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W andrzejkowy wieczór
Przedostatni wieczór listopada, czyli wigilia dnia św. Andrzeja, to czas wróżb. 

Jego tradycja bierze się z prób uchylania rąbka tajemnicy dotyczącej przy-
szłości w przeddzień nowego roku, a przecież nowy rok kościelny rozpoczyna 
się wraz z Adwentem, czyli – końcem listopada. Dlatego w ostatni wieczór starego 
roku wróżono, co przydarzy się w roku nowym. Stąd biorą się wróżby w wigilię 
św. Andrzeja, którego święto przypada 30 listopada. Inna rzecz, że święty ten 
uchodzi za patrona narzeczonych, zakochanych i tych, którzy chcą dopiero 
pokochać… Dlatego w zasadzie wszystkie wróżby praktykowane tego dnia 
związane są z tematem miłości i zamążpójścia. 

Jak święty Andrzej opiekował się oczekującymi na „tego jedynego” dziewczętami, 
tak młodym kawalerom patronowała święta Katarzyna. Ta święta z Aleksandrii 
uchodziła za opiekunkę młodych mężczyzn szukających żon. Dlatego chłopcy 
powinni wróżyć sobie w przeddzień jej święta (przypadającego 25 listopada) 
– 24.11, a panny – w wieczór przed św. Andrzejem, czyli 29.11. W Polsce w an-
drzejkowe wieczory wróżono od co najmniej XVI wieku, ale zapewne czyniono 
to i wcześniej. 
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Święto Polski Niepodległej
11 listopada przy-

padła 87. rocz-
nica odzyskania przez 
Polskę niepodległości 
– po 123 latach za-
borów. Z okazji naro-
dowego Święta Nie-
podległości w całym 
kraju – w tym również 
w Nasielsku – odby-
wały się uroczystości 
patriotyczne.
Państwo Polskie powstaje z woli 
całego narodu i opiera się na pod-
stawach demokratycznych. Rząd 
polski zastąpi panowanie przemo-
cy, która przez sto czterdzieści lat 
ciążyła nad losami Polski, przez 
ustrój zbudowany na porządku 
i sprawiedliwości(...). Jestem prze-
konany, że potężne demokracje 
Zachodu udzielą swej pomocy 
i braterskiego poparcia Polskiej 
Rzeczypospol i tej  Odrodzonej 
i Niepodległej.

Te słowa Józefa Piłsudskiego zaczerp-
nięte z depeszy męża stanu przesłanej 
do przywódców czołowych państw 
świata były mottem nasielskich ob-
chodów Święta Niepodległości. 
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estetyzacji – nastąpi uroczyste 
nadanie imienia parkowi oraz 
umieszczenie tablic z nazwą.

Oczyszczalnia ścieków – prace 
budowlane przebiegają spraw-
nie. Kiedy inwestycja będzie 
oddana do użytku? 

Do końca listopada 2006 roku.

Czy zimą będą prowadzone ro-
boty budowlane?

Tak. Jeżeli tylko na to pozwolą 
warunki.

Kiedy ruszy budowa mieszkań 
w blokach przy Płońskiej? Czy 
są z tym jakieś problemy?

Jeś l i  chodzi  o bloki  przy 
ul. Płońskiej w Nasielsku – trwają 
prace nad realizacją projektów 
technicznych architektoniczno-
budowlanych i pozyskaniem nie-
zbędnych uzgodnień w Starostwie 

Powiatowym, m.in. pozwolenia 
na kontynuowanie robót budow-
lanych przy przedmiotowych 
obiektach. Prace zbliżają się ku 
końcowi.

Cała procedura jest dosyć skom-
plikowana i wymaga dużych nakła-
dów finansowych. Gmina rozważa 
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W Nasielsku będzie Skwer im. 
Jana Pawła II – decyzja już za-
padła. 

Rada Miejska w Nasielsku w dniu 
20 października 2005 r. podjęła 
Uchwałę w sprawie nadania nazwy 
– „Skwer Jana Pawła II” – placowi 
położonemu w mieście Nasielsku 
pomiędzy ulicami Rynek i Mły-
narską .

Co dalej? W tej sprawie musi 
zabrać jeszcze głos Kościół? 

W sprawie nadania nazwy opinię 
swoją winien wyrazić biskup płoc-
ki. W związku z powyższym przy-
gotowano stosowne dokumenty 
i przesłano do zaopiniowania. 

Kiedy można się spodziewać 
umieszczenia nowych tablic przy 
skwerze z im. Jana Pawła II?

Przygotowano wstępną koncep-
cję estetyzacji Skweru Jana Pawła 

II przez artystę plastyka, która 
przewiduje m.in.  poszerzenie 
alejek głównych, prześwietlenie 
drzewostanu, wykonanie nowej 
nawierzchni parkingu, usytuowa-
nie popiersia i urządzenie terenu 
wokół popiersia oraz wykonanie 
odpowiedniego oświetlenia. Po 
wykonaniu zamierzonych prac 

dwa warianty realizacji budów.

I wariant – mieszkania budowane 
za pieniądze zapisane pod kredyt 
hipoteczny wpisany na poszcze-
gólnych lokalach.  Następnie 
sprzedaż lokali ,  spłata kredytu 
i uwolnienie hipoteki.

II wariant – sięgnięcie po środki 
funduszy unijnych – np. wariant 
norweski. Zewnętrzne dofinan-
sowanie 80–85% (koszty niższe 
– bez odsetek). Jest to jednak cykl 
znacznie dłuższy, ponieważ (jak 
wynika z uzyskanych informacji) 
najpierw musi nastąpić podpisanie 
umowy na finansowanie i dopiero 
będzie można ogłosić przetarg na 
realizację. 

Panie Burmistrzu, czy w pla-
nach są jeszcze jakieś ważne 
dla mieszkańców Nasielska 
inwestycje?

Jeszcze wiele waż-
nych inwestycji jest 
przed nami.  Mogę 
powiedzieć,  że już 
niewiele pozostało 
w zakresie zwodo-
ciągowania Gminy 
Nasielsk.  Jednak 
temat kontynuacj i 
budowy kanal izacj i 
sanitarnej i  budowy 
dróg pozostaje wciąż 
aktualny.  Budżet 
2006 r. oraz kolejne 
z pewnością będą 
zawierały w sobie te 
dwa priorytetowe te-
matycznie zadania.

Czy prawdą jest, że 
o budowę super-
marketu w Nasiel-
sku zabiega jedna 
z bardziej znanych 
sieci handlowych 
w Polsce? Obiekt 
miałby powstać 
na nieruchomości 
w okolicach cie-
płowni? „Plotki” 
o  s u p e r m a r k e c i e 
bardzo zaniepo-
koiły miejscowych 
właścicieli sklepów 
– co może Pan im 
powiedzieć? 

W czerwcu 2005 r. 
do tutejszego Urzę-

du wpłynął wniosek o ustalenie 
warunków zabudowy dla pawi-
lonu handlowego wielobranżo-
wego o powierzchni ok. 1900m2 
na działce położonej w Nasielsku 
przy ul. Elektronowej. W powyż-
szej  sprawie wydano decyzję 
odmowną.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 
717) wprowadza w stosunku do re-
gulacji zawartych w ustawie z dnia 
7 lipca 1997 r. o zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 1999 
r. Nr 15, poz. 139 ze zm.) istotne 
zmiany. Już na etapie sporządzania 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy niezbędne jest określenie 
w jego ustaleniach obszarów, na 
których będą rozmieszczone 
obiekty handlowe o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2. Dla 

takich obszarów ustawa ustanawia 
ponadto obowiązek sporządzenia 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego.

Obecnie obowiązujące studium 
uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego 
gminy Nasielsk, jak również miej-
scowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Nasielska, 
który jest w trakcie opracowania 
– nie przewidują terenów pod 
wielkopowierzchniowe obiekty 
handlowe.

Rozmawiał Dariusz Panasiuk

P O D Z I Ę K O W A N I E

Zakończył się jesienny „maraton wyborczy”. W ciągu miesiąca wybraliśmy Posłów na Sejm 
RP i Senatorów RP – naszych przedstawicieli w organie sprawującym w Polsce władzę 
ustawodawczą. Wreszcie dokonaliśmy wyboru Głowy Państwa – Prezydenta RP. Aby te 
wybory przebiegły sprawnie, konieczne było zaangażowanie i praca wielu osób. Tym 
właśnie osobom chcę dziś podziękować. 

Pragnę złożyć serdeczne podziękowania Przewodniczącym, Zastępcom Przewodniczących 
oraz Członkom Obwodowych Komisji Wyborczych pracujących podczas wyborów do Sejmu 
RP i Senatu RP w dniu 25 września br. oraz podczas wyborów Prezydenta RP w dniach 9 i 23 
października br. Państwa zaangażowanie pozwoliło na sprawne wykonanie wszystkich 
zadań wyborczych oraz szybkie ustalenie wyników głosowania w obwodach. Dziękuję 
za sprawną obsługę komisji operatorom obsługi informatycznej. 

Dziękuję wszystkim gospodarzom obiektów, w których znalazły swoje siedziby obwodowe 
komisje wyborcze, a więc:
• Pani Bożennie Zawadzkiej-Roszczenko, Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum 
 Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku,
• Pani Agnieszce Mackiewicz, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Stefana
 Starzyńskiego w Nasielsku,
• Pani Teresie Skrzyneckiej, Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 im. Księcia Józefa 
 Poniatowskiego w Starych Pieścirogach,
• Pani Mariannie Danisiewicz, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Barona Pierre 
 de Coubertina w Budach Siennickich,
• Pani Grażynie Menich-Masanowskiej, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej 
 w Dębinkach,
• Pani Agacie Nowak, Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku
• Panu Zdzisławowi Suwińskiemu, Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego 
 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku,
• Panu Grzegorzowi Duchnowskiemu, Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych 
 w Nasielsku,
• Panu Wojciechowi Sierzputowskiemu, Dyrektorowi Zarządu Gospodarki Komunalnej 
 i Mieszkaniowej w Nasielsku,
• Panu Maciejowi Rudzkiemu, Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Opieki Zdrowotnej w Nasielsku,
• Panu Włodzimierzowi Minichowi, Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja
 Kopernika w Cieksynie,
za udostępnienie i przygotowanie lokali do głosowania.

Podziękowania składam również Spółdzielni Kółek Rolniczych w Nasielsku na czele 
z Prezesem – Panem Andrzejem Królakiem za pomoc w przewozie wyborców do lokali 
wyborczych. 

Aby wybory mogły przebiec spokojnie i bez incydentów, zadbali o to funkcjonariusze 
Komisariatu Policji w Nasielsku na czele z Komendantem Wojciechem Wołkowiczem. 
Dziękuję Wam za dbanie w sposób szczególny o bezpieczeństwo i porządek w dniach 
głosowań. Członkowie obwodowych komisji wyborczych podkreślali, iż czuli się bezpiecznie 
widząc funkcjonariuszy Policji w okolicach lokali wyborczych.

Szczególne wyrazy podziękowania pragnę skierować do Zespołu ds. Wyborów w Urzę-
dzie Miejskim w Nasielsku. Na Waszych barkach spoczywało przygotowanie od samego 
początku wyborów oraz nadzór nad ich przeprowadzeniem. Z nieskrywaną satysfakcją 
stwierdzam, iż ze swoich niełatwych i licznych zadań wyborczych wywiązaliście się zna-
komicie. Dziękuję w szczególności Panu Markowi Maluchnikowi, mojemu Pełnomocnikowi 
ds. Wyborów i Referendów, który zorganizował całą pracę Zespołu i obwodowych ko-
misji wyborczych oraz na bieżąco czuwał nad poszczególnymi etapami działań przed 
wyborami i w ich trakcie. 

Burmistrz Nasielska
/-/ mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

Wiele ważnych inwestycji przed nami
Rozmowa z Bernardem Muchą, Burmistrzem Nasielska.

Budowa oczyszczalni ścieków 
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fot. M. Stamirowski     

Szkoła ma już 60 lat 
W środę, 16 listopada, 

odbyła się uroczy-
stość z okazji 60-lecia 
Szkoły Podstawowej 
w Nasielsku. Jubilatka 
obchodziła również 35-
lecie nadania jej imienia 
Wielkiego Polaka, Stefana 
Starzyńskiego. 
Patron szkoły, wybitny działacz po-
lityczny i społeczny, przeszedł do 
historii jako najdzielniejszy prezy-
dent Warszawy. We wrześniu 1939 
roku podczas oblężenia stolicy był 
Komisarzem Cywil-
nym przy Dowództwie 
Obrony Warszawy. 
W tym czasie organizo-
wał cywilne wsparcie dla 
wojska. 8 października 
1939 roku, po kapitu-
lacji miasta, aresztowali 
go Niemcy. Początko-
wo został osadzony na 
Pawiaku, a następnie 
przewieziony do Berlina, 
później do Baelberge, do 
kopalni potasu. Tam zo-
stał zamordowany przez 
hitlerowców.

Nauczyciele i ucznio-
wie nasielskiej szkoły są 
dumni ze swojego pa-

trona. Ich stosunek do heroicznego 
życia Stefana Starzyńskiego najlepiej 
oddaje hymn szkoły:

Prezydencie, nasz patronie
Dałeś przykład nam, jak żyć.
Ty mówiłeś przez swe czyny,
Że każdy z nas musi dobrym być.
Prezydencie, w naszej szkole
Dla nas wzorem jesteś Ty.
Przyrzekamy uroczyście dziś
Zapamiętać tamte dni.

Hymn powstał w 1984 roku. Jego 

autorem jest Leonard Stanicki.

Uroczystości jubileuszowe Szkoły 
Podstawowej im. Stefana Starzyń-
skiego rozpoczęła msza święta 
w kościele parafialnym św. Wojciecha 
w Nasielsku.

Jubileusz szkoły odbył się tuż po od-
daniu tego wydania „Życia Nasielska” 
do druku. Dlatego też obszerniejszą 
relację z tego wydarzenia oraz 
zdjęcia zamieścimy w następnym 
numerze gazety.

D.Panasiuk

Szklanka mleka w gminie Nasielsk
W bieżącym roku szkol-

nym placówki oświa-
towe nadal mogą starać 
się o dopłaty do zakupu 
mleka i jego przetworów 
dla uczniów w ramach 
akcji prowadzonej przez 
Agencję Rynku Rolnego 
„Szklanka mleka”. Z tej 
możliwości korzystają 
także instytucje gminy 
Nasielsk.
Mleka z dopłatami nie piją jednak 
nasielskie przedszkolaki. Przede 
wszystkim, w samorządowych 
placówkach w Nasielsku i Starych 

Pieścirogach jest zbyt mało dzie-
ci, aby wziąć udział w takiej akcji. 
– Do naszego przedszkola zapisa-
nych jest ok. 120 dzieci, ale teraz, 
w połowie listopada, chodzi ok. 
70, reszta choruje – usłyszeliśmy 
w placówce w Nasielsku. W Pieści-
rogach dzieci jest jeszcze mniej: 55, 
ale z wyżywienia korzysta ich zale-
dwie ok. 30. Jednak najważniejszym 
problemem jest przechowywanie 
żywności. – Dostaliśmy ofertę za-
kupu mleka – powiedziano nam 
w Pieścirogach – ale nie mamy 
odpowiedniej chłodni. 

Przedszkole w Nasielsku brało kiedyś 
mleko w kartonikach dla dzieci, ale 
także były problemy z jego prze-
trzymywaniem. – Dostawy mleka 
były tylko 2 razy w miesiącu i jak 
tu je tyle czasu przechowywać? 
– usłyszeliśmy w placówce. – Poza 
tym sanepid i tak nie pozwala nam 
tak długo przechowywać żywności. 
Musiałoby być częściej dostar-
czane. Do tego, jak się okazuje, 
nasielskie przedszkolaki za mlekiem 
nie przepadają. – Dzieci nie chcą go 
pić codziennie. Przedszkole i tak ma 
zmniejszoną ilość mleka, tego po-
dawanego normalnie. Liczyliśmy 
na ser albo na masło, bo można by 
zużyć je do potraw, ale tak? – mówią 
pracownicy placówki. 

Na szczęście mleko lubią uczniowie. 
Jak powiedział Mirosław Zaremba 

ze Szkoły Podstawowej w Budach 
Siennickich, dzieci chętnie piją na 
przerwach kartonikowe mleko. 
– Akcją objętych jest 78 uczniów, 
na 110 uczęszczających do szkoły 
w Budach, i 18 na 23 w filii placówki 
w Nunie. Dzieci piją mleko smako-
we: czekoladowe (najbardziej lu-
biane), waniliowe i truskawkowe. 
Do „Szklanki mleka” dołączyliśmy 
jeszcze w zeszłym roku szkolnym, 
uczestniczymy w akcji od samego 
jej początku, od grudnia 2004. Mle-
ko jest przywożone raz na miesiąc, 
w odpowiedniej ilości, w zależności 
od potrzeb. Dostarcza je spółdzielnia 

Mlekovita w Wysokiem Mazowiec-
kim. Jesteśmy i z mleka, i z usług 
bardzo zadowoleni. Nawet ostatnio 
obniżono cenę mleka (obecnie 
kosztuje ok. 48 gr za kartonik). Jakie 
są kryteria doboru dzieci? Dostają je 
wszyscy chętni. Jedynym kryterium 
jest zatem chęć dzieci. Tylko co po-
tem robić z kartonikami…

Podobnie jest w Szkole Podsta-
wowej im. Stefana Starzyńskiego 
w Nasielsku. – Od listopada br. 
mleko piją u nas 394 osoby – opo-
wiada Robert Liberadzki. – Dzieci 
chętnie je piją, mają do wyboru 
mleko czekoladowe i waniliowe. 
Rok temu też uczestniczyliśmy 
w tej akcji, wtedy korzystało z niej 
więcej uczniów. Codziennie piło 
mleko 690 osób! Teraz to są 
dopiero początki. Mleko (w kar-
tonikach papierowych) dostarcza 
mleczarnia z Ciechanowa. Ma 
ono krótszy termin przydatności 
do spożycia (ok. tygodnia) niż to 
sprzed roku, jest zatem zdrow-
sze. Przechowujemy je nieco 
schłodzone, a dowożone jest 1–2 
w tygodniu. Kartonik kosztuje 63 
gr; w miesiącu jest to koszt ok. 10 
zł. Dzieci chętnie po nie sięgają 
na przerwach, bo jedzą kanapki 
– i do nich popijają dobre mleko. 
W szkole nie mamy sklepiku, więc 
jest to korzystne dla wszystkich. 
Z kartonikami nie mamy proble-

Dopłaty do spożycia mleka i przetworów 
mlecznych w placówkach oświatowych
Uwaga! Przypominamy producentom mleka i przetworów mlecznych, władzom 
samorządowym, placówkom oświatowym, że za pośrednictwem Agencji Rynku 
Rolnego mogą skorzystać z unijnego programu „Dopłaty do spożycia mleka i prze-
tworów mlecznych w placówkach oświatowych”. 
W ramach tego programu ARR udziela dopłat zatwierdzonym przez oddziały terenowe 
ARR wnioskodawcom, którzy w czasie roku szkolnego, tj. od września do czerwca (z 
wyłączeniem ferii i wakacji), dostarczają mleko i przetwory mleczne do przedszkoli, 
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 
W roku szkolnym 2005/2006 dopłaty są przyznawane do: 1. mleka, 2. mleka 
z dodatkiem smakowym (o zawartości wagowo min. 90% mleka), 3. jogurtu 
naturalnego, 4. serów świeżych i przetworzonych, bezsmakowych* (o zawartości 
tłuszczu co najmniej 40% w suchej masie), 5. serów innych niż świeże i przetworzone 
(o zawartości tłuszczu co najmniej 45% w suchej masie). 
Wnioskodawcą może być: a) placówka oświatowa (tj. instytucja realizująca zada-
nia edukacyjne, do której uczniowie uczęszczają regularnie), b) osoba fizyczna lub 
prawna bądź jednostka samorządu terytorialnego będąca organem prowadzącym 
danej placówki oświatowej, działająca w imieniu placówki oświatowej, c) organizacja 
działająca w imieniu placówki(ek) oświatowej(ych), d) dostawca dostarczający mleko 
i przetwory mleczne do placówki oświatowej. Podmioty zamierzające uczestniczyć 
(jako wnioskodawcy) w omawianym programie są zobowiązane do zarejestrowania 
się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP) prowadzonym przez ARR, a na-
stępnie do złożenia – we właściwym oddziale terenowym ARR – wniosku o zatwier-
dzenie uczestnictwa w programie dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych 
w placówkach oświatowych. Formularz rejestracyjny oraz wniosek o zatwierdzenie 
uczestnictwa wnioskodawcy można składać w ciągu całego roku kalendarzowego. 
Formularze oraz warunki udzielania dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych 
w placówkach oświatowych są dostępne:
• w Oddziałach Terenowych ARR
• w Centrali ARR,
• na stronie internetowejw ww.arr.gov.pl
Dokumenty należy składać we właściwym dla siedziby wnioskodawcy Oddziale 
Terenowym Agencji Rynku Rolnego. Szczegółowe informacje dotyczące omawia-
nych dopłat można uzyskać w: 
• Oddziałach Terenowych ARR
• Telefonicznym Punkcie Informacyjnym ARR (022) 661 72 72
O programie dopłat informują sfinansowane przez Fundusz Promocji Mleczarstwa 
i ARR: spot reklamowy emitowany w telewizji od 28 sierpnia oraz plakat i ulotka, 
które od początku września br. znajdą się w placówkach oświatowych, jednostkach 
samorządu terytorialnego oraz u dostawców mleka.

Ze strony www.arr.gov.pl

mu. Odbiera je firma przywożąca 
mleko, a że są one papierowe, więc 
traktowane są jako makulatura. 

Jak zachęcić inne placówki do sko-
rzystania z tej oferty? – W sklepie 
takie mleko kosztuje przecież dwa 
razy tyle – mówią pracownicy szkół, 
których uczniowie dostają smakowe 
mleko. – Akcja jest widocznie dobra, 
skoro 75%    uczniów korzysta z mle-
ka. To jest po prostu potrzebne! 

Dobrze, żeby wszystkie placówki oświa-
towe wzięły sobie te słowa do serca. 

LAN

Szkoła w Budach Siennickich fot. M.Stamirowski
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fot. D. Panasiuk

KRONIKA 
POLICYJNA

Puchar w Polsce
Do rozpoczęcia finałów pił-

karskich Mistrzostw Świata 
w Niemczech pozostało już zale-
dwie około 200 dni. Piłkarze ze 
wszystkich kontynentów, w tym 
Polska reprezentacja, będą 

w nich walczyć nie tylko o tytuł 
i sławę, ale również o Puchar. 
W sobotę, 12 listopada, można go było 
podziwiać w Warszawie. To niecodzienne 
trofeum zostało sprowadzone do Polski 

26.10. w Studziankach Marek P. kierował 
rowerem w stanie nietrzeźwym (1,08 i 1,10 
mg/l).

27.10. na ulicy Młynarskiej Józef D. kierował 
rowerem w stanie nietrzeźwym (0,51 i 0,47 
mg/l).

28.10. w Cieksynie spaliła się część pomiesz-
czeń w budynku mieszkalnym Ewy Ś.

