PROGRAM TV NA DWA TYGODNIE

W NUMERZE:

Nowy cmentarz

str. 3

Reformowanie

cukru

Jak poinfaormowała Komenda Stołeczna Policji, zatrzymano pięciu członków tzw. grupy modlińskiej.
Wśród nich są podejrzani o podwójne zabójstwo na dwojgu mieszkańców gminy Nasielsk.

ZABÓJCY UJĘCI

str. 7

Dopłaty
bezpośrednie

str. 7

Zima w kwiatach
str. 8

Fajna szkoła

str. 9

Nasielsk bliżej

Na drogach coraz bardziej

niebezpiecznie

Unii Europejskiej

str. 2

str. 4

2

2–15 grudnia

Życie Nasielska

Nasielsk bliżej Unii Europejskiej
1 maja 2004 roku nastąpiło historyczne rozszerzenie Unii Europejskiej. Do
Wspólnoty, wraz z dziewięcioma innymi państwami,
przystąpiła Polska. Od
tamtego dnia w skład UE
wchodzi 25 krajów.
Niestety, wraz z powiększeniem liczby
członków zwiększyło się wewnętrzne
zróżnicowanie Unii. Jak podkreślają
eksperci, w większości nowych
państw członkowskich poziom życia obywateli stanowi jedynie około
40–50 procent tego, co osiągnęły
„stare”. „Jedna” Europa jest podzielona na bogatych i biednych. Wśród
tych ostatnich są kraje byłego bloku
wschodniego.
Zacieraniu różnic w rozwoju gospodarczym, a tym samym w poziomie
dochodów mieszkańców, mają
służyć unijne fundusze. O tym, jak
je pozyskiwać i jak je z pożytkiem
wykorzystywać, rozmawiano podczas Europejskiej Debaty Publicznej
– bliżej Unii Europejskiej. Spotkanie
odbyło się w poniedziałek, 28 listopada, w Wyższej Szkole Humanistycznej
im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.
W konferencji, poza władzami pułtuskiej uczelni, wzięli udział naukowcy
z innych szkół wyższych, znawcy
zagadnień europejskich, studenci
oraz – jako jedyni przedstawiciele
samorządu – Małgorzata Rosłońska
i Zbigniew Rutkowski z Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
Gmina Nasielsk zaprezentowała się
jako przykład osiągania sukcesu
gospodarczego dzięki pozyskiwaniu
unijnych funduszy. Uczestnicy konferencji z zainteresowaniem wysłuchali
wystąpienia naszych przedstawicieli,
którzy pokazali teoretykom, jak
w praktyce sięgać do wspólnotowej
kasy po pieniądze na rozwój gminnej
infrastruktury.
Prowadzący spotkanie redaktor Janusz
Pichlak, zwracając się do M. Rosłońskiej i Z. Rutkowskiego zapytał –Czy
są to pieniądze zauważalne, które
już wpływają na rozwój Nasielska.
Zarówno on, jak i pozostali uczestnicy konferencji usłyszeli wyczerpującą odpowiedź, której obszerne
fragmenty warto zacytować: W latach
2003–2004 instrumentem pomocy finansowej wspierającym rozwój
Gminy Nasielsk był jeden z funduszy
przedakcesyjnych – Program Pomocowy SAPARD.
Wykorzystanie przez Gminę Nasielsk
tego instrumentu pomocy finansowej przyniosło efekt znaczący.
Kierunkiem wiodącym w realizacji
infrastruktury była kwestia wodociągowania. W pierwszym z wymienionych lat wskaźnik wzrostu
stopnia wodociągowania podniósł
się nieznacznie. Rok 2004 to bardzo
wyjątkowy czas dla Nasielska w sferze

