziomie, szkoda tylko, że 
do tego poziomu nie dostosowali się sędzio-
wie, wykazując brak konsekwencji i podejmując 
kontrowersyjne decyzje. Nieoficjalnie mówi 
się, że w tym sezonie mam awansować GLKS 
Nadarzyn... 

Jakub i Przemysław Olech

TEGO JESZCZE NIE BYŁO
Remisy drużyn przodujących w tabeli, wal-
kower i czarny weekend ekip ostrołęckich 
to bilans 11 kolejki IV Ligi. W rozegranych 
meczach nie zabrakło emocji, także i tych 
niesportowych. Ich efektem jest jeszcze 
większe spłaszczenie tabeli... 

Najwięcej emocji miało miejsce w Ostrołęce. 
Po przeciętnym spotkaniu Narew zremiso-
wała ze słabą Legionovią 0:0. Jednakże, gdy 
w ostatniej minucie sędzia nie uznał gola dla 
gospodarzy, na stadionie zawrzało. Kibice 
z Ostrołęki wtargnęli na boisko i rozpoczęli 
polowanie na sędziego. Krewkich szalikowców 
próbowali zatrzymać ochroniarze, doszło do 
bijatyki. Na murawę wpadł również prezes 
klubu z Ostrołęki, który także próbował złapać 
sędziego, co skończyło się dla niego pobytem 
w wozie policyjnym. Na pomoc prezesowi 
ruszyli pseudokibice, po chwili został on wy-
puszczony przez wystraszonych policjantów. 
Bilans zajść to kilkunastu rannych chuliganów, 
ochroniarzy oraz policjantów.

Pierwsze efekty sobotnich zajść na stadionie 
w Ostrołęce to z pewnością nałożenie na 
klub kar: finansowej i gry przy pustych try-
bunach. Jednakże rozważana jest również 
decyzja o wycofaniu się firmy War-Pol ze 
sponsorowania klubu. Wszystko wyjaśni się 
w najbliższym czasie. 

Walkower z pewnością zostanie przyznany 
Powiślance na niekorzyść Korony. Po meczu 
zremisowanym 1:1, okazało, że w drużynie 
z Ostrołęki zagrało zbyt mało młodzieżowców. 
„Czeskim filmem” można również określić to, 
co działo się w ten weekend w Warce. W piątek 
przyjechali na mecz goście z Szydłowca i za-
stali pusty stadion, a w sobotę to gospodarze 
czekali na przyjezdnych, którzy drugi raz już 
nie wybrali się w podróż. Początkowo przy-
znano im walkowera, ale ostatecznie zdecy-
dowano, że mecz się nie odbył. 

Jakub i Przemysław Olech

Hitem 11 kolejki miał być mecz na szczycie 
pomiędzy Żbikiem Nasielsk a GLKS Nadarzyn. 
W poprzednim sezonie piłkarze z Nasielska 
dwa razy przegrali z GLKS, 6:2 na wyjeździe 
i 4:3 u siebie. Tym razem bardzo dobrze spisu-
jąca się w tym sezonie drużyna Żbika liczyła na 
zmianę tego niekorzystnego bilansu. 

Już sam początek meczu zapowiadał duże 
emocje. W 1 min. GLKS miał bardzo dobrą 
sytuację do strzelenia bramki, jednak szarżują-
cego z piłką zawodnika z Nadarzyna w ostatniej 
chwili powstrzymał nasielski obrońca. W odpo-
wiedzi, na lewej stronie boiska pod polem kar-
nym Erasaba kiwa dwóch obrońców i oddaje 
strzał na bramkę, piłka trafia w spojenie bramki 
i wychodzi w pole karne, na szczęście dobrze 
ustawiony Krzyczkowski dobija i już w 2. min. 
Żbik prowadzi 1:0.