28–29.10. na ulicy Słonecznej Cezary S. 
skradł ok. 100 kg złomu aluminiowego 
o wartości 400 zł na szkodę Piotra G.

29.10. w Siennicy nieznani sprawcy włamali 
się do hali produkcyjnej Sebastiana Sz. i skra-
dli przewody energetyczne i aluminiowe.

31.10. na ulicy Piłsudskiego Krzysztof T. 
kierował samochodem w stanie nietrzeź-
wym (0,94 mg/l).

2.11. Robert M. skradł z pomieszczeń biu-
rowych OPS telefon komórkowy o wartości 
400 zł na szkodę Moniki M.

2–3.11. w Cieksynie nieznani sprawcy 
włamali się do punktu aptecznego i skradli 
różnego rodzaju lekarstwa o wartości 10 
000zł.

3–4.11. w Starych Pieścirogach nieznani 
sprawcy włamali się do garażu i skradli pro-
stownik oraz materiały z aluminium. Straty 
wynoszą 300 zł.

4.11. na ulicy Nowa Wieś Marek B. kierował 
samochodem w stanie nietrzeźwym (1,56 
i 1,48 mg/l).

5.11. w mieszkaniu Lecha W. przy ulicy War-
szawskiej policja znalazła narkotyki.

8.11. w Studzienkach Waldemar J. kierował 
ciągnikiem rolniczym w stanie nietrzeźwym 
(1,43 mg/l).

8–9.11. w Pianowie Daczkach Cezary S. 
i Piotr L. skradli rower górski o wartości 600 
zł na szkodę Lecha K.

10.11. w Mogowie nieznani sprawcy skradli 
8 linek od grzałek i 4 linki od transformato-
rów. Straty wynoszą 1000 zł na szkodę PKP.

12.11. na ulicy Kilińskiego nieznani sprawcy 
uszkodzili samochód Romana D. Straty wy-
noszą 1000 zł.

12–13.11. z Cmentarza Parafialnego niezna-
ny sprawca skradł mosiężny odlew głowy 
Chrystusa. Straty wynoszą 300 zł na szkodę 
Mariusza K.

12.11. w Starych Pieścirogach nieznani 
sprawcy włamali się do domu Dariusza G. 
i skradli telewizor.

13.11. na ulicy Podmiejskiej Krzysztof G. 
kierował rowerem w stanie nietrzeźwym 
(1,03 i 1,08 mg/l).

W wyniku prac operacyjnych policji ustalono 
sprawców kradzieży torebek na cmentarzu 
i odzyskano część mienia.

przez firmę Gillette, jednego z głównych 
sponsorów Mistrzostw Świata. Puchar był 
wystawiony na widok publiczny zaledwie 
przez kilka godzin w centrum handlowym 
Arkadia. Otwarcia pokazu dokonali znani 
piłkarze – Radosław Majdan i Maciej Sto-
larczyk – obydwaj z Wisły Kraków oraz 
Tomasz Iwan i Piotr Świerczewski z Lecha 
Poznań. 

Przedmiot pożądania wszystkich piłkarzy 
świata waży około 5 kilogramów, ma wyso-
kość 36 centymetrów, jest wykonany z 18-
karatowego złota. Nic więc dziwnego, że był 
bacznie strzeżony przez kilkunastu rosłych 
ochroniarzy. Tylko nielicznym było dane 
zbliżyć się do niego. Jednym ze szczęśliw-
ców był 13-letni Konrad, uczeń gimnazjum 
w Zakroczymiu. 

Za zwycięstwo w konkursie na hasło przyszło-
rocznych MŚ mógł nie tylko dotknąć cennego 
eksponatu, ale również w nagrodę dostał pamiąt-
kowe zdjęcie z „pucharem nad pucharami”.

Gra o Puchar Świata rozpocznie się 9 czerw-
ca 2006 roku w Niemczech.

Dar

Zmieniamy opony
Jedni o tym zapomnieli, drudzy odkładają na ostatnią chwilę 

Dziś, jutro albo pojutrze spadnie śnieg. 
Dla kierowców oznacza to pogorszenie 

warunków drogowych. Będzie ślisko i niebez-
piecznie. Najwyższy więc już czas zmienić opo-
ny z letnich na zimowe. Po pierwszych opadach 
śniegu zakłady wulkanizacyjne będą przeżywać 
prawdziwe oblężenie. Mamy już ostatnią szansę 
na to, żeby nie czekać w długich kolejkach. 

Wymiana opon być może nie jest tania – razem 
z wyważeniem kół kosztuje około 50 złotych 
– to jednak się opłaca! Dzięki temu mamy 
większe szanse na szczęśliwe przeżycie kolej-
nej zimy. Brzmi to brutalnie, ale jest to prawda. 
Dzięki zimowym oponom wielu kierowców 
wyszło bez szwanku z niejednej, na pozór 
beznadziejnej, sytuacji. 

I jeszcze jedno. Idą mrozy, roztargnionym 
właścicielom samochodów przypominamy 
o wymianie płynu z układu chłodzenia. Niestety, 
wielu oszczędza i wlewa do chłodnic wodę, a tej 
nijak nie da się przekonać, żeby nie zamarzała 
w temperaturze poniżej 0 stopni Celsjusza.

Dariusz Panasiuk 

R E K L A M A   
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25.XI.–1.XII.

     PIĄTEK 25 LISTOPADA 2005 r. (Erazm, Katarzyna, Tęgomir)

Pacemaker
 Film sensacyjny, USA, rok produkcji: 1997; Reżyseria: Mimi Leder; Obsada: George Clooney, Nicole Kidman, Marcel Iures, Alexander Baluev, 

Armin Mueller-Stahl

Terroryści działają z różnych po-
budek, czasem przyświecają im 
racje polityczne, innym razem 
religijne. Zdarza się jednak, że 
atak terrorystyczny jest dziełem 
szaleńca, człowieka opętanego 
żądzą zemsty, działającego 
z prywatnych pobudek. Tacy są 
najtrudniejsi do wytropienia. Po 
latach rokowań nuklearne mo-
carstwa doszły do porozumienia. 
Rozpoczął się żmudny proces 
rozbrajania rosyjskich i ame-
rykańskich głowic jądrowych. 
Pierwszy transport z głowicami 
do rozbrojenia wyruszył właśnie 
na dalekich krańcach Rosji. Gdy 
zorientowano się, że pociąg wiozący materiał nuklearny znajduje się na torze pociągu pasażerskiego, na uniknięcie 
tragedii było już za późno. Dochodzi do potężnej eksplozji. W chwilę potem rozpoczyna się międzynarodowe 
śledztwo. Nikt nie ma wątpliwości, że ta tragedia nie jest kwestią przypadku. Według doktor Julii Kelly, doradcy 
amerykańskiego rządu, eksplozja miała służyć ukryciu kradzieży radioaktywnych materiałów. Należy jak najszybciej 
ustalić, kto dokonał tej kradzieży, by zapobiec dalszym aktom terroru. (piątek, 20:10 TVN)

TVP 2
06:00 Kawa czy herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Moda na sukces - odc.2651
08:40 Cedric - Gwiazda baletu odc.63; 

serial animowany
08:55 Kasztaniaki; odc. 56; serial anim.
09:10 Jedyneczka - Kamienie
09:35 Mały rycerz El Cid; odc. 10; serial 

animowany kraj prod.Hiszpania
10:00 Don Matteo; odc. 9; serial kraj 

prod.Włochy
11:00 TELEZAKUPY
11:30 Wielkie sprzątanie
11:50 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Klan - odc.1008; telenowela TVP
12:40 Plebania - odc. 610; telenowela
13:05 Jaka to melodia?; teleturniej
13:30 Wiedźmy - odc. 5; serial TVP
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
15:30 Popołudnie z Jedynką - Wspomnień 

czar; magazyn
15:40 Tele-nowela
15:42 Popołudnie z Jedynką; magazyn
15:45 Pogoda
15:50 Kuchnia z Okrasą - Z grubej rury...
16:10 Popołudnie z Jedynką; magazyn
16:20 Moda na sukces - odc.2651
16:45 Teleexpress
17:05 Puchar Świata w skokach narciar-

skich - Kuusamo
19:10 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 Pogoda
20:15 Sztorm; 123’; film fabularny kraj 

prod.USA (1996); reż.:Ridley Scott; 
wyk.:Jeff Bridges, Caroline Goodall, 
John Savage, Jeremy Sisto

22:30 Kto nie maszeruje, ten ginie; 102’; 
film fabularny kraj prod.Wielka Brytania 
(1977); reż.:Dick Richards; wyk.:Gene 
Hackman, Catherine Deneuve, Max 
von Sydow, Ian Holm

00:20 Wiadomości
00:30 Glina - odc. 10/12
01:30 Po godzinach
02:25 Tele-Nowela
02:40 Kino nocnych marków - Zacni kow-

boje (Good Old Boys)  113’; western kraj 
prod.USA (1995); reż.:Tommy Lee Jones; 
wyk.:Tommy Lee Jones, Sissy Spacek, Sam 
Shepard

04:40 Zakończenie dnia

06:00 Piosenka na życzenie
06:55 TV MARKET
07:10 Interwencja, odc.543 Polska
07:30 Ja się zastrzelę 7, odc.106
08:00 Zbuntowany Anioł, odc.232; 

Argentyna
09:00 Gra w ciemno, odc.66 Polska
10:00 Zakręcone, odc.12; Polska
10:30 Czułość i kłamstwa, odc.142 Polska, 

2002; r. Dejczer Maciej
11:00 Samo życie, odc.615 Polska
11:45 TV MARKET
12:00 Zbuntowany Anioł, odc.233; 

Argentyna
13:00 Na ostrzu noża, odc.12 Polska
13:30 Szpital Księcia Alfreda, odc.8
14:00 Pierwsza miłość, odc.183 Polska
14:45 Eureko - ja to wiem, odc.5 Polska
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.544 Polska
16:30 Exclusive, odc.133 Polska
17:00 Gra w ciemno, odc.67 Polska
18:00 Pierwsza miłość, odc.184 Polska
18:45 Wydarzenia
19:15 Sport
19:20 Pogoda
19:30 Źródło młodości; Australia, 

USA, 2002; r. Russell Jay W.; w. 
Bairstow Scott, Bledel Alexis, Hurt 
William, Kingsley Ben, Spacek Sissy 
Kostiumowa fantasy z uniwersalnym 
przesłaniem; Disneyowska adaptacja 
cenionej powieści dla dzieci autorstwa 
Natalie Babitt, w doborowej obsadzie 
aktorskiej (William Hurt, Sissy Spacek, 
Ben Kingsley ). Winnie Foster (Bledel), 
nastoletnia córka nadopiekuńczych ro-
dziców dusi się w wiktoriańskiej atmos-
ferze Nowej Anglii. Przypadkowo trafia 
do domu dziwnej rodziny Tucków, którzy 
- dzięki źródłu, bijącemu między korze-
niami rosnącego nieopodal klonu - zdają 
się nie podlegać upływowi czasu...   

21:20 Za wszelką cenę, odc.12
21:30 Studio Lotto
22:20 Nieustraszeni, odc.41
23:20 Biznes Wydarzenia
23:40 Pogoda
23:50 Pogoń za milionami; USA, 1989; 

r. Daniel Adams; w. Jonathan Planner, 
George Olimpton, Sandra Bullock
Komedia. Rekiny finansjery twierdzą, 
że najtrudniej zarobić pierwszy milion. 
Następne przychodzą już same. Zanim 
to jednak nastąpi, trzeba ruszyć gło-
wą, ponieważ dla osiągnięcia sukcesu 
najważniejszy jest dobry pomysł. Na 
szczęście Morris Codman (Jonatan 
Penner) ma dużo czasu na rozmyśla-
nia, bowiem właśnie zawalił kolejna 
kampanię promocyjną w poważnej 
agencji reklamowej. W opracowaniu 
recepty na sukces pomaga mu nie byle 
jaki autorytet, bo sam Bóg. 

01:30 Aquaz Muisic Zone
05:30 Pożegnanie

06:05 Uwaga! - magazyn
06:25 Telesklep;
07:05 Nash Bridges - serial sensacyjny 

(12/122), USA
08:05 13 Posterunek - serial komedia 

(34/42), Polska
08:50 Wykręć numer - teleturniej
10:10 Salon gier - interaktywny teletur-

niej
11:15 Najsłabsze ogniwo - teleturniej
12:05 Rozmowy w toku - talk show
13:10 W-11 Wydział Śledczy - serial 

fabularno-dokumentalny
13:45 Gliniarze bez odznak - serial 

sensacyjny (11/22), USA
14:45 Nash Bridges - serial sensacyjny 

(13/122), USA
15:45 Gorzka zemsta - telenowela 

obyczajowy (159/188), Kolumbia
16:45 Fakty
17:02 Uwaga! - magazyn
17:15 Rozmowy w toku - talk show
18:25 Detektywi - serial fabularno-do-

kumentalny, 2005
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:10 Peacemaker - film sensacyjny, USA, 

1997; reż. Mimi Leder , wyst. George 
Clooney, Nicole Kidman, Marcel Iures, 
Alexander Baluev, Armin Mueller-Stahl

22:40 W sieci - film sensacyjny, USA, 
1994, reż. Barry Levinson , wyst. 
Michael Douglas, Demi Moore, Donald 
Sutherland, Caroline Goodall, Dylan 
Baker, Roma Maffia

01:10 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 kulturalny
07.00 Muzyczne listy – magazyn
08.00 TV Market
08.15 „Pokemon” (106) – serial animo-

wany dla dzieci, USA/Japonia
08.45 Benny Hill (32) – serial kom.
09.15 BAR EUROPA – plusy-minusy 

– Reality Show
09.45 Rajdowe Mistrzostwa Świata 

– Podsumowanie sezonu
10.45 „Sztukateria” - Magazyn kultural-

ny
11.15 Kasa na bank - telerutniej 
12.15 BAR EUROPA - Reality Show
13.15 A ku ku – program rozrywkowy 
13.30 Taxi – teleturniej 
14.15 „Muzyczne listy” – magazyn 

muzyczny
15.15 „Echo lasu” (56) – program 
15.45 „Psie serce - Bimber” (21) 

- serial obyczajowy, Reżyseria; ADEK 
DRABIŃSKI

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” (8) - reality 

show – USA 2003, reż. David Dryden, 
Patrick Higgins, Ty Pennington, Paul 
DiMeo, Tracy Hudson

20.00 BAR EUROPA – Reality Show
20.50 „Nacja - Korporacja” – program 
21.50 „Cuda” (9) – serial fantastyczny, 

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

22.50 Wydarzenia
23.00 Playboy; „Teksańska gorączka” 

- USA 1998, reż. Daniel Rogosin; 
wyk. Steven Bauer, Frankie Thorn, Jim 
Metzler, Louis Mandylor, Nicholas Hill 
Thriller erotyczny. Weteran amerykań-
skiej piechoty morskiej (Bauer) staje w 
obronie niewieściej czci. Bójka kończy się 
nieumyślnym zabójstwem, konsekwen-
cją są dwa lata więzienia. Po wyjściu na 
wolność mężczyzna ponownie spotyka 
tę samą kobietę, obecnie mężatkę, która 
wikła go w intrygę z udziałem siostry 
oraz byłego i obecnego małżonka.

01.00 Nocne randki – program 
02.00 „Shwartz’a pomysły na życie” (10) 

– serial komediowy, 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

Ring
 Horror, USA / Japonia, rok produkcji: 2002; Reżyseria: Gore Verbinski; Obsada: Naomi Watts, Martin Henderson, David Dorfman, Brian Cox, 

Jane Alexander

Rachel Keller (Naomi Watts) 
jest reporterem lokalnej ga-
zety w Seattle. Na wieść o 
pojawieniu się tajemniczej 
kasety wideo, która działa 
niczym zwiastun śmierci, 
postanawia sprawdzić, co 
na niej nagrano. Rachel 
zdobywa tajemniczą kasetę 
i ogląda ją. W chwilę później 
dowiaduje się, że pozostało 
jej siedem dni życia. Nie za-
mierza się poddać i zaczyna 
walczyć z przeznaczeniem. 
W poszukiwaniu sposobu 
na odwrócenie klątwy 
pomaga jej Noah (Martin 
Henderson), jej były narzeczony, który świetnie zna się na elektronice i technikach wideo. Zaaferowana pro-
wadzonym śledztwem Rachel popełnia fatalny błąd, zostawia kasetę niezabezpieczoną i jej syn Aidan (David 
Dorfman), również ogląda nagrany na kasecie film. Odtąd wyrok śmierci ciąży również na małym chłopcu. Czas 
ucieka nieubłaganie, Rachel i Noah walczą o ocalenie siebie i małego Aidana. (sobota, 21:40 TVN)
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Ring

Sztorm
TVP 1  20.15
 Dramat, 123 min, USA 1996; Reżyseria: 

Ridley Scott; Scenariusz: Todd Robinson; 
Zdjęcia: Hugh Johnson; Muzyka: Jeff 
Rona; Aktorzy: Jeff Bridges, Caroline 
Goodall, John Savage, Scott Wolf, Jeremy 
Sisto, Ryan Phillippe, David Lascher, Eric 
Michael Cole, Jason Marsden, David 
Selby i inni

Rok 1960. Chuck Gieg opuszcza 
rodzinny dom. Przybywa do por-
tu St. George, skąd wypływa w rejs 
statek szkoleniowy „Albatros”. 
Chuck dołącza do kilkunastu 
innych nastolatków, którzy mają 
spędzić cały rok na żaglowcu na 
pełnym morzu. Ich kapitanem jest 
twardy wilk morski, wymagający od 
chłopców całkowitego poświęcenia 
i lojalności wobec kolegów. Podczas 
podróży załoga przeżywa wiele roz-
maitych przygód, młodzi marynarze 
poznają, co to trud i prawdziwa 
morska zaprawa. Poznają miej-
sca, o których dotychczas czytali 
jedynie w książkach podróżniczych. 
Nawiązują się wielkie przyjaźnie, 
a dotychczasowi zagorzali rywale 
zamieniają się w sprzymierzeńców, 
gotowych do największych poświę-
ceń. Uczestnicy rejsu „Albatrosa” 
przeżywają coś więcej niż zwykłą 
podróż żaglowcem, dla nich to 
prawdziwa szkoła życia. Jeden 
z członków załogi, Frank, bez-
myślnie strzela do delfina, raniąc 
go śmiertelnie. Za ten czyn kapi-
tan Christopher Sheldon odsyła 
chłopaka do domu w najbliższym 
porcie. Nie pomagają prośby 
kolegów ani skrucha winowajcy, 
kapitan jest nieprzejednany. Choć 
żal im Franka, wszyscy zdają sobie 
sprawę, że Sheldon od początku gra 
z nimi uczciwie i postępuje według 
z góry ustalonych zasad. Wkrótce 
z powrotem wypływają w morze 
i przeżywają niebezpieczne spotka-
nie z kubańskim statkiem. 

DODATEK TELEWIZYJNY
05:45 Złotopolscy - odc. 270; telenowela 
06:10 10 minut tylko dla siebie; magazyn
06:20 Dwójka Dzieciom - Stawiam na 

Tolka Banana - odc. 3/7; serial TVP
06:55 Od przedszkola do Opola
07:25 Dwójka Dzieciom - Teletubisie - odc. 

77; serial animowany
07:55 Stawka większa niż życie - odc. 

14/18; serial TVP
09:00 Pytanie na śniadanie
11:10 M jak miłość - odc. 221; serial TVP
12:00 Świat podróży według Ediego 

- Indie; cykl dokumentalny
12:30 10 minut tylko dla siebie; magazyn
12:40 TELEZAKUPY
13:00 Panorama
13:10 Pogoda
13:15 Spotkanie z Balladą
13:55 Hity Virgin; recital
14:05 Lokatorzy - odc. 42; serial kome-

diowy TVP
14:35 Wędrówki przyrodnicze z Davidem 

Attenborough - Rewia gadżetów; serial 
dokumentalny

15:05 Doktor z alpejskiej wioski - odc. 88/
94; kraj prod.Austria, Niemcy, Włochy

16:00 Dla niesłyszących - Panorama
16:15 Złotopolscy - odc. 717; telenowela
16:45 Złotopolscy - odc. 718; telenowela
17:15 Allo, Allo - odc. 42; kraj prod.Wielka 

Brytania (1988)
17:45 Z Dwójką bezpieczniej
17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:10 Spotkanie z Balladą
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
22:30 Pogoda
22:45 Biuro kryminalne - odc. 9; serial 

TVP
23:35 Lekarz rodzinny (Family Doctor)  

86’; dramat kraj prod.USA (2002); reż.:
Alex Chapple; wyk.:Danny Nucci, Paul 
Sorvino, Olimpia Dukakis

01:05 Eskorta (Chasers)  97’; komedia kraj 
prod.USA (1994); reż.:Dennis Hopper; 
wyk.:Tom Berenger, Erika Eleniak, William 
McNamara

02:45 Powrót wilczycy  90’; horror 
kraj prod.Polska (1990); reż.:Marek 
Piestrak; wyk.:Marzena Trybała, Jerzy 
Zelnik, Joanna Trzepiecińska, Grażyna 
Trela, Leon Niemczyk

04:15 Zakończenie dnia
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    SOBOTA 26 LISTOPADA 2005 r.  (Delfina, Jan, Konrad, Lechosław, Leonard, Sylwester)

TVP 2
06:00 Nasza Ziemia odc. 3/7
06:15 Lasy i ludzie
06:35 Dzień dobry w sobotę; program 

poradnikowy
06:40 Ekonomika dla Kazika
06:45 Dzień dobry w sobotę; program 

poradnikowy
07:00 Rok w ogrodzie
07:20 Dzień dobry w sobotę; program 

poradnikowy
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:10 Moliki książkowe-czyli-co czytać 

dziecku - odc. 2; magazyn
08:25 WIRTUL@NDIA - Smocza choroba
08:50 Ziarno; magazyn
09:20 5 - 10 - 15 - magazyn dla dzieci
09:50 Scooby, gdzie jesteś?; serial anim.
10:25 Szkoła złamanych serc - odc. 21
11:10 Re:akcja
11:40 SF-Symulator faktu
12:05 Parapet - dla młodych widzów
12:25 Zdobywcy - odc.7; teleturniej
13:00 Wiadomości
13:10 Teatr Telewizji - Brat Elvis  56’; 

spektakl teatralny kraj prod.Polska 
(2001); reż.:Łukasz Wylężałek

14:15 Quo vadis? - odc. 3/6; serial TVP
15:05 Od przedszkola do Opola
15:45 Teleexpress
16:05 Puchar Świata w skokach narciar-

skich - Kuusamo
18:10 Program rozrywkowy
18:25 Sąsiedzi; serial komediowy TVP
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:50 Sport
20:00 Pogoda
20:15 Hit na sobotę - Dziewczyna z 

Alabamy; komedia kraj prod.USA; reż.:
Andy Tennant; wyk.:Reese Witherspoon, 
Josh Lucas, Patrick Dempsey

22:15 Męska rzecz... - Tajny wydział; film 
sensacyjny kraj prod.Hongkong (2000); 
reż.:Benny Chan; wyk.:Mark Hicks, Paul 
Rudd, Maggie Q, Johnnie Guy

23:45 Około północy - / 9 /; magazyn
00:05 Kino nocnych marków - Ballada o 

Małym Jo; dramat kraj prod.USA (1993); 
reż.:Maggie Greenwald

02:05 Sprawy rodzinne II - odc 17; kraj 
prod.USA

02:45 Sprawy rodzinne II - odc.18; serial 
kraj prod.USA

03:35 Zakończenie dnia

06:00 Pierwsza miłość, odc.137
06:45 Pierwsza miłość, odc.138
07:30 Twój lekarz, odc.79 Polska
08:00 Eureko - ja to wiem, odc.5
09:00 Hugo Familijny, odc.33
09:30 BRAVO, odc.22
10:00 Pasjonaci, odc.28 Polska
10:30 Samo życie, odc.612 Polska
11:15 Samo życie, odc.613 Polska
12:00 Samo życie, odc.614 Polska
12:45 Samo życie, odc.615 Polska
13:30 Na ostrzu noża, odc.13 Polska
14:00 Tango z aniołem, odc.13 Polska
14:45 Słoneczny patrol, odc.201; USA; 

serial przygodowy
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda
16:10 Jezioro marzeń, odc.102
17:10 Granice strachu, odc.10
18:15 Zakręcone, odc.13; Polska
18:45 Wydarzenia
19:15 Sport
19:20 Pogoda
19:30 Goście, goście..., cz. 2; Francja, 1998; 

r. Jean Marie Poire; w. Chazal Marie Anne, 
Clavier Christian, Reno Jean, Robin Muriel 
Komedia fantastyczna. Pierwszą część 
„Gości, gości” (1993) obejrzało ponad 
14 mln widzów, nic więc dziwnego, że 
w 5 lat później powstał sequel z parą 
wędrowców z XI wieku: rycerzem 
Godefroy de Montmirail (Reno) i jego 
giermkiem Jacuoille la Fripouille (Clavier), 
dziwnym trafem przeniesionymi do 
współczesności. Zamek rodowy, prze-
kształcony w hotel, zostanie zburzony; 
ma go zastąpiś supermarket! Godefroy 
rozpoczyna kontratak.

21:30 Studio Lotto
22:05 Grasz czy nie grasz, odc.9
23:25 Arachnofobia; USA, 1990; r. Frank 

Marshall; w. Jeff Daniels, Harley Jane 
Kozak, Goodman John, Pankin Stuart 
Czarna komedia produkowana przez 
Stevena Spielberga. Bohater, mało-
miasteczkowy doktor (Daniels), opiekuje 
się południowoamerykańskim pająkiem, 
który okazuje się morderczą bestią; ro-
dzina musi walczyć o życie. 

00:40 Magazyn sportowy
02:40 Reebok Hip Hop
04:10 Aquaz Music Zone
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
11:45 Na Wspólnej - serial obyczajowy 

(138), Polska
13:35 Taniec z gwiazdami - program 

rozrywkowy
15:10 Szymon Majewski Show - program 

rozrywkowy, 2005
16:10 Siłacze - program rozrywkowy
17:20 Anioł Stróż - serial komedia (12/13), 

Polska, 2005
17:55 Pascal: po prostu gotuj - program 

rozrywkowy, 2005
18:30 Maraton Uśmiechu - program 

rozrywkowy
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:05 Niania - serial komedia (12/15), 

Polska, 2005, reż. Jerzy Bogajewicz;

20:35 Kryminalni - serial sensacyjny 
(11/14), Polska

21:40 Ring - film horror, Japonia, 2002, 
reż. Gore Verbinski , wyst. Naomi Watts, 
Martin Henderson, David Dorfman, Brian 
Cox, Jane Alexander, Lindsay Frost

00:00 Szymon Majewski Show  - program 
rozrywkowy

    NIEDZIELA 27 LISTOPADA 2005 r. (Dominik, Leonard, Maksymilian, Walerian, Walery, Wirgiliusz)

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” (103,104) – serial 

animowany dla dzieci, USA/Japonia
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… - Wywiad 

Romana Rogowieckiego z Reachel 
McAdams, Wess Creven 

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

11.00 Punkt, set, mecz – magazyn 
siatkarski  

11.30 „Magazyn Jeździecki”
12.00 „Sztukateria” - Magazyn kultural-

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

– Resovia Rzeszów - Skra Bełchatów 
15.00 „Dom nie do poznania” („Extreme 

Makeover: Home Edition”)(1) – USA 
2003, reż. David Dryden, Patrick Higgins, 
Ty Pennington, Paul DiMeo

15.55 „Łabędziem być” - program 
16.55 „Nacja - Korporacja” („My Big Fat 

Obnoxious Boss”) – program 
17.50 „Podniebna fantazja” - USA 
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” (10) – serial komediowo-

sensacyny, Polska 2004, reż. Krzysztof 
Lang

23.45 „Komenda” - serial dokumentalny 
00.15 „Drogówka” - magazyn policyjny 
00.40 „Komenda” - serial dokumental-

ny 
01.05 Punt, Set Mecz – magazyn siat-

karski 
01.30 „VIP” - wydarzenia i plotki 
01.55 „Strefa P” - Magazyn muzyczny 
02.20 „Joker” – talk-show 
03.10 „KOT” – ktoś ogromnie tajemniczy 

- program 
04.00 Zakończenie programu

TVP 2
06:05 Zwierzęta świata - kraj prod.USA 
06:30 W labiryncie - odc. 115; serial TVP
07:00  Transmisja Mszy Świętej z 

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w 
Krakowie - Łagiewnikach

07:55 Noddy; odc. 54; serial anim.
08:10 Domisie; program dla dzieci
08:40 Dzieci świata; serial dok.
08:55 Dzieci świata; cykl dok.
09:15 Teleranek - magazyn dla młodszych 

nastolatków
09:40 Talent za talent
10:10 Królestwo Maciusia - odc.18; 

program dla dzieci
10:40 Szkoła złamanych serc - odc. 22; 

serial obyczajowy
11:25 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 Wywiad i opinie; program publi-

cystyczny
13:35 Kochamy polskie komedie - odc.41; 

teleturniej
14:05 Francuski pocałunek 106’; komedia 

romantyczna kraj prod.Wielka Brytania, 
USA (1995); reż.:Lawrence Kasdan; wyk.:
Meg Ryan, Kevin Kline, Timothy Hutton

15:55 BBC w Jedynce - Ewolucja życia 
-  Na podbój nieba odc.3; serial doku-
mentalny

16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Warto kochać - odc. 17; serial TVP
18:10 SEJF-Subiektywny Express Jacka 

Fedorowicza - / 11 /; program rozryw-
kowy

18:25 Okazja - odc. 6; serial TVP
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:50 Sport
20:00 Pogoda
20:15 Wiedźmy - odc. 6; serial TVP
21:10 Zakochana Jedynka - Piękna i sza-

lona 95’; film fabularny kraj prod.USA 
(2001); reż.:John Stockwell; wyk.:Kirsten 
Dunst, Jay Hernandez, Bruce Davison

23:00 Uczta kinomana - Blue Velvet 115’; 
film fabularny kraj prod.USA (1986); reż.:
David Lynch

01:00 Kino nocnych marków - Piątek 
trzynastego, Nowy początek 88’; horror 
kraj prod.USA (2004)

02:35 Zakończenie dnia

05:35 Złotopolscy - odc. 272; telenowela 
06:00 Dwójka Dzieciom - Prawdziwe przy-

gody Profesora Thompsona - odc. 24; serial 
animowany kraj prod.Hiszpania

06:30 Słowo na niedzielę
06:35 Stacyjka - odc. 11; serial komediowy 
07:30 Smak Europy
07:40 M jak miłość - odcinek 364; serial
08:30 Zacisze gwiazd - Jacek Wójcicki
09:00 Dzika Afryka - Góry; serial doku-

mentalny kraj prod.Wielka Brytania 
09:55 Ostoja; magazyn przyrodniczy
10:25 Miesiąc z National Geographic 

- Zabójcza szarańcza kraj prod.USA 
11:25 Podróże kulinarne Roberta 

Makłowicza
11:55 Gwiazdy w południe - Zawieszeni 

na drzewie 87’; komedia kraj prod.Fran-
cja (1970); reż.:Serge Korber; wyk.:Louis 
de Funes, Olivier de Funes, Geraldine 
Chaplin

13:25 Edyta Geppert i KROKE  w Teatrze 
STU

14:30 Złotopolscy - odc. 720; telenowela 
TVP

15:05 Bezludna wyspa
16:00 Na dobre i na złe - odc. 235; serial
17:00 Tygodnik Moralnego Niepokoju 

- (63)
17:30 7 dni świat
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:05 Wideoteka dorosłego człowieka
19:55 Panorama flesz
20:00 Europa da się lubić - Europa 

zaczytana; talk-show
21:00 Egzamin z życia - odc. 26; serial
22:00 Panorama
22:20 Sport Telegram
22:30 Pogoda
22:35 Losowanie Audiotele
22:45 Dolina Kreatywna - odc. 2; konkurs
23:15 Studio Teatralne Dwójki - 

Fotoplastikon  93’; spektakl teatralny 
kraj prod.Polska (2005); reż.:Piotr 
Łazarkiewicz; wyk.:Katarzyna Drezner, 
Adam Woronowicz, Marta Chodorowska, 
Dorota Kolak

00:50 Sławna jak Sarajewo  98’; kome-
dia kraj prod.Polska (1987); reż.:Janusz 
Kidawa; wyk.:Andrzej Dopierała, 
Mirosław Krawczyk, Jerzy Łapiński, 
Witold Pyrkosz, Leon Niemczyk

02:35 Zakończenie dnia

06:00 Pierwsza miłość, odc.139 Polska
06:45 Pierwsza miłość, odc.140 Polska
07:30 Jesteśmy, odc.134 Polska
08:00 Król szamanów, odc.6
08:30 Power Rangers, odc.490 USA/

Nowa Zelandia
09:00 Hugo, odc.47
09:30 All About Animals, odc.4
10:00 DURACELL: Eksploracje, odc.36
10:30 Rodzina zastępcza, odc.212 Polska, 

2005; r. Nowak Wojciech
11:30 Final Fantasy: Wojna dusz; 

Japonia, USA, 2001; r. Sakaguchi 
Hironobu, Sakakibara Motonori 
Sci-Fi, animacja komputerowa. Jest rok 
2065, w Ziemię uderza meteoryt, uwol-
nieni z jego wnętrza przybysze usiłują 
opanować planetę. Ludzie zamknięci w 
miastach mają coraz mniej czasu, do-
datkowo zaczynają zapadać na chorobę 
wywołaną kosmicznym wirusem. Dr Aki 
Ross odkrywa sposób walki z najeźdźcami, 
musi się jednak spieszyć bo Generał Hein 
chce użyć broni, która co prawda zniszczy 
kosmitów ale może też unicestwić Ziemię. 
W wersji oryginalnej głosów użyczyli m.in. 
Donald Sutherland, Alec Baldwin, James 
Woods, Steve Buscemi.   

13:40 TBA; USA, 1969; r. Levin Henry; w. 
Edwards Vince, Palance Jack, Maharis 
George, Brand Neville, Syms Sylvia 
Western. 

15:30 Fundacja Polsat
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda
16:10 Za wszelką cenę, odc.12
17:10 Eureko - ja to wiem, odc.6
18:15 Daleko od noszy, odc.73 Polska
18:45 Wydarzenia
19:05 Sport
19:10 Pogoda
19:20 Rodzina zastępcza, odc.213
20:20 Pensjonat pod Różą, odc.90
21:20 Fala zbrodni, odc.40 Polska
21:30 Studio Lotto
22:25 Kuba Wojewódzki - Talk Show
23:25 Red Bull Air Race
00:45 Granice strachu, odc.10
01:45 Magazyn sportowy
03:45 Żona sąsiada; USA, 2000; r. Jim 

Wynorski; w. Kari Wuhrer, Poindexter 
Larry, Jeff Trachta, Jay Richardson, 
Barbara Crampton, Melissa Stone

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 Uciekające kurczaki  - film komedia, 

Wielka Brytania, 2000

12:15 Misja Martyna  - program rozryw-
kowy

12:50 Co za tydzień - magazyn
13:15 Anioł Stróż - serial komedia (12/13), 

Polska, 2005, reż. Filip Zylber
13:50 Niania - serial komedia (12/15), 

Polska, 2005, reż. Jerzy Bogajewicz;
14:25 Pluto Nash - film komedia, USA, 

2002, reż. Ron Underwood , wyst. Eddie 
Murphy, Randy Quaid, Rosario Dawson, 
Joe Pantoliano, Jay Mohr, Luis Guzman, 
James Rebhorn, Burt Young, Pam Grier, 
John Cleese, Alec Baldwin

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

(12/15), Polska
17:55 Kryminalni - serial sensacyjny 

(11/14), Polska, 2005
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
22:45 Nie do wiary - magazyn
23:20 Magazyn Orange Ekstraklasa
00:35 Camera Cafe - serial komedia 

(12/17), Polska

TVP 1 POLSAT TVN TV 4

HIT NA DZIŚ
06:00
06:15
06:35

06:40
06:45

07:00
07:20

08:00
08:10
08:10

08:25
08:50
09:20
09:50
10:25
11:10
11:40
12:05
12:25
13:00
13:10

14:15
15:05
15:45
16:05

18:10
18:25
19:00
19:30
19:50
20:00
20:15

22:15

23:45
00:05

02:05

02:45

03:35

Dziewczyna 
z Alabamy
TVP 1 20.15
 Komedia romantyczna, 108 min, 

USA, 2002; Reżyseria: Andy Tennant; 
Scenariusz: C. Jay Cox;p Występują: 
Reese Witherspoon, Josh Lucas, Patrick 
Dempsey, Candice Bergen, Mary Kay 
Place, Fred Ward, Jean Smart i inni

Melanie Carmichael urodziła się 
i dorastała w miasteczku Pigeon 
Creek w Alabamie. Jej dziecięcą 
miłością był starszy od niej o pa-
rę lat Jake Perry, pierwszy chłopak 
w jej życiu, z którym całowała się 
jako dziesięciolatka. Tamte czasy 
wracają do niej niekiedy w snach, 
bo teraz Melanie mieszka od sied-
miu lat w Nowym Jorku, gdzie 
robi karierę jako projektantka 
mody. W dniu jej pierwszego, 
samodzielnego pokazu, bardzo 
dobrze przyjętego przez krytykę, 
jej chłopak, przystojny Andrew 
Hennings – młody, ambitny po-
lityk, syn pani burmistrz Nowego 
Jorku, prosi ją o rękę. Oświadczyny 
odbywają się w tak niecodziennej 
scenerii, że oszołomiona Melanie 
nie może odmówić. Zdaje sobie 
zresztą sprawę, że to dla niej 
ogromny awans społeczny i zna-
komita reklama zawodowa. Zanim 
jednak Melanie stanie na ślubnym 
kobiercu, musi pilnie rozwiązać pe-
wien problem z przeszłości: wrócić 
do Pigeon Creek i rozwieść się z Ja-
ke’em, którego poślubiła jeszcze 
w szkole i którego istnienie utrzy-
mywała w ścisłej tajemnicy.
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Piękna i szalona
21.10 TVP 1
 Film obyczajowy, 95 min, USA 2001; 

Reżyseria: John Stockwell; Scenariusz: 
Phil Hay, Matt Manfredi; Występują: 
Kirsten Dunst, Jay Hernandez, Lucinda 
Jenney, Taryn Manning, Rolando Molina, 
Bruce Davison, Herman Osorio, Miguel 
Castro, Tommy De La Cruz i inni

Współczesne Los Angeles. Nicole 
Oakley ma 17 lat, zapracowane-
go ojca kongresmena, macochę, 
której nie lubi z wzajemnością, 
i wspomnienia po matce, która 
popełniła samobójstwo, gdy Nicole 
miała 12 lat. Dziewczyna nie uzna-
je żadnych autorytetów: „olewa” 
rodzinę i szkołę, pije, wagaruje, 
miewa kłopoty z prawem, nosi 
obszarpane ciuchy i zachowuje 
się nonszalancko. Próbuje w ten 
sposób zwrócić na siebie uwagę 
ojca zajętego karierą i swoją drugą 
żoną oraz ich wspólnym, maleńkim 
dzieckiem. Tom Oakley kocha star-
szą córkę, ale nie potrafi jej tego 
okazać, nie starcza mu czasu 
i cierpliwości, by z nią poważnie 
porozmawiać. Nicole dorasta 
więc w przekonaniu, że nikomu 
nie jest potrzebna i że lepiej by 
było, gdyby umarła jak matka. 
Parokrotnie próbowała zresztą 
skończyć ze sobą, ale nigdy jej się 
to nie udało. Pewnego dnia na 
plaży dziewczyna poznaje Carlosa 
Nuneza, młodego, przystojnego 
Latynosa uczęszczającego do tej 
samej szkoły co ona.

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

karski 
06.05 „Kinomaniak” - Odjazdowy ma-

gazyn filmowy
06.35 „Sztukateria” - Magazyn kulturalny
07.00 „Pokemon” (105,106) – serial 

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

08.00  „VIP” - Wydarzenia i plotki 
08.30 Ręce, które leczą – program 
09.00 „Podniebna fantazja” - USA 2000, 

wyk. Talisa Soto, Miguel Sandoval
11.00 „Grzechy” (7) – 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 - BIMBER” 21– serial 
obyczajowy prod Polskiej

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

15.00 Polska Liga Siatkówki - Wózki BT 
AZS Politechnika Warszawska - PZU AZS 
Olsztyn  

17.00 TiVi-sekcja – talk show
18.00 „Zabawka” - Francja 1976, reż. 

Francis Veber; wyk. Pierre Richard, 
Michel Bouquet, Jacques Francois

20.00 „Nina albo Nina” - USA 1999, reż. 
Neil Turitz; wyk. Cara Buono, Amanda 
Peet, Bray Poor, Ron Livingston
Komedia romantyczna. Dave Trout 
(Poor), prawdopodobnie największy 
pechowiec świata, staje się obiektem 
gorących uczuć ze strony dwu dziew-
czyn o imieniu Nina.

22.20 „Drogówka” - Magazyn policyjny 
22.55 Wydarzenia 
23.05 „Masa krytyczna” - USA 2000, reż. 

Fred Olen Ray; wyk. Treat Williams, Lori 
Loughlin, Udo Kier, Blake Clark 

01.05 Ukryte kamery w natarciu – pro-
gram 

01.35 „Drogówka” - Magazyn policyjny 
02.00 „Komenda” - serial dok.
02.25 Na topie – wywiad z… - Wywiad 

Romana Rogowieckiego
02.50 Kinomaniak – odjazdowy magazyn 

filmowy
03.15 „Sztukateria” - Magazyn kulturalny
03.40 Zakończenie programu

05:45 Złotopolscy - odc. 271; telenowela 
06:10 Dwójka Dzieciom - Prawdziwe 

przygody Profesora Thompsona - odc 
23; serial animowany

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

niepełnosprawnych
07:30 Smak Europy
07:45 M jak miłość - odcinek 363; serial 
08:35 Jesteś tym, co jesz - odc. 4; serial 

dok. kraj prod.Wielka Brytania
09:05 To nie jest koniec świata - odc. 10; 

cykl dokumentalny kraj prod.Polska
09:30 Na dobre i na złe - odc. 234; serial 
10:25 Anna Dymna - spotkajmy się
10:50 Camerata; magazyn muzyczny
11:20 Kręcioła - czyli rozkręcamy 

Orkiestrę
11:40 30 ton - lista, lista, lista przebojów
12:10 Kochanie zmniejszyłem dzieciaki 

- odc 38; kraj prod.USA (1997)
13:00 Szansa na Sukces
14:00 Familiada ; teleturniej
14:30 Złotopolscy - odc. 719; telenowela 

TVP
15:00 Śpiewające fortepiany ; teletur-

niej
16:00 Święta wojna - Kominiorz-reakty-

wacja (220)
16:30 Piąty Międzynarodowy Festiwal 

Sztuki Cyrkowej w Budapeszcie - Część 
trzecia; serial dokumentalny

17:15 Duże dzieci - (8); talk-show
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:05 Benefis - Gołdy Tencer
19:50 Panorama flesz
20:00 Kabaret pod Wyrwigroszem na 

Kabaretowej Scenie Dwójki
20:55 Mój pierwszy raz - (21); talk-show
21:45 Słowo na niedzielę
22:00 Panorama
22:20 Sport Telegram
22:25 Pogoda
22:40 3000 mil do Graceland 114’; film 

sensacyjny kraj prod.USA (2001); reż.:
Demian Lichtenstein; wyk.:Kurt Russell, 
Kevin Costner, Christian Slater, Courteney 
Cox, Kevin Pollak, David Arquette, Jon 
Lovitz, Howie Long

00:40 Zrozumieć ciszę 96’; film fabu-
larny kraj prod.USA (1994); reż.:Bruce 
Beresford

02:20 Zakończenie dnia
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BURMISTRZ NASIELSKA

GP.72241/11/03-05

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

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
Przedmiotem przetargu jest zabudowana budynkiem biurowym nieruchomość o po-
wierzchni 409 m2, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1382/1, 1383/1, 
1384/3, 1383/3, 1384/5 , posiadająca KW 39829 i 20046.

Cena wywoławcza ogółem wynosi 475 000,00 złotych, w tym:

– wartość budynku – 462 100,00 złotych

– wartość gruntu  – 12 900,00 złotych

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może 
wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.

Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku 
od towarów i usług (Dz. U Nr 54, poz. 535 z dnia 5.04.2004 roku) do ceny uzyskanej 
w przetargu nie dolicza się podatku VAT.

Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w centralnej części miasta Nasielska przy 
ulicy Kilińskiego 10.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem biurowym 3-kondygnacyjnym, częściowo 
podpiwniczonym. Kształt zespołu działek dość regularny. Dostosowany do kształtu bu-
dynku biurowego. Budynek biurowy jest ścianą frontową – zlokalizowany wzdłuż granicy 
z ulicą. Wjazd na zaplecze budynku odbywa się wąskim przejazdem ze wschodniej strony 
budynku. Uzbrojenie techniczne pełne.

Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego.

Studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Nasielska 
uchwalone uchwałą Nr XVII/134/2000 z dnia 07.08.2000 r określa ww. nieruchomość 
w strefie miejskiej – nieuciążliwe usługi użyteczności publicznej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 47 500,00 
złotych (słownie: czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych) na konto Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku w Banku Spółdzielczym w Nasielsku nr konta 27 8226 0008 0000 1746 
2000 0034 najpóźniej do dnia 24 listopada 2005 roku do godz. 1500.

Dowód wniesienia wadium należy dostarczyć do dnia 25 listopada 2005 roku (do godz. 
1400) do pokoju nr 215 Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami 
rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na 
poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zwraca się wpłacone 
przez nich kwoty niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu bez oprocentowania.

W razie uchylenia się przez osobę, która wygra przetarg, od zawarcia umowy wadium 
ulega przepadkowi.

Cena sprzedawanej nieruchomości, pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium, podlega 
zapłacie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy przenoszącej 
własność nieruchomości.