Po zdobyciu bramki gra się wyrównała i prowa-
dzona była głownie w środkowej części boiska. 
Piłkarze z Nadarzyna bardzo chcieli strzelić 
bramkę wyrównującą, jednak dobrze grająca 
obrona Żbika rozbijała akcje gości przed polem 
karnym. W 24. min. dośrodkowana piłka w pole 
karne Żbika niefortunnie trafia w rękę Tarasa i sę-
dzia odgwizduje rzut karny dla Nadarzyna, który 
skutecznie na bramkę zamienia Tataj.

Wynik remisowy nie był satysfakcjonujący dla 
piłkarzy Żbika. W kolejnym akcjach postacią 
pierwszoplanową był nasz najlepszy strzelec 
Erasaba. Niestety ani w 25. min., ani w 31. min. 
nie udało się mu strzelić bramki. Za pierwszym 
razem na drodze do bramki stanął golkiper 
gości, przecinając dobre dośrodkowanie, a za 
drugim razem po ładnym rajdzie Wróbla i mi-
nięciu jednego zawodnika dośrodkowuje on 
do znajdującego się w polu karnym Erasaby, 
który niefortunnie uderza w piłkę, wybijając 
ją na aut. 

Jak to mówią: „do trzech razy sztuka”. W 40. min. 
po wykonaniu rzutu z autu piłka trafia pod nogi 
Erasaby, ten długo się nie zastanawiając, pomknął 
z nią na pole karne gości i silnym strzałem po zie-
mi w długi róg wyprowadza Żbika na prowadze-
nie 2:1. Zaledwie minutę później po dokładnym 
podaniu od Gumowskiego kolejną bramkę mógł 
strzelić Sazonowicz, jednak był bezpardonowy 
powstrzymywany przez obrońców z Nadarzy-
na przy biernej postawie i braku reakcji ze strony 
sędziego. Jednak najlepszą okazję w I połowie na 
strzelenie kolejnej bramki główką miał Erasaba, 
po rajdzie i dośrodkowaniu Gumowskiego. Gdy-
by nie piękna robinsonada bramkarza gości, Żbik 
strzeliłby kolejną bramkę.

Początek II połowy to akcje przeprowadzane 
raz przez Żbika raz przez GLKS, jednak żad-
nej ze stron nie udało się poważnie zagrozić 
bramce przeciwnika, ponieważ większość akcji 
kończyła się przed polem karnym obu drużyn. 
W 56. min., po szybkiej kontrze i rozegraniu piłki 
między Erasabą i Gumowskim, ten ostatni mógł 
zdobyć bramkę, ale strzelił niecelnie. To, co nie 
udało się piłkarzom Żbika, udało się zawodni-
kom z Nadzarzyna. W 62. min. po rzucie z autu 
niepilnowany Tataj bez trudu strzela na 2:2.

Do końca II połowy obie drużyny próbowały 

PODLASIE Sokołów Podlaski – ŻBIK Nasielsk 0:1
wyższenia rezultatu były dwie dobre okazje, 
najpierw lewą stroną szybką akcję przeprowa-
dził Sobczyk, lecz nie udało się skierować piłki 
do siatki Sazonowiczowi. Pod koniec pierwszej 
połowy była druga szansa na zdobycie gola. 
Eresaba uderzył obok wybiegającego bramka-
rza, lecz zmierzającą ku bramce piłkę wślizgiem 
wybił obrońca, uniemożliwiając jednocześnie 
dobicie piłki Sazonowiczowi. 

W drugiej odsłonie mecz wyglądał podobnie, 
nieskuteczne (szybko rozbijane) ataki Podlasia 
i kilka dogodnych sytuacji do zwiększenia 
rozmiarów zwycięstwa. Najlepsze okazje na 
podwyższenie miał Marcin Gumowski. Jedną 
z ciekawszych sytuacji w drugiej połowie było 
zdarzenie z 86.minuty, kiedy to wprowadzo-
ny dwie minuty wcześniej Rafał Markiewicz, 
za głośne krytykowanie decyzji arbitra dostaje 
żółtą kartkę, a za kilka sekund otrzymuje 
drugą żółtą kartkę, a w rezultacie czerwoną 
kartkę. Grając w osłabieniu, drużyna z Nasiel-
ska nie daje jednak strzelić sobie gola i po raz 
kolejny odnosi zwycięstwo na boisku Podlasia. 
Na pochwałę w tym meczu zasługuje przede 
wszystkim obrona kierowana przez Artura Bą-
cika oraz rozgrywający doskonałe spotkanie 
Rafał Załoga. Ważnym odnotowania faktem 
jest niegroźna kontuzja Czarka Wróbla, który 
niestety będzie musiał pauzować przez około 
dwa tygodnie.