Wszelkie opłaty związane z transakcją sprzedaży ponosi nabywca.

Burmistrz Nasielska najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu za-
wiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia 
umowy sprzedaży.

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

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu 
do Burmistrza Nasielska. Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia 
wyniku przetargu ustnego.

Burmistrz Nasielska zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia terminu lub unie-
ważnienia przetargu, bez podania przyczyn.

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają 
pracownicy Wydziału Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Nasielsku, pokój 
nr 215 w godz. 900 – 1500 lub pod numerem telefonu: (0 23) 69-33-115, 69-33-108.

Zarówno osoba prawna, jak i fizyczna, która będzie zainteresowana nabyciem przed-
miotowej nieruchomości, może wejść na obiekt budynku po uzyskaniu zgody wydanej 
przez Urząd Miejski w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, pokój nr 215.

Niniejsze ogłoszenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku: umnasielsk.bip.org.pl oraz na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku: www.um.nasielsk.pl

BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

W andrzejkowy wieczór

Której z dziewcząt uda się wówczas 
obrać z jabłka najdłuższy kawałek 
skórki, ta będzie z przyszłym małżon-
kiem żyła najdłużej. Druga wersja – to 
rzucenie za siebie skórki z jabłka. Należy 
wtedy obserwować, kształt której litery 
przybierze. Na tę literę ma się zaczynać  
imię męża. 

Dawniej na wsiach sięgano też często 
po wróżbę z kogutem. Dziewczęta 
siadały kołem; przed każdą kładziono 
ziarno pszenicy. Następnie ktoś z do-
mowników wpuszczał do pomiesz-
czenia koguta. Panna, od której ptak zje 
ziarnko pszenicy najpierw, pierwsza wyj-
dzie za mąż. Nieraz dziewczęta wróżyły 
sobie inaczej: panna stawiała przed sobą 
ziarno i wodę. Jeśli kogut sięgał najpierw 
po wodę – czekał ją w przyszłości mąż 
ubogi, jeśli po ziarno – bogaty. 

Podobna jest wróżba z psem. Przed 
każdą z siedzących w pomieszczeniu 
panien kładziono kość. Wpuszczony 
pies podbiegał do jednego z przysma-
ków, a przed którą dziewczyną leżała  
wybrana kość, ta pewnie najszybciej sta-
nie przy ołtarzu ze swoim wybrańcem. 

Za pomocą wody i atramentu można 
było się dowiedzieć, czy przyszły 
małżonek będzie brunetem, czy blon-
dynem. Przy tej wróżbie należało wylać 
na stół w niedalekiej odległości od siebie 
po kilka kropel wody i atramentu, a mię-
dzy nimi położyć zapaloną zapałkę. Jeśli 
jej płomień zbliży się do wody – partner 
będzie blondynem; jeśli do atramentu 
– brunetem. Jeśli zaś będzie się wahał 
między oboma płynami – cóż, niewy-
kluczone, że dziewczynę w przyszłości 
czekają dwa małżeństwa: i z blondynem, 
i z brunetem!

Jest też sposób sprawdzenia wyglądu 
przyszłego wybrańca, ale to wróżba dla 
odważnych! I zarazem zahartowanych, 
dodajmy… W tym celu dziewczyna 
powinna w andrzejkową noc udać się 
boso na brzeg rzeki i umyć sobie w niej 
głowę. Następnie, bez wycierania wło-
sów, położyć się spać, a w nocy przyśni 
się przeznaczony jej młodzieniec. Ale 
jeśli na pewno miał się jej w śnie ukazać 
przyszły mąż, dziewczyna powinna cały 
dzień pościć i się modlić. 

Aby poznać wygląd przyszłego 
małżonka, dziewczęta chwytały się 
i innych sposobów. Rankiem w dzień 
św. Andrzeja należało pobiec do studni 
i spojrzeć w jej głąb. Ukazać się tam 
powinna głowa przyszłego narzeczo-
nego… 

Odważne a zdeterminowane panny 
mogły spróbować też innej meto-
dy. W noc poprzedzającą dzień św. 
Andrzeja trzeba było czuwać przy 
zapalonych świecach do północy. 
O godzinie dwunastej dziewczyna 
spoglądała w lustro, wypowiadając 
jednocześnie czarodziejską formułkę: 
Mój wybranku, proszę szczerze, przyjdź 
dziś do mnie na wieczerzę… A kto się 
jej ukazywał w zwierciadle? Czasem 
lepiej nie pytać.

Można również wróżyć z pyz, zwa-
nych gałami. Gotuje się je o północy 
w andrzejkową noc, a do niektórych 
wkłada wcześniej karteczki z imionami 
chłopców. W trakcie jedzenia dziewczę-
ta, które trafią na gały z karteczkami, po-
znają imiona przyszłych mężów. 

Karteczki z imionami chłopców służyły 
także do wróżby podczas snu. Wcze-
śniej karteczki należało położyć pod 
poduszkę. Rano trzeba było wycią-
gnąć jedną z nich – a wypisane na niej 
imię nosić będzie przyszły małżonek. 
Inna wersja: imiona wypisuje się na 
ramionach papierowej gwiazdki, którą 
umieszcza się także pod poduszką. 
Rano, przy wyciąganiu, trzeba spojrzeć 
na imię na tym promieniu gwiazdki, za 
który się ją trzyma, bo wskazuje ono 
przyszłego ukochanego. 

Karteczki z imionami chłopców 
rzucano także ze siebie. Zwycięskie 
było imię na tej, która upadła najbliżej 
dziewczyny. 

Chłopcy – w wigilię świętej Katarzyny 
– również wróżyli. Jednym ze spo-
sobów przepowiadania przyszłości 
była wróżba z suchego chleba, a wła-
ściwie – zawody. Każdy z zebranych 
młodzieńców dostawał kawał suchara 
do zjedzenia, a ten, który uporał się 
z chlebem najszybciej, miał się ożenić 
jako pierwszy. 

Także kawalerowie wkładali pod 
poduszkę karteczki z dziewczęcymi 
imionami. Jednak aby wróżba się 
sprawdziła, należało pod prześcieradło 
wsunąć… jakiś fragment damskiej 
bielizny. Wtedy nocą z pewnością śni 
się o wymarzonej ukochanej, a rano 
wystarczy sięgnąć ręką pod poduszkę, 
wyjąć jedną z karteczek – i wiadomo, 
jakie imię będzie nosiła przyszła żona. 

A.I. Wojtko

Na podstawie książek Zofii Kos-
sak „Rok polski” i Zenona Gierały 
„Szczodraki, kusaki, Lany Ponie-
działek”.

Dziewczęta ten szczególny wieczór za-
czynały od wyprawy do sadu. Ułama-
na w tym dniu gałązka wiśni, włożona 
w wodę i trzymana w cieple, powinna 
zakwitnąć na Boże Narodzenie. Jeśli 
faktycznie tak się stanie, jest to szczęśli-
wa wróżba, oznaczająca zamążpójście 
jeszcze w karnawale. 

Najbardziej znaną wróżbą jest lanie wo-
sku. Chyba każdy kiedyś uczestniczył 
w tym ceremoniale. Przewodniczy 
mu najstarsza z kobiet w towarzystwie. 
Bierze ona do rąk klucz i leje przez nie-
go roztopiony wosk wprost na wodę 
(klucz – to symbol tajemnicy). Zresztą 
lać można nie tylko wosk, co jest chy-
ba częściej spotykane, ale i ołów. Ołów 
oznaczał stałość, nierozerwalność, 
zaś wosk – pochodził od „świętych” 
stworzeń, pszczół. Zainteresowani tło-
czą się wokół miski z wodą… Potem 
gospodyni ogląda wosk pod światło, 
jakie ułożyły się z niego figury, co po-
każe cień rzucony na ścianę – i z tego 
przepowiada przyszłość. Z wosku 
można wyczytać wszystko! Inter-
pretacja takiej przepowiedni to duża 
odpowiedzialność.

Miska z wodą przyda się też przy innej 
wróżbie. W łupinie orzecha umieszcza 
się płonącą malutką świeczkę. Pływa 
ona po wodzie, wokoło uczepionych 
woskiem na brzegu miski karteczek 
z imionami chłopców. Karteczki po-
winny być przymocowane imieniem 
do miednicy. Potem należy już tylko 
obserwować świeczkę – do której kar-
teczki podpłynie? A jeśli podpłynie, czy 
ją podpali? Jeśli tak, oznaczać to będzie 
imię przyszłego małżonka. 

Na wodę w misce można też puszczać 
dwie igły: zejdą się czy nie zejdą? Gdy się 
tak stanie, można oczekiwać szczęścia 
w miłości. 

Popularne było (i jest nadal) wróżenie 
z butów. Wszystkie zebrane dziewczęta 
zdejmowały buty z lewej nogi i poczy-
nając od kąta izby, ustawiały je jeden za 
drugim, pojedynczo, w kierunku drzwi. 
Często przestrzegały też kolejności: od 
najstarszej panny po najmłodszą. Buty 
należało po kolei przekładać, ostatni but 
z rzędu przed pierwszy, a który minie 
próg jako pierwszy, tego właścicielka 
jako pierwsza z zebranych stanie na 
ślubnym kobiercu. 

Dobrze znana jest też wróżba z garnusz-
kami czy kubeczkami, pod którymi 
chowa się atrybuty różnych stanów 
czy powołań. Kwiat lub obrączka czy 
pierścionek oznaczały zamążpójście; 
pieniądze – męża bardzo majętnego; 
różaniec – stan zakonny. Klucz (albo 
pusty kubek) wróżyły staropanieństwo. 
Kierująca wróżbami gospodyni tak 
zmieniała kolejność kubeczków, by 
panny nie wiedziały, co jest pod którym. 
W ten sposób każda mogła „na ślepo” 
wyciągnąć swój los. 

Można także liczyć, ile razy wpuszczona 
do szklanki obrączka uderzy o ścianki 
naczynia. Za tyle lat dziewczyna (lub 
chłopiec) stanie na ślubnym kobiercu. 

Wróży się także z jabłka. Pierwszy spo-
sób – to wspólne obieranie owoców. 
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Mamy rząd
powodem do poddania polskiej policji 
remontowi generalnemu. Jeśli na około 
100 tys. policjantów tylko 8,5 tys. jest 
w codziennym kontakcie z obywate-
lami, to znaczy, że biurokracja bezpie-
czeństwa i porządku publicznego za-
szła u nas naprawdę za daleko. Nowe-
lizacja ustawy o policji zdynamizuje tę 
służbę. Odblokuje możliwości awansu 
dla wyróżniających się funkcjonariu-
szy. Decyzje organizacyjne spowodują 
zwiększenie w ciągu 2 lat o 50% liczby 
policjantów w służbie prewencyjnej na 
ulicach i drogach. Policja będzie tam, 
gdzie obywatele tego potrzebują”.

Kazimierz Marcinkiewicz zapowiedział 
likwidację Wojskowych Służb Informa-
cyjnych i jednoczesne utworzenie 
wywiadu i kontrwywiadu wojskowego. 
Jego zdaniem likwidacja WSI wyelimi-
nuje patologiczne powiązania między 
wojskowymi służbami wywiadowczy-
mi a gospodarką cywilną. 

Jak twierdzi premier, sprawne państwo 
może być „tanim”. Jego zdaniem 
oznacza to między innymi koniecz-
ność likwidacji instytucji o zbliżonych 
celach. Proponuje połączenie Urzędu 
Telekomunikacji i Poczty, Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
w jeden Urząd Antymonopolowy.

W swoim exposé premier Marcin-
kiewicz przedstawił listę posunięć 
przeciwdziałających zbliżającemu się 
kryzysowi demograficznemu. Zda-
niem rządu kondycję polskiej rodziny 
może poprawić: wydłużenie urlopu 
macierzyńskiego, ulga na dzieci 
w podatku dochodowym dla rodzin 
uprawnionych do zasiłku rodzinnego, 
podwyższenie zasiłków rodzinnych 
oraz podniesienie dodatku z tytułu 
urodzenia dziecka – popularnie zwane-
go becikowym. Powołując się na dane 
demograficzne, premier powiedział, że 
wskutek postępującego spadku wskaź-
nika urodzeń za niecałe pół wieku jedna 
osoba w wieku produkcyjnym będzie 
miała w Polsce na utrzymaniu dwie 
osoby w wieku emerytalnym. Ostrzegł, 
że Polska z kraju ludzi młodych może 
się przekształcić w jedno z najstarszych 
społeczeństw w Europie. 

Jednym z priorytetów nowego 
gabinetu ma być edukacja. Rząd 
chce upowszechnienia wychowania 
przedszkolnego dla dzieci w wieku 
3–5 lat. Ponadto będzie dążyć do 
objęcia docelowo wszystkich dzieci 
5-letnich obowiązkową edukacją 
przedszkolną. Marcinkiewicz zapo-
wiedział wprowadzenie obowiązkowej 
nauki języka angielskiego od pierwszej 
klasy szkoły podstawowej. Ponadto, dla 
nauczycieli ma zostać wprowadzony 
nowy i rozszerzony system awansu 
zawodowego. Zostaną utrzymane 
bezpłatne studia na uczelniach pań-
stwowych. 

Rząd obiecuje zwiększenie nakładów 
na rozwój sportu, w tym na inwesty-
cje infrastruktury sportowej – „Budowa 
stadionu narodowego i 4 nowocze-
snych stadionów sportowych po-
zwoli wreszcie na organizowanie nawet 

największych imprez sportowych. Mam 
nadzieję, że dzięki tym inwestycjom 
zostaniemy gospodarzami Mistrzostw 
Europy w piłce nożnej w 2012 roku” 
– dodał K. Marcinkiewicz. 

W tym roku 18 procent dorosłych 
Polaków nie miało pracy – pod 
względem bezrobocia jesteśmy nie-
kwestionowanym rekordzistą spośród 
krajów Unii Europejskiej. Według 
nowego premiera, tworzeniu miejsc 
pracy i wzrostowi poziomu inwestycji 
będą sprzyjać ułatwienia i eliminowa-
nie barier biurokratycznych podczas 
rozpoczynania działalności gospodar-
czej, a także w trakcie jej prowadzenia. 
Rząd obiecuje ograniczenie liczby 
wymaganych koncesji i zezwoleń oraz 
usprawnienie działalności sądownictwa 
gospodarczego. 

Rząd zapowiada zmiany w zarządzaniu 
majątkiem Skarbu Państwa i w polityce 
prywatyzacyjnej – bo, jak powiedział 
premier – „Wpływy z tytułu prywaty-
zacji nie mogą z roku na rok przepadać 
w budżetowej czarnej dziurze. Powinny 
być przeznaczane na modernizację, re-
strukturyzację i rozwój. (...) Pozostawimy 
w rękach państwa najważniejsze polskie 
firmy. Podam tylko przykłady: Lasy Pań-
stwowe, TVP, PR, Poczta Polska, PKO BP, 
LOTOS, ORLEN, KGHM czy BOT. Bę-
dziemy te firmy rozwijać, tworząc polską 
markę i polski kapitalizm ”.

Kazimierz Marcinkiewicz obiecuje rol-
nikom tworzenie równych warunków 
konkurencji na wszystkich rynkach 
rolnych oraz zapewnienie środków 
na dofinansowanie Wspólnej Polityki 
Rolnej, stosując krajowe instrumenty 
wsparcia: „Wprowadzimy system kon-
troli bezpieczeństwa i jakości żywności 
na wszystkich etapach produkcji. Ure-
gulowania wymaga sprawa określenia 
Polski jako strefy wolnej od żywności 
genetycznie modyfikowanej. Wpro-
wadzimy także ograniczenia w wielko-
przemysłowym tuczu trzody chlewnej, 
drobiu. W celu poprawy efektywności 
gospodarowania, wzorem innych 
krajów europejskich wprowadzimy 

zwrot części akcyzy zawartej 
w paliwie rolniczym już od mar-
ca. Będziemy wspierać produkcję 
i wykorzystanie biopaliw i innych 
odnawialnych źródeł energii. (...) 
Utrzymamy dotychczasowe for-
my opodatkowania rolnictwa”.

Kończąc swoje wystąpienie, 
premier Kazimierz Marcinkiewicz 
zwrócił się do posłów z prośbą 
o udzielenie wotum zaufania 
dla swojego rządu. Powiedział: 
„Wiem, że jeśli poprzecie Państwo 
ten ambitny, ważny dla Polski pro-
gram, to z Bożą pomocą wcielimy 
go w życie, naprawimy państwo, 
zmienimy nasz kraj”.

W głosowaniu rząd poparły kluby 
parlamentarne Prawa i Sprawiedli-
wości, Samoobrony, Ligi Polskich 
Rodzin oraz Polskiego Stronnic-
twa Ludowego. Przeciw rządowi 
głosowali ramię w ramię posłowie 
Platformy Obywatelskiej i Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej.

Kazimierz Marcinkiewicz tuż po 
głosowaniu nad wotum zaufania 
powiedział, że „już po 100 dniach 
działalności rządu będą widoczne 
zmiany w państwie”. – Tak, ale tylko 
kadrowe – złośliwie dodają posło-
wie opozycji. Ich zdaniem program 
rządu zaprezentowany w sejmo-
wym exposé premiera jest tylko 
listą pobożnych życzeń i obiecanek, 
które z przyczyn finansowych nigdy 
nie będą zrealizowane. 

Polakom nie pozostaje nic innego, 

W czwartek 10 listopada 
Sejm udzielił wotum za-
ufania gabinetowi Kazi-
mierza Marcinkiewicza. 
To był długi i męczący dzień dla 
polityków. Po wystąpieniu Marcin-
kiewicza przez kilkanaście godzin, 
od rana do późnej nocy, trwały 
wystąpienia przedstawicieli klubów 
parlamentarnych. W ostrej dyskusji 
ścierały się ze sobą poglądy tych, 
którzy byli ZA nowym rządem, z ty-
mi, którzy byli PRZECIW nowemu 
rządowi. Burzliwym obradom Sejmu 
przyglądało się „Życie Nasielska”. 

Premier Kazimierz Marcinkiewicz 
w exposé wygłoszonym w Sej-
mie przedstawił pięć głównych 
założeń programu swojego rządu. 
Za najistotniejsze uznał naprawę 
państwa oraz przywrócenie władzy 
charakteru skutecznej i uczciwej 
służby – bo, jak powiedział premier, 
„polskie państwo jest zepsute”. Jako 
następne priorytety rządu wymie-
nił: ugruntowanie bezpieczeństwa 
Polski, program ekonomicznego 
i społecznego wzmocnienia rodzi-
ny i prowadzenia skutecznej polityki 
społecznej, program polityki gospo-
darczej prowadzącej do szybkiego 
rozwoju oraz wzrostu zatrudnienia, 
program rozwoju rolnictwa i obsza-
rów wiejskich. 

Mówiąc o „naprawie państwa”, 
premier skrytykował polski wymiar 
sprawiedliwości – „Przewlekłość 
postępowań przed polskimi sądami 
jest jednym z tych problemów, które 
nie mogą dłużej czekać na działania 
parlamentu i rządu. Politykowi trud-
no mówić z podniesionym czołem 
o istnieniu demokratycznego pań-
stwa prawa tam, gdzie opieszałość 
działania Temidy rodzi niczym nie-
zawinione ludzkie tragedie i sprzyja 
bezkarności złoczyńców. (...) Jest 
oczywiste, że wyroki w imieniu 
Rzeczypospolitej mogą wydawać 
jedynie tacy sędziowie, których ręce 
nie są splamione przestępstwami lub 
współpracą ze światem przestęp-
czym. Dla takich osób nie będzie 
również miejsca w prokuraturze 
i policji”. Kazimierz Marcinkiewicz 
powiedział, że rząd ma przygoto-
wane projekty kodeksów karnych, 
w których przewidziano m.in.: pod-
wyższenie kar za najpoważniejsze 
przestępstwa z użyciem przemocy 
przeciwko życiu, zdrowiu i wolności; 
ograniczenie warunków przedtermi-
nowego zwolnienia dla wielokrotnych 
recydywistów i członków mafijnych 
grup przestępczych; wprowadzenie 
kar konfiskaty mienia pochodzącego 
z ciężkiego przestępstwa.

Prezes Rady Ministrów zapowiada 
dawno oczekiwane przez większość 
Polaków, oczyszczenie policji – „Fakt, 
że ponad 10 procent wyższych ofi-
cerów policji zdobywało pierwsze 
szlify w Służbie Bezpieczeństwa, nie 
może być uważany za naturalny 16 
lat po upadku PRL. Powinien głębo-
ko niepokoić. I bynajmniej nie jest 
jedynym, ani nawet najważniejszym 

jak tylko mieć nadzieję, że może jed-
nak tym razem się uda.

Dariusz Panasiuk

Skład rządu
Kazimierz Marcinkiewicz, prezes Rady 
Ministrów

Ludwik Dorn, minister spraw wewnętrz-
nych i administracji

Teresa Lubińska, minister finansów,

Andrzej Mikosz, minister Skarbu 
Państwa,

Grażyna Gęsicka, minister rozwoju 
regionalnego

Stefan Meller, minister spraw zagranicz-
nych i przewodniczący Komitetu Integracji 
Europejskiej

Radosław Sikorski, minister obrony 
narodowej

Zbigniew Ziobro, minister sprawiedli-
wości

Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa 
i rozwoju wsi

Piotr Woźniak, minister gospodarki

Jerzy Polaczek, minister transportu i bu-
downictwa

Jan Szyszko, minister środowiska

Michał Seweryński, minister edukacji 
narodowej i nauki

Kazimierz Michał Ujazdowski, minister 
kultury i dziedzictwa narodowego

Zbigniew Wassermann, minister koordy-
nator ds. służb specjalnych

Zbigniew Religa, minister zdrowia

Krzysztof Michałkiewicz, minister pracy 
i polityki społecznej

Tomasz Lipiec, minister sportu
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Święto Polski Niepodległej
Uroczystość z tej okazji odbyła się 
10 listopada w Nasielskim Ośrodku 
Kultury. Przybyło na nią wielu miesz-
kańców naszego miasta. Szczególnie 
cieszy, że wśród uczestników patrio-
tycznego spotkania byli kombatanci 
oraz młodzież z okolicznych szkół.

Referat okolicznościowy wygłosił 
przewodniczący Rady Miejskiej Da-
riusz Leszczyński. Powiedział między 
innymi: „…kartka z kalendarza, na 
której widnieje data 11 listopada, 
poza wielkim świętem każdego 
Polaka – obywatela Polski – Naj-
świętszej Ojczyzny, niesie również 
przesłanie dla każdego mieszkańca 
Nasielska – obywatela tej mniejszej 
Ojczyzny. Otóż sześćset dziewięt-
naście lat temu Nasielsk – nasze 

miasto, siedziba władz i centrum 
administracyjno-gospodarcze 
gminy – otrzymał prawa miejskie. 
Warto podkreślić, iż od tego czasu 
ani razu nie utracił tych praw, co 
w sposób niezbity dowodzi ważności 
i świetności Nasielska. 

Możemy być naprawdę dumni, 
że przyszło nam związać swe losy 
i życie: mieszkać, uczyć się i praco-
wać w mieście o tak długiej historii, 
jedym z najstarszych miast na Ma-
zowszu i w Polsce. Ale też w mieście, 
które pamiętając o swej przeszłości, 
żyje przyszłością. Mieście sprawnie 
zarządzanym, które staje się coraz 
nowocześniejsze, coraz piękniejsze; 
mieście, które ma wizję i szansę na 
jeszcze większy rozwój.”

Słowa uznania nale-
żą się nauczycielom 
i uczniom z Zespołu 
Szkół Zawodowych. 
Dzięki nim miesz-
kańcy Nasielska 
obejrzeli profesjo-
nalnie przygotowany 
program artystyczny 
poświęcony narodzi-
nom Niepodległej 
Ojczyzny. 

Obchody Święta 
Niepodległości za-
kończyła projekcja 
filmu „Polonia Re-
stituta”.

Następnego dnia, 
11 listopada, odbyła 
się uroczystość zło-
żenia wieńców na 
grobie uczestników 
walk o Niepodległą Polskę. Jest już 
nasielską tradycją, że tego właśnie 
dnia na miejscowym cmentarzu 
zbierają się mieszkańcy i władze 
miasta, aby oddać hołd Tym, którzy 
oddali swoje życie za Wolną Polskę. 
Przemawiając przed Grobem Nie-
znanego Żołnierza, Bernard Mucha, 
Burmistrz Nasielska, powiedział m.in. 
Dziś wspominamy walecznych 
polskich żołnierzy, którzy walcząc 
na wszystkich frontach wojny świa-

towej, często pod obcymi sztanda-
rami, w obcych mundurach, złożyli 
ofiarę swojego życia na ołtarzu umi-
łowanej Ojczyzny. Niejednokrotnie 

walczącym w szeregach obcych 
wojsk, przyszło Polakom walczyć 
brat przeciw bratu. Ofiara ich wszyst-
kich nie poszła na marne. Wszyscy 
przyczynili się do odzyskania przez 
nasz kraj niepodległości i tożsamości 
narodowej. 

W tym roku wieńce i wiązanki na 
grobie złożyły delegacje: Starostwa 
Powiatowego w Nowym Dworze 
Mazowieckim na czele ze Starostą 
Nowodworskim – Marią Kowalską, 

Związku Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych – Koło 
w Nasielsku, Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół i Przed-

szkoli w Nasielsku, Zespołu Szkół Nr 
2 w Starych Pieścirogach, 3. Drużyny 
Harcerskiej w Nasielsku, Zespołu 
Szkół Nr 3 w Cieksynie, Zespołu Szkół 
Zawodowych w Nasielsku, Liceum 
Ogólnokształcącego w Nasielsku, 
Samorządowego Przedszkola w Na-
sielsku, Samorządowego Przedszkola 
w Starych Pieścirogach, Szkoły Pod-
stawowej w Nasielsku, Szkoły Podsta-
wowej w Popowie Borowym, Szkoły 
Podstawowej w Dębinkach, Publiczne-
go Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku, Akcji 

Katolickiej Parafii św. 
Wojciecha w Nasiel-
sku, Duszpasterskiej 
Wspólnoty Rolni-
ków i Spółdzielni 
Mieszkaniowej 
w Nasielsku.

O godz. 10.30 
odprawiona została 
uroczysta msza św. 
w intencji Ojczy-
zny oraz Gminy 
Nasielsk. Liturgię 
sprawował i kazanie 
wygłosił ksiądz pra-
łat Kazimierz Śnie-
gocki – proboszcz 
Parafii św. Wojciecha 
w Nasielsku. 

Tego dnia, po raz 
pierwszy z wieży 
kościelnej za-
brzmiały dźwięki 

Hejnału Nasielska, który od tej pory 
będzie codziennie rozbrzmiewał 
o godzinie dwunastej.

11 listopada 1918 – to jedna z ważniej-
szych dat w historii Polski i całej Euro-
py. Zakończyło się wtedy rozbrajanie 
żołnierzy niemieckich, którzy oku-
powali Warszawę. Rada Regencyjna, 
utworzona pod protektoratem dwóch 
byłych zaborców – Austrii i Niemiec 
– przekazała władzę Józefowi Piłsud-
skiemu. Tego samego dnia Niemcy 
podpisali zawieszenie broni na wa-
runkach kapitulacji. Zakończyła się 
I wojna światowa – dało to początek 
odbudowy Niepodległej. 

D. Panasiuk

R E K L A M A

R E K L A M A

Orlęta Lwowskie
nim Lwów został obroniony i włą-
czony do Polski. 

Na Cmentarzu Obrońców Lwowa 
pochowano około 2,5 tysiąca 
obrońców miasta i Małopolski 
Wschodniej z okresu walk od listo-
pada 1918 do września 1920 roku. 
W kwaterze Orląt Lwowskich spo-
czywa ponad czterystu chłopców 
w wieku do 17 lat.

Dariusz Panasiuk

Oddając hołd tym, którzy walczyli 
o Wolną Polskę nie można zapo-
minać o młodocianych obrońcach 
Lwowa, którzy zostali utrwaleni 
w polskiej tradycji patriotycznej jako 
Orlęta Lwowskie. 

Po odzyskaniu przez nasz kraj nie-
podległości blisko półtora tysiąca 
młodzieży szkolnej i akademickiej 
brało aktywny udział w krwawych 
walkach polsko-ukraińskich. Dzięki 

Kwatera Orląt Lwowskich na Cmentarzu Łyczakowskim 

Występ uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku

fot. M. StamirowskiNasielska młodzież przed  zbiorową mogiłą żołnierską
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Pawlak potrafi być zabawny
Politycy, koledzy partyjni i dzien-

nikarze mówią o nim między 
innymi: człowiek z kamienną twarzą, 
drętwiak, sztywny Waldek, cyborg. 
Rzeczywiście, Waldemar Pawlak, 
prezes Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego, rzadko się uśmiecha. Nie 
można go wyobrazić sobie w roli 
żartownisia. Choć trudno w to 
uwierzyć, to jednak właśnie on naj-
bardziej rozbawił posłów podczas 
dyskusji nad wotum zaufania dla rzą-
du Kazimierza Marcinkiewicza. Dało 
się zauważyć, że jego wystąpienia 
z zazdrością słuchał przewodniczący 
Samoobrony Andrzej Lepper, który 
nawet w oficjalnych przemówieniach 
z mównicy sejmowej jest uznawany 
za „duszę towarzystwa” – cokolwiek 
by to znaczyło. 

Otóż w czwartek, 10 listopada 
zabierając głos w imieniu klubu 
parlamentarnego PSL Waldemar 
Pawlak powiedział m.in.: „Od pół 
roku uczestniczymy w spektaklu, 
który wciąga publiczność, choć 

wystawiana sztuka nie jest ani We-
selem Wyspiańskiego, ani weselem 
Boryny. Ślub PiS z Platformą miał się 
odbyć bezpośrednio po wyborach. 
W okresie narzeczeństwa, w czasie 
kampanii wyborczej skupiającej na 
sobie całą uwagę mediów, narzecze-
ni trochę się ze sobą wadzili, trochę 
się różnili, ale udało im się pozyskać 
głosy większości. Ludzie lubią wesela. 
Ale po wyborach zazdrość o wygra-
ną wzięła górę. PiS nie przeprosił za 
wygrane wybory, nie oddał władzy 
PO i Donald Tusk musiał wygłosić 
trzecie exposé. Oto po wyborach, 
PiS za samo rozmawianie z innymi 
ugrupowaniami został posądzony 
przez PO – posłużę się słowami pana 
marszałka Bronisława Komorowskie-
go – PiS zdradził PO z Samoobroną. 
Tymczasem, Wysoki Sejmie, w Ra-
dzie Ministrów, w rządzie, widzimy 
bardziej kolegów Pana Donalda Tuska, 
niż Andrzeja Leppera. Media dopo-
wiedziały jeszcze, że Liga Rodzin 
Polskich została uwiedziona przez PiS 
becikowym, Samoobrona wystawia 

swoją cenę – tyle 
że ją stopniowo 
podnosi, a SLD 
za żadną cenę 
nie chce oddać 
swojej cnoty”.

Przemówienie 
Pawlaka było 
wielokrotnie 
p r z e r y wa n e 
śmiechem i bra-
wami. Zostało 
uznane przez 
posłów i ko-
mentatorów nie 
tylko za najbar-
dziej satyryczne, 
ale również 
potraktowano 
je za najlepszą 
i najkrótszą ana-
lizę wydarzeń 
politycznych ostatnich dni. 

Już na sam koniec swojego wystą-
pienia Waldemar Pawlak powiedział 
– tym razem z wielką powagą – „PSL 

udzieli wotum zaufania dla rządu 
Pana premiera Kazimierza Marcin-
kiewicza”.

– „Kolejny kochanek PiS-u” – po-

wiedział po tych słowach o PSL-u 
jeden z posłów wykorzystanej, 
zdradzonej i porzuconej Platformy 
Obywatelskiej. 

WA

Rosja wypowiada Polsce wojnę?
Współczesne pole bitwy 

w niczym nie przypo-
mina tych znanych z historii. 
Nie ma na nim uzbrojonych 
po zęby żołnierzy, czołgów, 
armat. Bitwa rozgrywa się 
w ministerialnych gabine-
tach i biurach handlowych 
„walczących” ze sobą 
państw. Amunicją są pa-
piery – umowy międzynaro-
dowe, kontrakty, dokumenty 
celne i wszelkiego rodzaju 
świadectwa. 

Prawdopodobnie taką wojnę wy-
powiedział Polsce nasz wschodni 
partner. Potrzebny był tylko odpo-
wiedni pretekst.

Rosja wstrzymała od 10 listopada 
import polskiego mięsa. Cztery dni 
później wprowadziła zakaz impor-
tu naszych produktów roślinnych. 
O drastycznym zablokowaniu 
handlu poinformowało rosyjskie 
ministerstwo rolnictwa. Powodem 
takich posunięć miało być naru-
szenie przez Polskę wymogów 

fitosanitarnych. Złe wieści spadły 
na Polskę jak grom z jasnego nieba. 
Premier Kazimierz Marcinkiewicz 
pytany przez dziennikarza „Życia 
Nasielska” o opinię w tej sprawie 
powiedział krótko i raczej opty-
mistycznie – „jest  to poważny 
problem, ale go rozwiążemy”. 

Wszystko zaczęło się 9 listopa-
da. Do Głównego Inspektoratu 
Weterynarii w Warszawie zostało 
przesłane faksem pismo od szefa 
Federalnych Służb Weterynaryj-
nych i Fitosanitarnych Federacji 
Rosyjskiej z informacją o wstrzy-
maniu eksportu z Polski do Rosji 
następujących produktów: mięsa 
wołowego, podrobów wołowych, 
mięsa wieprzowego i jego podro-
bów, drobiu, farszu drobiowego 
oraz świeżych mięsnych półpro-
duktów. Strona rosyjska moty-
wowała swoją decyzję łamaniem 
jej przepisów prawnych poprzez 
fałszowanie świadectw eksporto-
wych. 

Nie trzeba było długo czekać 
na reakcję naszego Ministerstwa 
Rolnictwa. W stanowisku resortu 
dotyczącym tej sprawy czytamy: 
„Strona polska wyraża głębokie 
zdziwienie tą decyzją, bowiem po 
uzyskaniu w połowie września br. 
pierwszych nieoficjalnych infor-
macji o takim procederze, Głów-
ny Lekarz Weterynari i  od razu 
(19 września br.) złożył doniesie-
nie do Prokuratury Krajowej. Jed-
nocześnie wstępne wyjaśnienia 
w tej sprawie zostały przekazane 
jeszcze w tym samym dniu Am-
basadzie Rosyjskiej w Polsce oraz 
Komisji Europejskiej. Po oficjalnym 
otrzymaniu pełnej dokumentacji 
ww. sprawie (tj. kopii sfałszowa-

nych świadectw) 
w dniu 4 listopada 
br. podjęto natych-
miastowe działania 
mające na celu 
wyeliminowanie 
w przyszłości po-
dobnych zdarzeń”. 

Szczegółową listę 
„działań” polski 
resort  przesłał 
ministrowi Fe-
deralnych Służb 
Weterynaryjnych 
i Fitosanitarnych 
w Moskwie.

Minister rolnictwa, 
Krzysztof Jurgiel 
zapewnił, że zosta-
ną podjęte wszelkie 
możliwe działania 
mające na celu 
pełne wyjaśnienie 
całej sprawy i pro-
wadzące do jak najszybszego 
przywrócenia eksportu polskiego 
mięsa do Federacji Rosyjskiej.

W ostatnich dniach w Moskwie 
przebywał minister spraw zagra-
nicznych Stefan Meller. Jak sam po-
wiedział – pojechał „pożegnać się”. 
Wcześniej pracował w Moskwie jako 
ambasador naszego kraju w Rosji. 
Szef naszej dyplomacji sprawę em-
barga na polską żywność omówił 
z ministrami rosyjskiego rządu. 
S. Meller, jeszcze przed wyjazdem 
wyraził nadzieję, że wprowadzony 
przez Rosję zakaz importu mięsa 
i  produktów roślinnych wynika 
jedynie ze stanu tej żywności oraz 
z problemów biurokratycznych 
– bo, jak sam powiedział: „wolę 
myśleć o zepsutym mięsie niż 

o zepsutej polityce”.

Najbliższe dni pokażą, czy chodzi 
o politykę, czy o przeterminowane 
towary. Jeśli w grę wchodzi polityka, 
to możemy być pewni, że grozi 
nam poważny kryzys gospodarczy. 
Ucierpią na tym przedsiębiorstwa 
i gospodarstwa rolne, które do tej 
pory większość swoich produktów 
eksportowały do Rosji. Aż strach 
sobie wyobrazić, co się stanie, gdy 
większości tych towarów nie uda się 
sprzedać do innych krajów – i zostaną 
w Polsce. Niewątpliwie zyskają na tym 
konsumenci – na krótki czas stanieją 
owoce, warzywa, kwiaty, tanie będzie 
mięso i mleko. Jednocześnie trudno 
jest mówić o stratach producentów 
– im po prostu grozi ekonomiczna 
zagłada. 

WARosyjskie TIR-y zostały zamknięte

Stefan Meller, minister spraw zagranicznych

fot. D. Panasiuk
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06:05 Uwaga! - magazyn
06:25 Telesklep;
07:05 Nash Bridges - serial sensacyjny 

(13/122), USA
08:05 13 Posterunek - serial komedia 

(35/42), Polska
08:50 Wykręć numer - teleturniej
10:10 Graj o raj - teleturniej
11:05 Zielone drzwi, 2005
11:35 Na Wspólnej - serial obyczajowy 

(552/0), Polska
12:05 Rozmowy w toku - talk show
13:10 Detektywi - serial fabularno-do-

kumentalny
13:45 Gliniarze bez odznak (FAST LANE) 

- serial sensacyjny (12/22), USA, 2002
14:45 Nash Bridges (NASH BRIDGES I-VI) 

- serial sensacyjny (14/122), USA, 1996
15:45 Gorzka zemsta (PASION DE 

GAVILANES) - telenowela obyczajowy 
(160/188), Kolumbia, 2003

16:45 Fakty
17:02;Uwaga! - magazyn
17:15 Rozmowy w toku - talk show
18:25 W-11 Wydział Śledczy - serial 

fabularno-dokumentalny
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:10 Najsłabsze ogniwo;
21:00 Na Wspólnej - serial obycz.
21:30 Szymon Majewski Show - program 

rozrywkowy

22:30 Dowody zbrodni - serial kryminalny 
(3/23), USA, 2004

23:30 Anioł Stróż - serial komedia (12/13), 
Polska, 2005

00:05 Fakty, ludzie, pieniądze - maga-
zyn

00:35 Wydanie drugie poprawione
01:05 Multikino - magazyn
01:30 Uwaga! - magazyn
01:50 Telesklep

PONIEDZIAŁEK 28 LISTOPADA 2005 r. (Grzegorz, Jakub, Lesław, Lesława, Zdzisław)

TVP 2
06:00 Kawa czy herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Moda na sukces - odc.2652; serial
08:40 Listonosz Pat IV; serial anim.
09:05 Budzik - Idziemy do sklepu
09:35 Papirus; serial animowany
10:05 Zaginiony świat (seria III); serial 
10:50 TELEZAKUPY
11:20 Rolnictwo na świecie
11:35 Zielony biznes
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Warto kochać - odc. 17; serial TVP
13:00 Zaginiony świat (seria III) - odc.6 
13:45 Kochamy polskie komedie
14:10 AAAabsolutnie każdą pracę; 

magazyn
14:25 Rewizja nadzwyczajna - Centrum 

przeciwko wypędzeniom
15:00 Wiadomości
15:10 Popołudnie z Jedynką - Moda i 

mody; magazyn
15:25 Recepta Jedynki; felieton
15:30 Popołudnie z Jedynką
15:40 Tele-nowela
15:45 Popołudnie z Jedynką
15:50 Pogoda
15:55 Mieszkać w Europie
16:10 Popołudnie z Jedynką
16:25 Moda na sukces - odc.2652
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Polska z bocznej drogi
17:30 Klan - odc. 1013; telenowela TVP
18:00 Jaka to melodia?
18:25 Plebania - odc. 615; telenowela
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 Pogoda
20:15 Scena Jedynki - Rewizor; spektakl 

teatralny
22:05 Boża podszewka II - odc. 8; serial
23:10 Wiadomości
23:20 Prosto w oczy; program Moniki 

Olejnik
23:40 Pornografia; film fabularny kraj 

prod.Polska, Francja (2003)
01:35 Kinematograf; magazyn
01:55 Glob 2005; magazyn
02:20 Kto strzelał do Lenina?; film do-

kumentalny kraj prod.ROSJA (2002)
03:15 Zakończenie dnia

05:45 Złotopolscy - odc. 273; telenowela
06:10 10 minut tylko dla siebie
06:25 Dwójka Dzieciom - Stawiam na 

Tolka Banana - odc. 4; serial TVP
06:55 Od przedszkola do Opola
07:30 Dwójka Dzieciom - Teletubisie - odc. 

78; serial animowany
07:55 Stawka większa niż życie - odc. 15; 

serial TVP
09:00 Pytanie na śniadanie
11:10 M jak miłość - odc. 222; serial TVP
12:00 Podróże kulinarne Roberta 

Makłowicza
12:30 Przystanek praca
12:40 TELEZAKUPY
13:00 Panorama
13:10 Pogoda
13:15 Nurkując z rekinami; film doku-

mentalny kraj prod.Wielka Brytania
14:10 Ojczyzna polszczyzna
14:25 Gdyby nie Pan...; reportaż
14:45 Kochaj mnie - odc. 126; telenowela 

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

89; kraj prod.Austria, Niemcy, Włochy
16:00 Dla niesłyszących - Panorama
16:15 Duże dzieci - (11); talk-show
17:00 Co ci dolega? - Szkolne lęki; film do-

kumentalny kraj prod.Wielka Brytania
17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:50 Pogoda
19:00 Najlepszy z najlepszych
19:30 Gorączka; program Małgorzaty 

Domagalik
19:55 Panorama flesz
20:00 M jak miłość - odcinek 365; serial
20:55 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:00 Róże Gali; widowisko
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport Telegram
22:30 Pogoda
22:45 Warto rozmawiać - (47)
24:00 Nowojorscy gliniarze (seria VIII) 

- odc. 12; kraj prod.USA (2001); serial
00:45 Nowojorscy gliniarze (seria VIII) 

- odc. 13; kraj prod.USA (2001)
01:30 13 Międzynarodowy Festiwal Sztuki 

Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage
01:40 Wieczór artystyczny - W pobliżu 

Mirona; film dokumentalny
02:30 Zakończenie dnia

06:00 Piosenka na życzenie
06:55 TV MARKET
07:10 Interwencja, odc.544 Polska
07:30 BRAVO, odc.22
08:00 Zbuntowany Anioł, odc.233
09:00 Gra w ciemno, odc.67 Polska
10:00 Daleko od noszy, odc.73 Polska
10:30 Grasz czy nie grasz, odc.9 Polska
11:50 program
11:55 Zbuntowany Anioł , odc.234
12:50 Ja się zastrzelę 7, odc.107
13:20 13 Posterunek, odc.40 Polska
14:00 Pierwsza miłość, odc.184 Polska
14:45 Nie zakazane reklamy
15:00 Tango z aniołem, odc.13 Polska
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.545 Polska, 2005
16:30 Świat według Bundych, odc.12
17:00 Gra w ciemno, odc.68 Polska
18:00 Pierwsza miłość, odc.185 Polska
18:45 Wydarzenia
19:15 Sport
19:20 Pogoda
19:30 Samo życie, odc.616 Polska
20:15 Interwencja Extra - magazyn 

reporterów Polsatu
20:45 Tylko jeden „One, The”; USA, 

2001; r. Wong James; w. Li Jet, Gugino 
Carla, Lindo Delroy, Morrison James
Kino akcji w wersji sci-fi. Drugi film fabu-
larny byłego scenarzysty „Z archiwum X”, 
błyskotliwa wariacja na temat „Strażnika 
czasu” (1994) z zaskakującą, podwójną 
rolą Jeta Li. Gabriel Yulaw, agent MVA 
(Międzywszechświatowe Biuro Śledcze) 
przemierzył 123 wszechświaty, wyłapując 
i zabijając swoje alternatywne istnienia. 
Likwidując je, przejmował ich moce, zyskując 
nadludzkie możliwości. Teraz, aby zostać 
tytułowym „Tylko jednym”, musi jeszcze 
wyeliminować swoje ostatnie wcielenie. 
Trafia na godnego przeciwnika...

21:30 Studio Lotto
22:35 Pokaż Swoją twarz, odc. 3 - Talk 

Show Michała Wiśniewskiego       
23:35 Biznes Wydarzenia
23:55 Pogoda
00:05 Bumerang, odc.362 Polska
00:35 Nocne randki, odc.15
01:30 Kocur; USA, 1989; r. Abel Ferrara; 

w. Weller Peter, McGillis Kelly, Durning 
Charles, Forrest Frederic, Milian Tomas 

03:00 Aquaz Muisc Zone
05:30 Pożegnanie
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TVP 1 POLSAT TVN TV 4

TVP 2
06:00 Kawa czy herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Moda na sukces - odc.2653
08:40 Smocze opowieści; serial anim.
09:10 Zygzaki; program dla dzieci
09:40 Super Rupert; odc.10; serial
10:05 Zaginiony świat (seria III) - odc.7 
10:50 TELEZAKUPY
11:25 Eko-Europa
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Klan - odc. 1009; telenowela TVP
12:35 Plebania - odc. 611; telenowela TVP
13:05 Jaka to melodia?
13:25 Pan Fasola; serial animowany
13:55 Przyjaciele
14:15 ZUS radzi
14:30 DNA - odc.4 (odc.4); serial dok.
15:00 Wiadomości
15:10 Popołudnie z Jedynką; magazyn
15:15 Szansa na życie; odc.66
15:30 Popołudnie z Jedynką
15:35 Zwierzowiec - anegdoty - 3
15:40 Tele-nowela
15:45 Popołudnie z Jedynką; magazyn
15:50 Pogoda
15:55 Recepty Jedynki; magazyn
16:10 Popołudnie z Jedynką; magazyn
16:25 Moda na sukces - odc.2653
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Polska z bocznej drogi
17:30 Klan - odc. 1014; telenowela TVP
18:00 Jaka to melodia?
18:25 Plebania - odc. 616; telenowela 
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 Pogoda
20:15 W krainie dreszczowców; film fab.
22:00 Sprawa dla reportera
22:35 Wiadomości
22:45 Prosto w oczy; program M. Olejnik
23:00 Widzieć i wiedzieć; film dok.
23:40 Plus minus
00:05 Puls miasta I - cz.2; serial krym.
00:50 Tak,kochanie - odc. 20
01:10 Tak,kochanie - odc. 21; serial 

komediowy kraj prod.USA
01:30 ReportEur 2
02:05 Odkrywcy, cuda i medycyna - Mózg 

cz.I (5/8)
02:35 Zakończenie dnia

05:45 Złotopolscy - odc. 274; telenowela
06:10 10 minut tylko dla siebie
06:20 Dwójka Dzieciom - Stawiam na 

Tolka Banana - odc. 5; serial TVP
07:00 Od przedszkola do Opola
07:30 Dwójka Dzieciom - Teletubisie - odc. 