W środę (25 października) rozegrane zostały dwa 
mecze pucharowe, Żbik II Nasielsk podejmował 
o godzinie 15:00 czwartoligową Legionovia 
Legionowo, a pierwsza drużyna Żbika w tym 
samym czasie rozgrywała będzie mecz w Wy-
szkowie z tamtejszym NTP Wyszków, wyniki 
i krótki opis z meczy w następnym numerze.

poziom

Żbik rozpoczął w składzie: Ret-
kowski- A.Bącik, Taras, Wróbel, 

Sobczyk, Krzyczkowski, Załoga, 
Unierzyski, M.Gumowski, Sazano-
wicz, Eresaba.
Do meczu w Sokołowie wszyscy podchodzili 
pełni obaw. Powodów niepewności było kilka, 
Żbik przegrał ostatnie dwa wyjazdowe spotka-
nia po bardzo słabej postawie w stosunku 0:3, 
ponadto drużyna była osłabiona: Jarosław Koza 
pauzował jeszcze za czerwoną kartkę, Eresaba 
narzekał na silne bóle pachwiny, Obi Uche jesz-
cze nie nadaje się do gry (kontuzja). Sokołowia-
nie natomiast na swoim obiekcie radzili sobie 
w wyśmienicie, w sześciu meczach pięć razy 
wygrali i tylko raz zremisowali, a ostatnią porażkę 
u siebie ponieśli w czerwcu 2004 roku! Przegrali 
wówczas w MLS, właśnie ze Żbikiem (4:1)

Na początku meczu obie drużyny sprawdzały 
rywala, gra polegała głównie na pilnowanie 
własnych bramek. Działo się tak do 15. minuty, 
kiedy to nasielszczanie wywalczyli pierwszy 
rzut rożny. Piłkę dośrodkowywał Krzyczkow-
ski, a do własnej bramki skierował ją obrońca 
Podlasia. Od tamtej pory gospodarze zaczęli 
bardziej zdecydowanie atakować, lecz ataki te 
spokojnie rozbijała nasza obrona. Piłkarze Żbika 
od tego momentu starali się zagrozić bramce 
sokołowian szybkimi kontratakami. Do pod-

Brydż
Wyniki turnieju czternastego 23.09.2005 r.:

1. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński 
    + 32 IMP
2. Stanisław Sotowicz – Józef Dobrowolski 
    + 13 IMP
3. Adam Banasiuk – Tadeusz Czeremużyński 
    + 1 IMP 
4. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki 
        0 IMP
5. Janusz Czyżewski – Grzegorz Kosewski 
    – 13 IMP
6. Jacek Jeżółkowski – Maciej Osiński  
    – 33 IMP
Czołówka klasyfikacji po czternastu tur-
niejach:

1-2. Piotr Kowalski 99 pkt.
 Grzegorz Nowiński 99 pkt.
3. Janusz Czyżewski 83 pkt.
4-5. Tadeusz Czeremużyński 75 pkt. 
 Grzegorz Kosewski 75 pkt.
6. Stanisław Sotowicz 74 pkt.
7-8. Adam Banasiuk 72 pkt.
 Maciej Osiński 72 pkt.
9. Paweł Wróblewski 70 pkt.
10. Zbigniew Michalski  56 pkt.
Uwaga: Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu 
trzech najgorszych wyników. Sklasyfikowano 
36 zawodników.

PK