79; serial animowany
08:00 Stawka większa niż życie - odc. 

16/18 Akcja „Liść dębu”; serial TVP
09:00 Pytanie na śniadanie
11:10 M jak miłość - odc. 223; serial TVP
12:00 Podróże kulinarne Roberta 

Makłowicza
12:40 TELEZAKUPY
13:00 Panorama
13:10 Pogoda
13:15 Śpiewające fortepiany - teleturniej
14:10 Lokatorzy - odc. 43; serial kom.
14:35 Znaki czasu; magazyn
14:55 Wydarzenia, wydarzenia
15:05 Doktor z alpejskiej wioski - odc. 90
16:00 Dla niesłyszących - Panorama
16:20 Dla niesłyszących - M jak miłość 

- odcinek 365; serial TVP
17:10 Dla niesłyszących - Kulisy serialu 

„M jak miłość”
17:15 Allo, Allo - odc. 43; serial komediowy 

kraj prod.Wielka Brytania
17:40 Pogotowie Ekspresu Reporterów
17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:05 Jeden z dziesięciu; teleturniej
19:35 Telewizyjne Wiadomości Literackie
20:00 Panorama flesz
20:10 M jak miłość - odcinek 366
21:00 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:10 Magazyn Ekspresu Reporterów
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport Telegram
22:30 Pogoda
22:40 Wieczór Filmowy Kocham Kino 

- Dziewczyna na urodzinach /wstęp/, 
Festiwal Camerimage

22:50 Wieczór filmowy Kocham Kino - 
Dziewczyna na urodziny; film obyczajowy 
kraj prod.Wielka Brytania, USA (2001)

00:20 13 Międzynarodowy Festiwal Sztuki 
Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage 
(studio festiwalowe)

00:30 „W moim magicznym domu” 
Koncert Hanny Banaszak; koncert

01:20 Zakończenie dnia

06:05 Uwaga! - magazyn
06:25 Telesklep;
07:05 Nash Bridges - serial sensacyjny 

(14/122), USA
08:05 13 Posterunek - serial komedia 

(36/42), 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 

(553/0), Polska
12:05 Rozmowy w toku - talk show
13:10 W-11 Wydział Śledczy - serial 

fabularno-dokumentalny
13:45 Gliniarze bez odznak - serial 

sensacyjny (13/22), USA
14:45 Nash Bridges - serial sensacyjny 

(15/122), USA
15:45 Gorzka zemsta - telenowela 

obyczajowy (161/188), 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;
21:00 Na Wspólnej - serial obyczajowy 

(554/0), Polska, 2005
21:30 Magda M. - serial obyczajowy 

(13/15), Polska, 2005
22:30 Docusoap;
23:15 Agenci NCIS - serial sensacyjny 

(20/23), USA, 2003

00:15 Co za tydzień - magazyn
00:40 Nocne igraszki
01:40 Uwaga! - magazyn
02:00 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 TV market
08.15 Benny Hill (33) – serial kom.
08.45 BAR EUROPA – Reality Show
09.15 „Kachorra to ja” (1) - Argentyna 

2002, prod. Gabriel Fierro; reż. Jorge 
Montero

10.15 „Grzechy” (7) – miniserial, USA 
1986,  reż. Douglas Hickox, wyk. Joan 
Collins (jako Helene Junot), Timothy 
Dalton, Edmund Junot, Gene Kelly

11.15 Kasa na bank - telerutniej
12.15 BAR EUROPA - Reality Show
13.00 „VIP” - Wydarzenia i plotki 
13.30 „Daję słowo” – teleturniej
14.15 „Muzyczne listy” – magazyn 
15.15 „Pokemon” (108) – serial animo-

wany dla dzieci, USA/Japonia
15.40 „Kachorra to ja” (2) - Argentyna 

2002, prod. Gabriel Fierro; reż. Jorge 
Montero

16.35 „Port lotniczy” (15) – dokudrama 
17.10 Benny Hill (34) – serial komediowy 
17.45 BAR EUROPA – Reality Show
18.15 „Daję słowo” – teleturniej
19.00 „MacGyver” (121) – przygodowy 

serial akcji, USA/Kanada 1985-1992
20.00 BAR EUROPA - Reality Show
20.50 „Hex” (1) – serial 
21.50 „Pierwsza fala” (54) – fantastyczny 

serial akcji, Kanada 1998, reż. Holly Dale, 
Rob LaBelle, wyk. Sebastian Spence, Rob 
LaBelle, Dana Brooks

22.50 WYDARZENIA 
23.00 „Drogówka” - Magazyn policyj-

ny 
23.30 „Droga nr 9” - USA 1998, reż. 

Brad Krevoy, David MacKay; wyk. Kyle 
MacLachlan, Peter Coyote, Amy Locane, 
Miguel Sandoval, Wade Williams, Richard 
Riehle

01.45 Muzyczne listy – magazyn
02.35 „VIP” - Wydarzenia i plotki 
02.00 „Joker” – talk-show 
03.50 Zakończenie programu

06:00
08:00
08:10
08:15
08:40
09:05
09:35
10:05
10:50
11:20
11:35
11:45
12:00
12:10
13:00
13:45
14:10

14:25

15:00
15:10

15:25
15:30
15:40
15:45
15:50
15:55
16:10
16:25
16:50
17:00
17:20
17:30
18:00
18:25
19:00
19:30
19:55
20:00
20:15

22:05
23:10
23:20

23:40

01:35
01:55
02:20

03:15

Tylko jeden
20.45 POLSTA

 Reżyseria: James Wong; W rolach głów-
nych:Jet Li, Carla Gugino, Delroy Lindo, 
James Morrison, Jason Statham; akcja; 
Kraj produkcji: USA; Rok produkcji: 2001; 
Czas trwania: 80 min.

Gabriel Yulaw (Jet Li) – były agent 
MVA (Międzywszechświatowe 
Biuro Śledcze) – zaczyna elimi-
nować kolejne wcielenia samego 
siebie w alternatywnych rzeczywi-
stościach. Zgodnie z teorią istnieją 
bowiem równoległe wszechświaty, 
bardzo podobne do naszego, 
a w nich żyją bliźniacze wcielenia 
bohaterów w różnych wersjach 
jednocześnie. Gabriel Yulaw wyła-
pując i zabijając swoje alternatyw-
ne istnienia, przejmował ich moce 
i w ten sposób zyskiwał nadludzkie 
możliwości. W swoim szaleńczym 
zamiarze chce stać się istotą nad-
ludzką, „jedynym bohaterem”. Po 
przemierzeniu 123 wszechświatów, 
obłędny myśliwy jest już bliski celu. 
Ostatnim bliźniaczym wcieleniem, 
które musi wyeliminować, jest Gabe 
(w podwójnej roli: Jet Li) – pracow-
nik Departamentu Szeryfów Los 
Angeles, świetny przyjaciel, wspa-
niały mąż. Spokojne życie Gabe’a 
dramatycznie się zmieni, gdy Yulaw 
wdziera się do jego wszechświata. 
Ale Gabe nie jest skazany na samot-
ną walkę. Były zawodowy partner 
Yulawa, agent Harry Roedecker 
(Delroy Lindo) otrzymuje zadanie 
niedopuszczenia do przejęcia wła-
dzy przez szaleńca.

HIT NA DZIŚ

06:00
08:00
08:10
08:15
08:40
09:10
09:40
10:05
10:50
11:25
11:45
12:00
12:10
12:35
13:05
13:25
13:55
14:15
14:30
15:00
15:10
15:15
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:10
16:25
16:50
17:00
17:20
17:30
18:00
18:25
19:00
19:30
19:55
20:00
20:15
22:00
22:35
22:45
23:00
23:40
00:05
00:50
01:10

01:30
02:05

02:35

Dziewczyna 
na urodzinach
22.50 TVP 2
 Komedia kryminalna, 90 min, Wielka 

Brytania/USA 2001; Reżyseria: 
Jez Butterworth; Scenariusz: Tom 
Butterworth, Jez Butterworth; Występują: 
Nicole Kidman, Ben Chaplin, Vincent 
Cassel, Mathieu Kassovitz, Kate Lynn 
Evans, Stephen Mangan i inni

John Buckingham jest samotnym 
i nieśmiałym, zakompleksionym 
urzędnikiem bankowym z nudnego 
angielskiego miasteczka. Sumiennie 
wypełnia obowiązki, ale jest za mało 
przebojowy, by zrobić karierę. 
Rozstał się, najprawdopodobniej 
w niezbyt miłych okolicznościach, 
ze swoją dziewczyną i teraz jego 
jedyną rozrywką jest wieczorne 
oglądanie kaset i pisemek porno. Jak 
długo jednak można się zadowalać 
namiastkami? Spragniony uczucia 
John postanawia skorzystać z usług 
internetowego biura matrymonial-
nego „Pozdrowienia z Rosji” i spro-
wadzić sobie stamtąd narzeczoną. 
Jego wybór pada na Nadię – ładną, 
smukłą szatynkę. Niestety, gdy Nadia 
przybywa do Anglii, okazuje się, że 
wbrew informacjom z internetowe-
go dossier nie mówi ani słowa po 
angielsku. John próbuje reklamować 
zamówienie, ale w biurze matrymo-
nialnym nikt nie odbiera telefonu. 
Kiedy po paru dniach wymieniania 
uśmiechów i nieudolnych prób 
porozumienia się z dziewczyną 
rozczarowany mężczyzna posta-
nawia odesłać dziewczynę z po-
wrotem, Nadia w desperacji rzuca 
się na niego w łóżku, by udowodnić, 
że nawet bez słów potrafi uczynić 
go szczęśliwym. 

HIT NA DZIŚ
06:00 Piosenka na życzenie
06:55 TV MARKET
07:10 Interwencja, odc.545 Polska
07:30 Ja się zastrzelę 7, odc.107
08:00 Zbuntowany Anioł , odc.234
09:00 Gra w ciemno, odc.68 Polska
10:00 V.I.P., odc.19
11:00 Samo życie, odc.616 Polska
11:45 TV MARKET
12:00 Zbuntowany Anioł , odc.235 
13:00 Ja się zastrzelę 7, odc.108
13:30 Świat według Bundych, odc.12; 

USA, 1987
14:00 Pierwsza miłość, odc.185
14:45 Pensjonat pod Różą, odc.88
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.546 Polska
16:30 Świat według Bundych, odc.13; 

USA, 1987
17:00 Gra w ciemno, odc.69 Polska
18:00 Pierwsza miłość, odc.186
18:45 Wydarzenia
19:15 Sport
19:20 Pogoda
19:30 Samo życie, odc.617 Polska
20:15 Raport specjalny, odc.78; „Płatni 

zabójcy” – Piotr Borucki – film z profe-
sjonalizacji środowisk przestępczych w 
Polsce.

20:45 Włóczęga z Beverly Hills; 
USA, 1986; r. Mazursky Paul; w. 
Nolte Nick, Midler Bette, Dreyfuss 
Richard, Little Richard, Nelson Tracy 
Nieprzyzwoicie bogata para przygarnia 
bezdomnego; ubierają go, otaczają luk-
susem wierząc, że on z kolei zmieni na 
lepsze ich dotychczasowe życie, nada 
mu sens... Dużo zabawnych sytuacji, 
niespodziewane zwroty akcji.

21:30 Studio Lotto
23:05 Strażnik Teksasu, odc.13; USA
00:05 Biznes Wydarzenia
00:25 Pogoda
00:30 Kuba Wojewódzki, Talk Show
01:25 Nocne randki, odc.16
02:20 Niebezpieczny związek „Jill 

Rips”; USA, 1999; r. Hickox Anthony; 
w. Lundgren Dolph, Danielle Brett, Ross 
Sandi, Kristi Angus, Bax Kylie, Seixas 
Charles 

03:55 Aquaz Muisc 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 - BIMBER” (21) – serial 

obyczajowy
13.30 Taxi - teleturniej
14.15 „Muzyczne listy” – magazyn 
15.15 „Pokemon” (107) – serial animo-

wany dla dzieci, USA/Japonia
15.45 „Kachorra to ja” (1) - Argentyna 

2002, prod. Gabriel Fierro
16.40 „Port lotniczy” (24) – dokudrama 
17.15 Benny Hill (33) – serial komedio-

wy 
17.45 BAR EUROPA – Reality Show
18.15 „Daję słowo” – teleturniej
19.00 „MacGyver” (120) – przygodowy 

serial akcji, USA/Kanada 1985-1992
20.00 BAR EUROPA – Reality Show
20.50 „Dziki” (10) – serial komediowo-

sensacyny, Polska 2004
21.35 „Anioł ciemności” (65) – serial 

dramatyczno-sensacyjny, USA 1999, 
reż. Joss Whedon, wyk. David Boreanaz, 
Charisma Carpenter, Glenn Quinn

22.35 „INFORmator prawny” - Magazyn 
„Gazety Prawnej”

22.50 Wydarzenia 
23.00 „Nina albo Nina” - USA 1999, reż. 

Neil Turitz; wyk. Cara Buono, Amanda 
Peet, Bray Poor, Ron Livingston

01.15 „Pałac Wagabundów” (19) 
– Australia 2001, reż. Pino Amenta, 
Geoffrey Cawthorn, wyk. Rachel Aveling, 
Lisa Bailey, Jenni Baird, Amelia Barrett, 
Daniel Billett, Dieter Brummer

01.45 Muzyczne Listy – magazyn
02.35 „INFORmator prawny” - Magazyn 

„Gazety Prawnej”
02.50 „Strefa P” - Magazyn muzyczny 
03.15 3 „Joker” – talk-show 
04.05 Zakończenie programu
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ŚRODA 30 LISTOPADA 2005 r. (Andrzej, Justyna, Konstanty, Maura)

TVP 2

06:00 Kawa czy herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Moda na sukces - odc.2655
08:40 Smocze opowieści; serial anim.
09:10 Budzik
09:40 Piątka detektywów
10:10 JAG VIII, Wojskowe Biuro Śledcze 

- Taniec dla dwojga odc. 23; serial
10:55 TELEZAKUPY
11:25 Europa bez miedzy
11:50 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Klan - odc. 1011; telenowela TVP
12:35 Plebania - odc. 613; telenowela
13:05 Jaka to melodia?
13:25 Okazja - odc. 6; 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.2655
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Reporterzy Non-Stop
17:30 Klan - odc.1016; telenowela TVP
18:00 Jaka to melodia?
18:25 Plebania - odc. 618; telenowela
19:00 Lippy and Messy
19:05 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 Pogoda
20:05 Pogoda dla kierowców
20:15 Zagubieni; serial kraj prod.USA; 

reż.:J.J. Abrams
21:10 Zagubieni; serial kraj prod.USA
21:55 Forum ; program publicystyczny
22:45 Wiadomości
23:00 Prosto w oczy
23:15 U nas na Pekinie - odc.4; serial dok.
23:45 Zdobywcy - odc.7; teleturniej
00:20 Czas Greenwich; dramat psycho-

logiczny kraj prod.Wielka Brytania
02:15 Sztuka tworzona w mrokach - cz.3; 

serial dok.
03:15 Zakończenie dnia

05:40 Złotopolscy - odc. 276; telenowela 
06:05 10 minut tylko dla siebie
06:20 Dwójka Dzieciom - Stawiam na 

Tolka Banana - odc. 7; serial TVP
07:00 Od przedszkola do Opola
07:30 Dwójka Dzieciom - Teletubisie - odc. 

81; serial animowany
08:00 Stawka większa niż życie - odc. 18 

(ost.); serial TVP
09:00 Pytanie na śniadanie
09:30 Pogoda
11:10 M jak miłość - odc. 225; serial TVP
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 - Tolerancja
14:10 Lokatorzy - odc. 45; serial kom.
14:35 Oceaniczne oazy - Aldabra- 

Rajska Wyspa- odc.4 kraj prod.Wielka 
Brytania 

15:05 Doktor z alpejskiej wioski - odc. 
92; serial obyczajowy

16:00 Dla niesłyszących - Panorama
16:15 Dla niesłyszących - Na dobre i na 

złe - odc. 235; serial TVP
17:15 Allo, Allo - odc. 45; serial komediowy 

kraj prod.Wielka Brytania
17:40 Pogotowie Ekspresu Reporterów
17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:05 Burza mózgów - odc.12; teleturniej
19:55 Panorama flesz
20:00 Jedyna, prawdziwa miłość; film 

obyczajowy kraj prod.USA (2000); reż.:
Lorraine Senna; wyk.:David Hasselhoff, 
Terry Farrel, Paget Brewster

22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport Telegram
22:30 Pogoda
22:40 Pogoda dla narciarzy
22:45 Oficer - odc.12; serial TVP
23:45 Czy świat oszalał? - Afrykańskie 

sieroty; film dokumentalny
00:35 W obronie prawa - odc. VI - 6/23 

kraj prod.USA (1995); serial
01:20 Mistrzostwa Świata w Lotach 

Bellonowych-koncert z okazji 20 rocz-
nicy śmierci Wojciecha Bellona

02:15 Zakończenie dnia

06:05 Uwaga! - magazyn
06:25 Telesklep;
07:05 Nash Bridges - serial sensacyjny 

(15/122), USA
08:05 13 Posterunek - serial komedia 

(37/42), 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 

(554/0), Polska
12:05 Rozmowy w toku - talk show
13:10 W-11 Wydział Śledczy - serial 

fabularno-dokumentalny
13:45 Gliniarze bez odznak - serial 

sensacyjny (14/22)
14:45 Nash Bridges - serial sensacyjny 

(16/122), USA, 1996
15:45 Gorzka zemsta - telenowela 

obyczajowy (162/188), 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;
21:00 Na Wspólnej - serial obyczajowy 

(555/0), Polska
21:30 Szybcy i wściekli (The Fast and 

the Furious) - film sensacyjny, Niemcy, 
2001, reż. Rob Cohen , wyst. Paul Walker, 
Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana 
Brewster, Rick Yune, Ted Levine, Ja Rule

23:40 Bez skazy (NIP TUCK II) - serial 
obyczajowy (13/16), USA, 2003

00:40 Nie do wiary - magazyn, 2005
01:10 Nocne igraszki, 2005
02:10 Uwaga! - magazyn
02:30 Telesklep

   CZWARTEK 1 GRUDNIA 2005 r.  (Blanka, Długosz, Edmund, Eligiusz, Iwa, Natalia, Platon)

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” (108) – serial animo-

wany dla dzieci, USA/Japonia
08.40 Benny Hill (34) – serial kom.
09.15 BAR EUROPA – Reality Show
09.45 „Kachorra to ja” (2) - Argentyna 

2002, prod. Gabriel Fierro
10.45 „Kinomaniak” - Odjazdowy ma-

gazyn filmowy
11.15 Kasa na bank - telerutniej
12.15 BAR EUROPA - Reality Show
13.00 „Sztukateria” - Magazyn kultural-

ny
13.30 „Daję słowo” – teleturniej
14.15 Muzyczne listy – magazyn
15.15 „Pokemon” (109) – serial anim.
15.40 „Kachorra to ja” (3) - Argentyna 

2002, prod. Gabriel Fierro; reż. Jorge 
Montero, obsada: Natalia Oreiro, Pablo 
Rago, Maria Rosa Gallo, Maria Leal, 
Osvaldo Santoro, Maria Rosa Fugazot, 
Pepe Monje, Betina O’Connel

16.35 „Port lotniczy” (26) – dokudrama 
17.10 Benny Hill (35) – serial kom.
17.45 BAR EUROPA – Reality Show
18.15 „Daję słowo” – teleturniej 
19.00 „Muszkieterowie - nowe poko-

lenie” (10) – przygodowy płaszcza i 
szpady, USA 2005, reż. Richard Martin, 
Ron Oliver, wyk. Karen Cliche, Tobias 
Mehler (D’Artagnan), Mark Hildreth, 
Zak Santiago, Sheena Easton

20.00 BAR EUROPA – Reality Show
20.50 „Komisarz Rex” (11) - serial krymi-

nalny, Austria - Niemcy, 1998, reż. Hajo 
Gies, Oliver Hirschbiegel, Detlef Ronfeldt, 
wyk. Gedeon Burkhard

21.50 „Łabędziem być” - program 
22.50 Wydarzenia
23.00 Detektor – raport Czwórki – ma-

gazyn reporterski 
23.30 „Błękitny Grom” USA 1983, reż. 

John Badham; wyk. Roy Scheider, 
Malcolm McDowell, Candy Clark

01.45 „Muzyczne listy” – magazyn
02.35 „Kinomaniak” - Odjazdowy ma-

gazyn filmowy
03.00 „Joker” – talk-show 
03.50 Zakończenie programu

TVP 2

06:00 Kawa czy herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Moda na sukces - odc.2654
08:45 Cedric; serial animowany
08:55 Andy Pandy; serial animowany
09:05 Domisie
09:35 Łatek; serial animowany
10:05 JAG VIII, Wojskowe Biuro Śledcze 

- Prawnicy, broń i pieniądze odc. 22
10:50 TELEZAKUPY
11:20 Wpisani w krajobraz; magazyn
11:35 To trzeba wiedzieć
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Klan - odc.1010; telenowela TVP
12:35 Plebania - odc. 612; telenowela 
13:05 Jaka to melodia?
13:25 Sąsiedzi
13:55 Raj; magazyn
14:20 Rzeczy i ludzie - Haiti; serial dok.
15:00 Wiadomości
15:10 Popołudnie z Jedynką; magazyn
15:15 Wielki świat małych odkrywców
15:35 Popołudnie z Jedynką; magazyn
15:40 Recepta Jedynki; felieton
15:45 Popołudnie z Jedynką; magazyn
15:50 Pogoda
15:55 Zwierzowiec - Ryś odc.43
16:10 Popołudnie z Jedynką; magazyn
16:25 Moda na sukces - odc.2654
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Reporterzy Non-Stop
17:30 Klan - odc. 1015; telenowela TVP
18:00 Jaka to melodia?
18:25 Plebania - odc. 617; telenowela TVP
19:00 Lippy and Messy
19:05 Wieczorynka 
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 Pogoda
20:15 Okruchy życia - Big Spender; dramat 

kraj prod.USA; reż.:Paul Schneider
21:55 Debata
22:40 Wiadomości
22:50 Prosto w oczy; program M. Olejnik
23:05 Tu i teraz - Król Biebrzy; reportaż
23:35 Wielki sen; film fabularny
01:30 Wokół wielkiej sceny
02:10 Gdzieś w Chinach; reportaż
02:35 Wyścig na Księżyc - Porażka nie 

wchodzi w grę  2; film dok.
03:05 Zakończenie dnia

05:50 Złotopolscy - odc. 275; telenowela
06:15 10 minut tylko dla siebie
06:25 Dwójka Dzieciom - Stawiam na 

Tolka Banana - odc. 6; serial TVP
06:55 Od przedszkola do Opola
07:30 Dwójka Dzieciom - Teletubisie - odc. 

80; serial animowany
07:55 Stawka większa niż życie - odc. 17; 

kraj prod.Polska (1967)
09:00 Pytanie na śniadanie
11:10 M jak miłość - odc. 224; serial TVP
12:00 Znaki czasu ; magazyn
12:30 10 minut tylko dla siebie
12:40 TELEZAKUPY
13:00 Panorama
13:10 Pogoda
13:15 Róże Gali; widowisko
14:10 Lokatorzy - odc. 44; serial kom. 
14:35 Wojownicy; teleturniej
15:05 Doktor z alpejskiej wioski - odc. 91; 

serial obyczajowy
16:00 Dla niesłyszących - Panorama
16:15 Dla niesłyszących - M jak miłość 

- odcinek 366; serial TVP
17:05 Dla niesłyszących - Kulisy serialu 

„M jak miłość”
17:15 Allo, Allo - odc. 44; serial komedio-

wy kraj prod.Wielka Brytania
17:40 Pogotowie Ekspresu Reporterów
17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:05 Jeden z dziesięciu ; teleturniej
19:35 Szkoda gadać - odc. 5; serial 

komediowy kraj prod.Niemcy
20:00 Panorama flesz
20:10 Galimatias, czyli Kogel - Mogel II; 

komedia kraj prod.Polska (1989); reż.:
Roman Załuski

22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport Telegram
22:30 Pogoda
22:40 Konfrontacja; magazyn
23:15 Alibi na środę - Żywa tarcza; film 

sensacyjny kraj prod.USA (1992); wyk.:
Michael Dudikoff, Steve Inwood

00:45 Bóg jest z nami mężczyznami; film 
dokumentalny kraj prod.Polska

01:30 W sokolim gnieździe cz.3 program 
red.publ.

01:55 W sokolim gnieżdzie cz.4
02:25 Zakończenie dnia

06:00 Piosenka na życzenie
06:55 TV MARKET
07:10 Interwencja, odc.547 Polska
07:30 Ja się zastrzelę 7, odc.109
08:00 Zbuntowany Anioł, odc.236
08:55 Gra w ciemno, odc.70 Polska
09:55 13 Posterunek, odc.40 Polska
10:35 Czułość i kłamstwa, odc.143
11:05 Samo życie, odc.618 Polska
11:50 TV MARKET
12:05 Zbuntowany Anioł, odc.237
13:00 Ja się zastrzelę 7, odc.110
13:30 Świat według Bundych, odc.14 
14:00 Pierwsza miłość, odc.187 Polska
14:45 Rodzina zastępcza, odc.213 Polska
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.548 Polska
16:30 Program rozrywkowy
17:00 Gra w ciemno, odc.71 Polska
18:00 Pierwsza miłość, odc.188 Polska
18:45 Wydarzenia
19:15 Sport
19:20 Pogoda
19:30 Samo życie, odc.619 Polska
20:15 Pensjonat pod Różą, odc.91
21:15 Gotowe na wszystko, odc.14
21:30 Studio Lotto
22:20 Co z tą Polską?, odc.52 Polska

23:20 Zakręcone, odc.13
23:50 Biznes Wydarzenia
00:10 Pogoda
00:15 Fala zbrodni, odc.40 Polska, 2005; 

r. Lang Krzysztof 
01:10 Seks w sieci; Kanada; Dokument. 

W erze Internetu i AIDS komputer sta-
ja się „pełnoprawną” formą kontaktów 
seksualnych. Kontrowersyjny film zderza 
racje entuzjastów i krytyków zjawiska.   

02:05 Magazyn sportowy
05:30 Pożegnanie

06:05 Uwaga! - magazyn
06:25 Telesklep
07:05 Nash Bridges - serial sensacyjny 

(16/122), USA, 1996
08:05 13 Posterunek - serial komedia 

(38/42), Polska
08:50 Wykręć numer  - teleturniej
10:10 Salon gier - teleturniej 
11:05 Usterka - serial fabularno-doku-

mentalny, 2003
11:35 Na Wspólnej - serial obyczajowy (555/

0), Polska, 2005, reż. Marcin Figurski
12:05 Rozmowy w toku - talk show
13:10 W-11 Wydział Śledczy - serial 

fabularno-dokumentalny
13:45 Gliniarze bez odznak - serial 

sensacyjny (15/22), USA, 2002
14:45 Nash Bridges - serial sensacyjny 

(17/122), USA, 1996, reż. Melanie 
Mayron

15:45 Gorzka zemsta - telenowela 
obyczajowy (163/188), Kolumbia

16:45 Fakty
17:02 Uwaga! - magazyn
17:15 Rozmowy w toku - talk show
18:25 Detektywi - serial fabularno-do-

kumentalny
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:10 Najsłabsze ogniwo - teleturniej
21:00 Na Wspólnej - serial obyczajowy 

(556/0), Polska, 2005

21:30 Porwanie w rodzinie - film obycza-
jowy, USA, 1996, reż. Colin Bucksey, wyst. 
Tracey Gold, Kate Jackson, Jeff Yagher, 
Robert Bishop, Laura Harris, Michael 
Hogan

23:30 Misja Martyna - program rozryw-
kowy, 2005

00:05 Siłacze - program rozrywkowy
01:10 Uwaga! - magazyn
01:30 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” (109) – serial animo-

wany dla dzieci, USA/Japonia
08.40 Benny Hill (35) – serial kom.
09.15 BAR EUROPA – Reality Show
09.45 „Kachorra to ja” (3) - Argentyna 

2002, prod. Gabriel Fierro
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” (110) – serial animo-

wany dla dzieci, USA/Japonia
15.45 „Kachorra to ja” (4) - Argentyna 

2002, prod. Gabriel Fierro
16.40 „Port lotniczy” (27) – dokudrama 
17.15 Benny Hill (36) – serial kom.
17.45 BAR EUROPA – plusy-minusy 

– Reality Show
18.15 Taxi – teleturniej 
19.00 NARZECZONY DLA MAMONY 

– program 
20.00 BAR EUROPA – plusy-minusy 

– Reality Show
21.00 „Błękitny Grom” - USA 1983, 

reż. John Badham; wyk. Roy Scheider, 
Malcolm McDowell, Candy Clark,

23.20 WYDARZENIA 
23.30 „Komenda” - serial dok.
00.00 Uciekający kojot USA, 1996, 

r. Dotan Shimon; w. Michael Paré, 
Macha Grenon, Peter Greene, 
Michel Perron,Ian MacDonald
Thriller psychologiczny. Powikłana fabu-
larnie, mroczna opowieść o trapionym 
przez upiory przeszłości weteranie 
wojennym.

02.10 „Pałac Wagabundów” (20) 
– Australia 2001, reż. Pino Amenta, 
Geoffrey Cawthorn, wyk. Rachel Aveling, 
Lisa Bailey, Jenni Baird, Amelia Barrett, 
Daniel Billett, Dieter Brummer

02.40 Muzyczne listy – magazyn
03.30 „Strefa P” - Magazyn muzyczny 
03.55 „Joker” – talk-show 
04.45 Zakończenie programu 

06:00
08:00
08:10
08:15
08:45
08:55
09:05
09:35
10:05

10:50
11:20
11:35
11:45
12:00
12:10
12:35
13:05
13:25
13:55
14:20
15:00
15:10
15:15
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:10
16:25
16:50
17:00
17:20
17:30
18:00
18:25
19:00
19:05
19:30
19:55
20:00
20:15

21:55
22:40
22:50
23:05
23:35
01:30
02:10
02:35

03:05

Szybcy i wściekli
21.30 TVN
 Film sensacyjny, USA / Niemcy, rok 

produkcji: 2001; Reżyseria: Rob Cohen; 
Obsada: Paul Walker, Vin Diesel, Michelle 
Rodriguez, Jordana Brewster, Rick Yune, 
Ted Levine

 

Dominic Toretto (Vin Diesel) jest 
królem nielegalnych wyścigów sa-
mochodowych. To on je organizuje, 
dyktuje warunki, decyduje o tym, 
kto może w nich startować. Brian 
(Paul Walker) bardzo zabiega o to, 
aby startować w tych wyścigach 
i aby Dominic go zaakceptował. 
Udaje, najlepiej jak potrafi, zapa-
leńca, który pragnie poznać granice 
swoich możliwości. Dominic w koń-
cu pozwala mu spróbować sił w wy-
ścigu. Brian osiąga swój pierwszy 
cel. Teraz musi wywiązać się 
z drugiego zadania. Nikt nie 
domyśla się nawet, że ten biały, 
zwariowany na punkcie palenia 
gum na asfalcie chłopak, jest za-
konspirowanym agentem policji. 
Ma ustalić, czy Dominic i jego ludzie 
prócz wyścigów samochodowych 
organizują również napady na cię-
żarówki. Im szybciej Brian wywiąże 
się z tego zadania, tym lepiej. Po 
pierwsze, zmęczeni napadami 
kierowcy TIR-ów postanowili już 
wziąć sprawy we własne ręce. Po 
drugie, Brian znalazł się w trudnej 
sytuacji, bowiem zakochał się 
w siostrze Dominica, a Mia, gdyby 
poznała prawdę, z pewnością nie 
wybaczyłaby mu tej zdrady.

HIT NA DZIŚ

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

10:55
11:25
11:50
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
17:20
17:30
18:00
18:25
19:00
19:05
19:30
19:55
20:00
20:05
20:15

21:10
21:55
22:45
23:00
23:15
23:45
00:20

02:15

03:15

Jedyna, prawdziwa miłość
20.05 TVP 2
 Komedia romantyczna, 86 min, USA, 

2000; Reżyseria: Lorraine Senna; 
Scenariusz: Richard Leder; Aktorzy: 
David Hasselhoff, Terry Farrell, Paget 
Brewster, Cameron Finley, Doris Roberts, 
Meg Hogarth

Romantyczna opowieść o praw-
dziwej miłości utrzymana 
w lekkim, komediowym tonie. 
Los połączył bohaterów w dra-
matycznych okolicznościach. Ona 
ulega wypadkowi drogowemu, on 
jest świadkiem zdarzenia i bierze 
udział w akcji ratunkowej. Czy 
w takich okolicznościach może 
narodzić się wielkie uczucie?
Do katastrofy dochodzi na krętej 
drodze. Na jezdnię nagle wybiega 
dalmatyńczyk, prosto pod koła 
samochodu Dany Boyer, wielkiej 
miłośniczki zwierząt i właścicielki 
hotelu dla psów. Aby uniknąć 
kolizji, Dana skręca gwałtownie 
kierownicą i stacza się z nasypu. 
Rozbity samochód grozi wybu-
chem, uwięzioną w środku kobietę 
próbuje wyciągnąć świadek zdarze-
nia, przejeżdżający w pobliżu Mike 
Grant, pracownik straży pożarnej. 
Mike wzywa natychmiast kole-
gów z bazy. Czekając na pomoc, 
stara się, z narażeniem własnego 
życia, uspokoić przerażoną Danę. 
Na szczęście, ratunek nadchodzi 
w porę. Poszkodowana w wypad-
ku kobieta zostaje przewieziona do 
szpitala. Rany okazują się niegroźne 
i następnego dnia pacjentka zostaje 
wypisana do domu. 

HIT NA DZIŚ

06:00 Piosenka na życzenie
06:55 TV MARKET
07:10 Interwencja, odc.546 Polska
07:30 Ja się zastrzelę 7, odc.108
08:00 Zbuntowany Anioł , odc.235
09:00 Gra w ciemno, odc.69 Polska
10:00 Strażnik Teksasu, odc.13; USA
11:00 Samo życie, odc.617 Polska
11:45 TV MARKET
12:00 Zbuntowany Anioł, odc.236
13:00 Ja się zastrzelę 7, odc.109
13:30 Świat według Bundych, odc.13
14:00 Pierwsza miłość, odc.186 Polska
14:45 Pensjonat pod Różą, odc.89 Polska
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.547 Polska
16:30 Świat według Bundych, odc.14
17:00 Gra w ciemno, odc.70 Polska
18:00 Pierwsza miłość, odc.187 Polska
18:45 Wydarzenia
19:15 Sport
19:20 Pogoda
19:30 Samo życie, odc.618 Polska
20:15 Wszystko o Adamie; Irlandia, 

Wielka Brytania, 2000; r. Stembridge 
Gerard; w. Townsend Stuart, 
Hudson Kate, O’Connor Frances, 
Bradley Charlotte, Linehan Rosaleen 
Komedia romantyczna o współczesnym 
Don Juanie. Lucy Owen (Hudson), wiecz-
nie nieszczęśliwa w miłości kelnerka, 
traci głowę dla przystojnego i niezwykle 
uprzejmego klienta (Townsend). Zostają 
kochankami, po kilku dniach się zaręczają, 
właściwie niczego o sobie nie wiedząc. 
Kiedy Lucy przyprowadza wybranka 
do rodzinnego domu, z przerażeniem 
stwierdza, że męski urok Adama działa 
również na jej dwie starsze siostry. Średnia, 
Laura (O’Connor), nieśmiały mól książ-
kowy, kocha poezję, co w tym wypadku 
oznacza poważną słabość. Najstarsza, 
Alice (Bradley), z początku zachowuje 
dystans, ale w końcu ulegnie i ona...

21:30 Studio Lotto
22:30 Tango z aniołem, odc.14 Polska, 

2005; r. Konecki Tomasz
23:15 Nasze dzieci, odc.54 Polska, Talk 

Show pod patronatem Fundacji Polsat
00:15 Biznes Wydarzenia
00:35 Pogoda
00:40 Granice strachu, odc.10
01:30 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 - GRUDZIEŃ
Grudzień to czas pierw-

szych większych zimo-
wych chłodów, początek 
zimy. Ale jest to również 
czas oczekiwania na naj-
piękniejsze polskie święta, 
Boże Narodzenie poprze-
dzone tradycyjną Wigi-
lią, dniem serdecznego 
pojednania ludzi między 
sobą. Zgodnie z wielowie-
kową tradycją rolniczą nie 
powinniśmy w końcu roku 
w adwencie uprawiać gle-
by. Warto się temu podpo-
rządkować, jeżeli chcemy 
mieć znacznie zdrowszą 
glebę i wyższe plony. Takie 
zalecenia dają też współ-
cześni rolnicy i ogrodnicy 
ekologiczni.
Zmrożone owoce leśne zbierać 
najlepiej do 15 w kwadrze owocu, 
nieco mniej korzystny czas w kwa-

drze liścia od 3 do 7. Dosyć dobry 
też czas w kwadrze korzenia.

Jeżeli planujemy jakieś siewy, nasa-
dzenia w ogródkach zimowych, na 
parapetach, warto to robić w dniach 
oznaczonych rączką w podanych 
wyżej okresach, unikać dni wykre-
ślonych. 

W sadzie ścinać zrazy do szczepień 
wiosennych najlepiej w kwadrze 
owocu przed pełnią 12,13,14, po-
tem też w kwadrze korzenia 16,17 
i 18. Wybierać stronę południową 
drzew i dni bezmroźne. 

Jeżeli planujemy już cięcie drzew, 
krzewów, żywopłotów, usuwanie 
suchych gałęzi, to czynności te 
wykonywać najlepiej po 15 w kwa-
drze korzenia i uprawy, zwłaszcza 
w dniach oznaczonych linią przery-
waną. W dniach oznaczonych linią 
ciągłą najlepiej karczować drzewa.

Gdy nadejdą silne mrozy, można 
okładać korzenie drzew nawozem, 
usuwać go w dni ciepłe. Jest to 
ochrona przed wymarzaniem. Pro-
stą dawną metodą ochrony drzew 
przed myszami było udeptywanie 
śniegu wokół drzewek i krzewów 
i polewanie wodą, by powstała po-
włoka lodowa. 

Drzewa starsze, bogate w żywicę, 
z przeznaczeniem na budulec albo 
żywiczny opał, ścinać przed pełnią 
do 15 ,w kwadrze owocu i kwadrze 
liścia. Jeżeli z kolei pragniemy, by 
drewno szybko wysychało i mogło 
być wykorzystane do wyrobu sprzę-
tów, lepiej ścinać w trakcie ubywania 
Księżyca, im bliżej nowiu (31), tym 
korzystniej. Gdy Księżyc przybiera 
do 15, ścinane choinki będą lepiej 
pachniały. 

ZBIGNIEW PRZYBYLAK

PROGNOZA POGODY NA GRUDZIEŃ 
WEDŁUG DAWNYCH REGUŁ
Grudzień może od samego 

początku być już zimowy. 
Stopniowo śniegu powinno być 
coraz więcej, także nasilą się mrozy. 
Okresowe pogorszenie pogody, 
ocieplenie, połączone z większymi 
opadami śniegu, także zamieciami, 
wiatrami najbardziej prawdopodobne 
w pierwszej dekadzie oraz połowie 
miesiąca. Bardziej niestabilna aura 
także po świętach. 

W pierwszej dekadzie pojawią 
się zarówno dni pogodne, jak 
i pochmurne, przynoszące opady 

śniegu. Mrozy niezbyt silne. Na 
przełomie pierwszej i drugiej de-
kady bardziej zmiennie, wietrznie, 
nieprzyjemnie, opady śniegu, 
zawieje. Potem pogodnie, mrozy 
nasilają się. Po okresowej odwilży 
kolejnych opadach śniegu, wia-
trach powraca dosyć ładna mroźna 
pogoda. Powinna utrzymać się ona 
do Wigilii, która prawdopodobnie 
będzie biała. Od świąt Bożego Na-
rodzenia do końca roku aura mało 
stabilna, ale nadal zimowo. 

ZBIGNIEW PRZYBYLAK

DOMOWE KURACJE NATURALNE

Cytryna z octem na włosy
W ludowej medycynie anglosaskiej 
włosy tłuste i z łupieżem kurowano 
miksturą z soku z cytryny i octu 
winnego. Jedną średniej wielkości 
cytrynę obrać ze skórki, pokroić 
w plasterki, usuwając pestki. Potem 
wycisnąć dokładnie z plastrów sok 
albo zmiksować na jednolitą masę. 
Przecisnąć wszystko przez gazę 
i wymieszać z łyżką octu winnego 
jabłkowego. Po umyciu głowy my-
dłem, spłukaniu wodą i wytarciu jej 
ręcznikiem wetrzeć delikatnie cy-
trynowo-octowy płyn. Spłukać po 
około dziesięciu minutach.

ZBIGNIEW PRZYBYLAK

Zarządzenie Nr 328/05
Burmistrza Nasielska

z dnia 14 września 2005 roku
w sprawie poprawnej pisowni nazw miejscowości w Gminie Nasielsk

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póź-
niejszymi zmianami) w związku z pismem Wojewody Mazowieckiego z dnia 02 września 2004 roku LEX.III 0410/XV/04 w sprawie 
stanowiska Rady Języka Polskiego dotyczącego pisowni dwu członowych nazw miejscowości zobowiązuję :

§ 1
Jednostki organizacyjne Gminy Nasielsk do używania nazw miejscowości położonych na terenie gminy Nasielsk zgodnie z Zarządze-
niem Nr 115 Ministra Administracji, Gospodarki Terenami i Ochrony Środowiska z dnia 10 lipca 1980 roku w sprawie ustalenia wykazu 
miejscowości w Polskiej Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. Urz. MAGT i OŚ Nr 4, poz. 9)

§ 2
Zgodnie z zarządzeniem wymienionym w § 1 poprawne nazwy miejscowości brzmią :

  • Głodowo Wielkie
  • Krzyczki – Pieniążki
  • Krzyczki – Żabiczki
  • Mazewo Dworskie „A”
  • Mazewo Dworskie „B”
  • Pianowo – Bargły
  • Pianowo – Daczki
  • Popowo – Północ

§ 3
1. Z zarządzeniem należy zapoznać wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Nasielsk i sołtysów wsi.
2. Zarządzenie podlega wywieszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4
Za wykonanie zarządzenia czyni się odpowiedzialnym Kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha 
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Baran 21.03.- 20.04.
Otworzą się przed Tobą nowe perspektywy. Nie zaprzepaść dobrej passy, 
dlatego kuj żelazo, póki gorące. Nie bój się zmian. Samotne Barany mają na 
horyzoncie nową znajomość. Ktoś zadeklaruje swoje uczucia.

Byk 21.04.- 20.05.
W pracy niespodziewane spotkanie z osobami niezbyt przychylnie 
do Ciebie usposobionymi. Poradzisz sobie i wykażesz się refleksem 
w podejmowaniu decyzji. Pora nauczyć się dobrze wykorzystywać swój 

wolny czas.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
Będziesz wyjątkowo kreatywny. Jednak w pracy nie wprowadzaj swoich 
nowatorskich pomysłów na siłę lub wbrew przełożonym. Żadnych 
innych spraw nie zostawiaj na ostatnią chwilę. Grozi to kłopotami. W życiu 

uczuciowym da o sobie znać twoja zmienna natura. 

Rak 22.06.- 22.07.
Postaraj się znaleźć złoty środek. Zmiany są nieuniknione, ale nikt nie 
powiedział przecież, że wszystko, co robiłeś do tej pory, jest niedobre. Nie 
podchodź do wszystkiego aż tak emocjonalnie. Zastanów się nad swoim 

życiem osobistym.

Lew 23.07.- 22.08.
Nadchodzi idealny czas na zmiany. To będzie bardzo gorący okres. 
Nadarzy się szansa rozwoju zawodowego, choć łączyć się to będzie 
z podjęciem ryzyka, ale warto spróbować. W miłości kieruj się głosem 
serca, a nie popełnisz błędu. 

Panna 23.08.- 22.09.
Czeka Cię spokojny czas. Żadnych wzlotów, ale też i upadków. Będziesz 
raczej kibicować działaniom innych osób, które będą korzystać z Twoich 
doświadczeń i rad. Przez najbliższe dni zadbaj o poprawienie swojej 
kondycji fizycznej. 

Waga 23.09.- 22.10.
Śmiało podejmuj wszystkie zawodowe decyzje. Możesz liczyć na 
powodzenie, ale pamiętaj, nie próbuj zabłysnąć czyimś kosztem, bo więcej 
stracisz, niż zyskasz. Samotne Wagi mogą liczyć na oznaki zainteresowania 

ze strony nieznajomych osób. 

Skorpion 23.10. -21.11.
Zrezygnuj z krytyki i pouczania. To, że masz inne zdanie, nie znaczy, że 
masz rację. Postaraj się trzymać nerwy na wodzy i najpierw dokładnie 
przemyśl każdą decyzję. W życiu osobistym daj więcej swobody swojemu 

partnerowi, zaufaj mu. 

Strzelec 22.11.- 21.12.
Nadchodzi dobry czas na rozliczenie się z przeszłością i zaplanowanie 
przyszłości. Ambicja Cię rozpiera. Swoimi planami i zamierzeniami podziel 
się ze współpracownikami. W ten sposób zyskasz jeszcze więcej. W życiu 

osobistym nie unikniesz poważnej rozmowy z bliską osobą. 

Koziorożec 22.12.- 19.01.
Bądź teraz odważny i śmiały. Uwierz w swoje możliwości, a odniesiesz 
sukces. Doświadczenie, dobry pomysł i sumienne wykonawstwo to Twoje 
atuty. Niestety, w życiu uczuciowym trochę kłopotów. Trudno Ci będzie 

znaleźć nić porozumienia z partnerem, ale próbuj.

Wodnik 20.01.- 18.02.
Bądź naturalny, bo to bardziej się opłaci, nie udawaj kogoś, kim nie jesteś. 
Twoja przebojowość wraz z umiejętnościami przyniesie Ci teraz wiele 

korzyści. Samotne Wodniki powinny poszukać bliskiej osoby wokół siebie. 
Rozejrzyjcie się dookoła, a możecie być zaskoczeni. 

Ryby 19.02.- 20.03.
Nadszedł czas podsumowań. Pamiętaj, że ile kto ma cierpliwości, tyle 
mądrości. Czasami naprawdę warto poczekać na swój czas. Nie staraj się za 
wszelką cenę dorównać tym, którzy są na przedzie. 

HOROSKOP

Kino NIWA ZAPRASZA
18–20 LISTOPADA godz.18.00

„ROBOTY”
Robots (USA, 2005); Animowany/Komedia; czas 92 min.; Reżyseria:  Carlos Saldanha, Chris 
Wedge; Scenariusz:  Lowell Ganz, Babaloo Mandel; Obsada: Paweł Iwanicki – Radek Dekiel 
(głos w wersji polskiej); Ewan McGregor – Radek Dekiel (głos w wersji oryginalnej), Piotr 
Gąsowski – Gwoździu (głos w wersji polskiej), Robin Williams – Gwoździu (głos w wersji 
oryginalnej), Jim Broadbent – Madame Frezer (głos w wersji oryginalnej), Bohdan Łazuka 
– Madame Frezer (głos w wersji polskiej), Joanna Trzepiecińska – Cynka Cynkopulos (głos 
w wersji polskiej), Halle Berry – Cynka Cynkopulos (głos w wersji oryginalnej), Mariusz Max 
Kolonko – Max Kolanko (głos w wersji polskiej), Drew Carey – Max Kolanko (głos w wersji 
oryginalnej)

Radek Dekiel jest młodym robotem, który marzy, by zadziwić świat swymi nie-
zwykłymi wynalazkami. W nadziei, że spełnią się jego marzenia, Radek wyjeżdża 
do wielkomiejskich Robotowic, w której mieszka jego idol, genialny wynalazca 
Spawalski. Tam poznaje piękną i mądrą Cynkę, ekscentrycznego robota o imieniu 
Gwoździu i jego młodszą siostrę Hanię, którzy pomogą mu stawić czoła samo-
zwańczemu tyranowi, noszącemu budzące grozę imię Brzeszczot.

18–20 LISTPOPADA
godz.19.00

„Komornik”
(Polska, 2005); Dramat; czas 100 min.; Reżyseria: Feliks Falk; Scenariusz: Grzegorz Łoszew-
ski; Obsada: Andrzej Chyra - Lucek; Małgorzata Kożuchowska - Anna; Kinga Preis - Gosia

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:
14–20 listopada

 Apteka ARNICA, ul. Rynek 16
tel. (023) 691-21-30

21–30 października 
Apteka Prywatna,
 ul. Kilińskiego 1/3 

tel. (023) 691-23-23 

Apteka NOWA
ul. Warszawska

ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI

Dyniowe strachy
– No to zrób!
– Nie wiem, czy w ogóle coś da się zrobić 
z tej dyniowej miazgi. Nie mogłaś, Kasiu, 
jakoś ładniej powycinać te otwory?
– Skąd wiesz, że to ja? – zdziwiła się 
moja wnusia.
– Od małego ptaszka – warknęłam. Ja-
koś nie miałam ochoty hamować złych 
humorów.
– O. Chyba naprawdę jesteś na nas zła 
– zmartwił się Franek. – A jakbyśmy Ci 
pomogli? 
– No, chyba że tak – zgodziłam się. – Na 
początek wyjmijcie te świeczki.
– Szkoda… 
Dźwignęłam pozbawioną już demonicz-
nych oczu dynię i zniosłam do kuchni. 
Skruszone wnuki poszły za mną. Ale tak 
dzielnie pomagały mi przy wykrawa-
niu miąższu i szykowaniu zupy, że nie 
mogłam mieć do nich żalu. We trójkę, 
uwinęliśmy się z pracą bardzo szybko. 
Nawet udało mi się wykroić całkiem 
sporo jędrnego miąższu, którego 
równiutkie kostki włożyłam do słoików 
z zalewą octową, dla Karola. W tym 
czasie dzieci doprawiały zupę. 
– A teraz – powiedziałam z satysfakcją, 
gdy zupa z dyni była już gotowa – bę-
dziecie to jeść przez tydzień! 
– Ty też – pisnęła Kasia. 
– Wcale nie, bo jutro jadę do Jurka 
i Marcelinki. 
– To dopiero jest straszne! – zawołały 
chórem wnuki.
– Ja myślę! 

Babcia Jadzia

Późną jesienią robię się jakaś przygnę-
biona. Wszystko leci mi z rąk, denerwują 
mnie długie wieczory i kiepski program 
w telewizorze. W końcu zaczynam po-
krzykiwać. Na szczęście zaraz potem 
pojawia się zima, mróz ze śniegiem, 
a wnuki przygotowują ozdoby na cho-
inkę, co wprawia mnie w zupełnie inny 
nastrój. 

W tym roku rodzina, przyzwyczajona 
przecież do moich listopadowych 
humorów, wykazywała już pewne ob-
jawy zniecierpliwienia. Wszystko przez 
tę długą jesień. A kulminacja nastąpiła 
jakoś tak w połowie miesiąca. Szłam 
ciemnym korytarzem do swojego 
pokoju, gdy stanęłam jak wryta. Z głębi 
mrocznego pokoju Franka patrzyły na 
mnie ogniste oczy w ogromnej głowie. 
Serce podeszło mi do gardła, zanim 
zdołałam rozpoznać w potworze dynię, 
którą osobiście przytargałam rano z ryn-
ku. Weszłam do pokoju i obejrzałam ją. 
Z tyłu była rozkrojona, miąższ częścio-
wo wyjęty, byle jak, a w resztki wciśnięte 
zapalone świeczki, których blask był 
widoczny przez wycięte z przodu 
otwory. Frankowi ktoś musiał pomóc… 
Zięć, wiecznie zapracowany – nie. Moja 
córka była zbyt rozsądna… Zresztą i tak 
niedbałość wykonania bezbłędnie zdra-
dzała rękę Kasi. Właśnie rozważałam, co 
powinnam zrobić, gdy gdzieś zza szafy 
wyskoczyły moje wnuki z okrzykiem: 
Halloween! 

– Jaki halołin?
– No, święto duchów! – zawołał Franek. 
– Przestraszyłaś się?
– Owszem. Ale przecież już po du-
chach. Jeśli koniecznie chcieliście bawić 
się w straszenie, trzeba było na początku 
listopada! Nie podoba mi się to, Kaśka! 
– Chcieliśmy wcześniej, babciu – tłuma-
czyła dziewczynka – ale ciebie nie było, 
a mama nie miała czasu, żeby robić 
potem coś z dyni.
– Aha. A ja muszę mieć teraz czas? 
– spytałam niezadowolona.
– No! Przecież sama kupiłaś dynię 
– przymilała się Kasia.
– Kupiłam, bo chciałam zrobić ją w occie. 
Wujek Karol bardzo to lubi.
Karol to mój syn, mąż tej zwariowanej 
Ludwiki, ojciec Jurka i Marcelinki. 

Zupa z dyni
Dynia, mleko, mąka, cukier i sól 
do smaku

Miąższ dyni pokroić w kostkę (może w nim 
zostać nieco drobniejszych pestek). Wrzucić 
do gorącej wody, gotować ok. pół godziny. 
Gdy dynia jest już miękka, wyjąć łyżką ce-
dzakową z wody. Przetrzeć miąższ przez 
sito i wrzucić z powrotem do wody, w której 
się gotował. Dodać sól i cukier. Zupę zabielić 
mlekiem z rozmieszaną mąką, wymieszać 
i zagotować. Zupę z dyni podaje się z klu-
seczkami lanymi lub kładzionymi.
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OGŁOSZENIA 
DROBNE

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

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 ciągnik C330, 
stan bdb., kosiarkę rotacyj-
ną i przyczepę 4-tonową 
tel. 0 887 115 784 – wieczorem 
lub 0 607 894 395

Tanio sprzedam: półkotapczan, 
ławostół, stolik pod telewizor, 
bordowy dywan, tel. 693 00 17

Sprzedam Poloneza 1995 r., 
pierwszy właściciel, garażowa-
ny, benzyna + gaz, przebieg 
67 000 km, tel. 693 11 43 
po godz. 1600

Sprzedam piec C.O. na olej 
opałowy 20-25 kW 2 letni 
i piec C.O. - węglowy 18kW stan 
b.dobry - tanio, tel. 691 26 36

Sprzedam owies, tel. (022) 785 
26 94

Sprzedam gospodarstwo w Na-
sielsku o pow. 1,5 ha z możli-
wością zmiany przeznaczenia 
gruntu, wiadomość w redakcji.

Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe w Nasielsku 74 m2, 3 po-
koje z kuchnią, tel. 0697 287 570

Sprzedam samochód Polonez 
Caro Plus, 97/98, centralny 
zamek, alarm, wspomaga-
nie kierownicy, elekryczne 
szyby, aluminiowe felgi, 
tel. 0504 902 956

Sprzedam dom do ukoń-
czenia z działką 865m2, 
uzbrojoną - okolice Nasielska, 
tel. 0504 902 956

Sprzedam b. tanio dom 
drewniany z bali 9x13, 
tel. (022) 793 18 81

Sprzedam CB-RADIO, tel. 0608 
289 170

Sprzedam BMW 520i, 1990, 
stan b.dobry, cena do uzgod-
nienia lub zamiana na mniejszy, 
tel. 0509 487 438

Tanio sprzedam Peugot 605 2.0 + 
gaz, 1990, ABS, centr. zamek, elek-
tryczne szyby i lusterka, skórzana 
tapicerka, tel. 0504 864 857

REKLAMA W ŻYCIU 
NASIELSKA

tel./ fax (023) 691 23 43
e-mail: zycie@nasielsk.pl
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„ZADYSZKA” ŻBIKA?
W poprzedniej kolejce Żbik 

Nasielsk doznał wyjazdowej 
porażki 3:1 z grodziską Pogonią. 
Szansą na rehabilitację miał być 
mecz z zajmującą 14. miejsce Szy-
dłowianką Szydłowiec. 
Mecz rozpoczęli goście, jednakże pierwszy 
groźny strzał na bramkę Szydłowniaki oddał z 30 
metrów w 4. min. Sazonowicz, próbując niesku-
tecznie przelobować bramkarza. W odpowiedzi, 
Szydłowianka miała szansę w 7. min., kiedy to 
z rzutu wolnego, podyktowanego po faulu T. 
Gumowksiego, piłka nieznacznie minęła słupek 
bramki gospodarzy.

Kolejne minuty płynęły, ale żadna z drużyn nie 
potrafiła zagrozić bramce rywala aż do 20. min., 
w której po dośrodkowaniu z lewej strony boiska, 
z rzutu wolnego podyktowanego po faulu na 
Erasabie, piłka ląduje w polu karnym odbijając się 
od nóg zawodników obu drużyn niczym bila na 
stole bilardowym, aby ostatecznie trafić pod nogi 
Sobczyka, który soczystym i silnym strzałem 
umieszcza ją w siatce Szydłowianki. 

Zaledwie 5 minut później po dośrodkowaniu z pra-
wej strony, Erasaba mógł strzelić „nożycami” bardzo 
ładną bramkę, niestety piłka minimalnie przeleciała 
obok słupka. 

Do końca pierwszej połowy wynik 1:0 dla Żbika 
nie uległ zmianie, ponieważ piłkarze obu drużyn nie 
stworzyli sobie żadnych dogodnych sytuacji. Dużo 
niecelnych podań i walka o piłkę w środkowej strefie 
boiska przeszkadzały w tworzeniu składnych akcji. 
Gdy wydawało się, że od początku drugiej poło-
wy Żbik zaatakuje i strzeli kolejne bramki, charakter 
pokazali piłkarze z Szydłowca, którzy z wielkim 
animuszem ruszyli na bramkę Żbika, chcąc strzelić 
bramkę wyrównującą. 

W 47. min. szarżujący na bramkę Żbika piłkarz 
Szydłowianki został w ostatniej chwili powstrzy-
many przez T.Gumowskiego. Minutę później, 
piłkarze z Szydłowca podnieśli do góry ręce 
w geście radości ze strzelonej bramki, jednak 
jak się okazało, była to zbyt pochopna radość. 
Piłka strzelona z rzutu wolnego po rykoszecie 

trafia w środek bramki Żbika, a nieporadnie in-
terweniujący Retkowski łapie ją z trudem na linii 
bramki. Bramka wyrównująca dla Szydłowianki 
wisiała w powietrzu. 

Podczas gdy piłkarze gości z zapałem walczyli 
o każdą piłkę, po przerwie piłkarze Żbika grali jakby 
w „amoku”, zaskoczeni postawą Szydłowianki. Do-
piero w 53. min. po rzucie z autu Erasaba wbiega 
z piłką w pole karne, gdzie próbuje dogrywać do 
wbiegającego Krzyczkowskiego, który jednak 
mija się z piłką. Z minutę na minutę mecz nabierał 
tempa, ale nie z powodu przeprowadzanych akcji, 
ale coraz bardziej zaciekłej, nie zawsze fair play, walki 
pomiędzy zawodnikami obu drużyn. 

Nieliczne strzały z na bramkę z obu stron, m.in. w 66. 
min. strzał z 25 metrów obroniony przez Retkow-
skiego, czy w 76. min bezskuteczny strzał napastnika 
Żbika, nie zwiększały atrakcyjności meczu. W grze 
Żbika zawodziła gra skrzydłami, gdzie Krzyczkowski 
i M. Gumowski nie byli w tak dobrej dyspozycji, jak 
w poprzednich meczach. Dodatkowo, środkowa 
linia bez Unierzyskiego nie prezentowała się zbyt 
dobrze. Wyrazem słabszej dyspozycji piłkarzy z Na-
sielska, były przeprowadzane przez nich akcje, które 
kończyły się na niecelnych podaniach i marnowaniu 
dogodnych sytuacji, tak jak miało to miejsce w 81. 
min., kiedy Sazonowicz nie dośrodkował do wbie-
gających w pole karne napastników, podobnie jak 
w 83. min. Erasaba.

Natomiast Szydłowianka zwietrzyła szansę na 
zdobycie chociażby 1 punktu na stadionie w Na-
sielsku i nie przestawała atakować. W 83. min. 
gdyby napastnik gości z 11 metrów uderzyłby 
przynajmniej w bok bramki, a nie prosto w bram-
karza, padłby gol wyrównujący. Jednak zaledwie 
3 minuty później w 86. min., przy biernej postawie 
obrońców, nieatakowany napastnik Szydłowianki 
z 30 metrów strzela w długi róg bramki Żbika, piłka 
przelatuje nad Retkowskim i mamy 1:1. Pomimo 
że zawodnicy Żbika ruszyli na bramkę gości, to nie 
udało im się strzelić zwycięskiej bramki i każda z  
drużyn musiała zadowolić się 1 punktem.

Podsumowując mecz w kilku słowach, Żbik stracił 
„ząbki” na zespole z Szydłowca, który postawił 

BRYDŻ
Wyniki turnieju szesnastego 21.10.2005 r.:
1. Tomasz Józwiak - Wojciech Kała  
    89 pkt (61,81%)
2. Stanisław Sotowicz - Paweł Wróblewski 
    81 pkt (56,25%)
3. Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński 
    78 pkt (54,17%)
4. Józef Dobrowolski - Zbigniew Michalski 
    74 pkt (51,39%)
5. Janusz Czyżewski - Grzegorz Kosewski  
    72 pkt (50,00%)
6. Kazimierz Kowalski - Jerzy Krzemiński 
    69 pkt (47,92%)
7. Adam Banasiuk - Janusz Muzal  
    66 pkt (45,83%)
8. Jacek Jeżółkowski - Maciej Osiński  
    62 pkt (43,06%)
9. Teodor Brodowski - Krzysztof Michnowski 
    57 pkt (39,58%)

TURNIEJ KOSZYKARSKI GIMNAZJALISTÓW
10 listopada na hali sportowej w Nasielsku odbył 
się turniej piłki koszykowej dla szkół gimnazjal-
nych. O mistrzostwo gminy Nasielsk walczyły 
drużyny z Cieksyna, Pieścirogów i Nasielska. 
Po losowaniu ustalono kolejność meczy i roz-
poczęto gry. Wyniki poszczególnych spotkań 
wyglądały następująco:

Kategoria dziewcząt
ZS nr 2 Pieścirogi - PG nr 1 Nasielsk 7 : 10

I miejsce PG nr 1 w Nasielsku 2 pkt.

II miejsce ZS nr 2 w Pieścirogach 1 pkt.

Skład drużyny zwycięskiej: Kaczyńska K. , Ka-
mińska A., Gajewska M., Fatek K., Modzelewska 
M., Kurasiewicz k., Chodna Ż., Fatek K., Kasiak O., 
Janicka A., Kamińska E., Krynicka W., Rosłońska 
K., Legler A., Ostaszewska O., Jaworska N. Opie-
kunem zespołu jest Stanisław Sotowicz

Kategoria chłopców
ZS nr 2 Pieścirogi - ZS nr 3 Cieksyn 14 : 16
ZS nr 3 Cieksyn - PG nr 1 Nasielsk 4 : 10
PG nr 1 Nasielsk - ZS nr 2 Pieścirogi 18 : 13

I miejsce PG nr 1 w Nasielsku 4 pkt.

II miejsce ZS nr 3 w Cieksynie 3 pkt.

III miejsce ZS nr 2 w Pieścirogach 2 pkt.

Skład drużyny zwycięskiej: Moczydłowski B., 
Smoliński K., Lisicki K., Rudziński P., Kozyra P., 
Latkowski P., Walesiak M., Zadrożny P., Zieliński J., 
Winnicki A., Wujcik Ł., Chrzanowski M., Ciskow-
ski M., Konior P., Adamski F. Opiekunem zespołu 
jest Robert Bugalski.
Najlepsze zespoły będą reprezentować  gminę 
Nasielsk na zawodach powiatowych. Najbliższy 
mecz dziewcząt już 15 listopada w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim. Trzymamy za Was kciuki.

M.K.

Drużyna Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nasielsku.

Czołówka klasyfikacji po 16 turniejach:
1-2. Piotr Kowalski 111 pkt

 Grzegorz Nowiński 111 pkt

3. Janusz Czyżewski 98 pkt

4. Stanisław Sotowicz 95 pkt

5. Paweł Wróblewski 91 pkt

6. Grzegorz Kosewski 90 pkt

7. Tadeusz Czeremużyński 80 pkt 

8. Maciej Osiński 79 pkt

9. Adam Banasiuk 78 pkt

10. Zbigniew Michalski  66 pkt

Uwaga: Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu 
trzech najgorszych wyników. Sklasyfikowano 
37 zawodników.

PK

W końcu wygrana
 Żbik – Powiślanka Lipsko 3:0 (1:0)
Po dwóch słabych meczach w wykonaniu 
nasielskich piłkarzy, udało się znowu zdobyć 
trzy punkty. Na ten mecz zawodnicy Żbika byli 
bardzo zmotywowani, ponieważ nie chcieli, aby 
powtórzyła się sytuacja z ubiegłego tygodnia, 
kiedy to w stosunkowo łatwym meczu zdobyli 
tylko jeden punkt. Mimo wewnętrznej motywa-
cji pierwsza połowa spotkania była podobna do 
tej z przed tygodnia. Na szczęście po pół godzi-
ny gry udało się ulokować piłkę w bramce gości, 
celnym strzałem z zza pola karnego popisał się 
Eresaba i było 1:0. Takim wynikiem zakończyła 
się pierwsza połowa.

Na drugą połowę trener Zmitrowicz zmienił tak-
tyką z ustawienia 4-4-2 drużyna przestawiana 
została na 3-5-2, powodem takiej decyzji było 
to, iż powiślanka grała bardzo defensywnie i 
potrzebna była większa liczba zawodników 
w środku pola. Kolejną dobrą zmianą było 

wpuszczenia na boisko dawno nie grającego 
(pauza za czerwoną kartkę w Sokołowie) Ra-
fała Markiewicza. Ten doświadczony zawodnik 
wprowadził troszkę więcej ruchu w ofensywnej 
grze jedenastki Żbika. W 53. minucie strzałem 
głową, właśnie Markiewicz podwyższa na 
2:0. Od tego momentu gra nasielszczan wy-
gląda coraz lepiej, lecz ciężko jest tą przewagę 
udokumentować kolejną bramką. Ostateczny 
wynik spotkania w 86. minucie ustala strzałem 
głową Sazonowicz po dobrej akcji Markiewicza 
i Krzyczkowskiego. 

Ostatni mecz ligowy, jaki rozegrają nasi piłkarze 
to bardzo ważne i trudne spotkanie z Nadnar-
wianką Pułtusk. Pozycja na której możemy 
zakończyć rundę jesienną to miejsca od pierw-
szego do piątego, różnica punktowa jaka dzieli 
lidera GLKS Nadarzyn i piątą w tabeli drużynę 
z Pułtuska w tej chwili to zaledwie jeden punkt. 

poziom

twarde warunki. Co więcej, obserwując ten mecz, 
szczególnie w drugiej połowie, nie można było 
oprzeć się wrażeniu, że Żbik dostał „zadyszki”, 
a zawodnicy przemęczeni są sezonem i ciągłą 
presją wygrywania. 

Na szczęście dla Żbika, w pozostałych me-
czach 15. kolejki padły korzystne wyniki. 
W meczu na szczycie Narew Ostrołęka zre-
misowała 0:0 GLKS Nadarzyn, a goniąca nas 

Korona Ostrołęka również zremisowała z Ma-
zurem Karczew 1:1, co w przypadku podziału 
punktów w Nasielsku nie zmieniło wyglądu 
górnej części tabeli. Jak widać, nie tylko Żbika 
dopadło zmęczenie, ale również pozostałe 
drużyny z góry tabeli, w wyniku czego tabela 
się spłaszcza i coraz więcej drużyn może włą-
czyć się w walkę o awans.

 Jakub i Przemysław Olech