wzrostu infrastruktury wodociągowej.
Zrealizowano około 60 km sieci
wodociągowej z przyłączami, a dofinansowanie z programu SAPARD
w formie bezzwrotnej pomocy
wyniosło 890 tys. złotych. Kwota ta
stanowi około10% wszystkich środków przeznaczonych na inwestycje
przez Gminę Nasielsk.
Bardzo obiecująca stała się możliwość skorzystania ze środków
pomocowych Unii Europejskiej
w ramach Programu PHARE. Progi
finansowe, którym należało sprostać
już na samym początku, wyeliminowały zadania o zbyt małej wartości.
Przedsięwzięcia poniżej 2,5 mln złotych oraz te, którym nie zapewniono
pełnej konstrukcji finansowej, przede
wszystkim niegwarantującej wkładu
własnego jednostki samorządowej,
nie miały szans realizacji.
Aplikowanie o środki w ramach
PHARE było procesem złożonym
i długotrwałym. Projekt złożony
przez Gminę Nasielsk o dofinansowanie w ramach Programu PHARE
2003 Spójność Społeczna i Gospodarcza nosi nazwę „Poprawa
warunków rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Nasielsku”.
W ramach ww. projektu realizowana jest przede wszystkim budowa
oczyszczalni ścieków i kanalizacji
sanitarnej, jako podstawowych
elementów mogących rozbudzić
rozwój społeczno-gospodarczy
terenu. Inwestycja jest wykonywana od czerwca tego roku i zostanie
ukończona do 30 listopada 2006
roku. W wyniku składanych wniosków o płatność wg zatwierdzonego
harmonogramu prac trwa już proces
przekazywania środków z Unii Europejskiej. Realizacja zadania była
poprzedzona dużym wysiłkiem
pracy, oczekiwania i niepewności.
Prace nad projektem rozpoczęły
się decyzją Burmistrza Nasielska
Bernarda D. Muchy w kwietniu
2002 roku. Fiszka projektowa na
wyżej wymienione zadanie została złożona do Brukseli – siedziby
Komisji Europejskiej. KE dokonała
wizytacji terenu. Decyzja zapadła
w dniu 8 marca 2003 roku. Gmina
Nasielsk jako jedyna gmina z województwa mazowieckiego uzyskała
dofinansowanie z Programu PHARE
2003 SSiG. Potwierdzeniem oficjalnym było podpisane Memorandum
Finansowe w lipcu 2003 roku. Gmina Nasielsk uzyskała „zielone światło” na podjęcie działań i wyłonienie
Inżyniera Projektu, opracowanie dokumentacji przetargowej i uzyskanie
zgody Władzy Wdrażającej i Komisji
Europejskiej. Wyznaczono termin
przetargu, który miał być przeprowadzony wg międzynarodowych
procedur. Spełniono wszystkie warunki, łącznie z powołaniem składu
Komisji Przetargowej adekwatnym

do specyfiki zadania. Z uwagi na
wady formalne dokumentacji przetargowej powstałe poza Urzędem
Miejskim w Nasielsku, Komisja
Europejska nie zatwierdziła protokołu Komisji Przetargowej. Przetarg
przeprowadzony w dniu 22 czerwca 2004 roku został unieważniony,
a Gmina Nasielsk ponownie przystąpiła do opracowania, przygotowania
i przeprowadzenia kolejnej procedury przetargowej. Upływał cenny czas,
który mógł być wykorzystany na
realizację zadania. Dokumentacja
została zatwierdzona. W dniu 15 lutego Komisja Przetargowa w nowym
składzie, tym razem już z udziałem
pracowników Urzędu Miejskiego
w Nasielsku, autorów referatu, podjęła
pracę wyboru najkorzystniejszej oferty.
Protokół z czynności
został przedłożony
KE w dniu 18 lutego
2005 r. W kwietniu
Gmina
Nasielsk
uzyskała informację
o zatwierdzeniu procedury przetargowej
oraz jednocześnie
niestety o wprowadzeniu przez KE
mechanizmu blokującego podpisywanie
wszystkich umów
w ramach Programu
PHARE. W końcu
kwietnia blokadę
zniesiono i tym
samym Zamawiającemu otwarto drogę do rozstrzygnięcia procedury przetargowej
i podpisania umowy na realizację
zadania objętego projektem ,,Poprawa warunków rozwoju sektora
małych i średnich przedsiębiorstw
w Nasielsku”.
Od wiosny 2002 r. do maja 2005 r.
prowadziliśmy starania o pozyskanie
dofinansowania zewnętrznego. Trzy
lata – czy to dużo, czy mało?
Dotacja w wys. 2 042 404,00 € to
bardzo istotny wkład finansowy. Czy
jednak sposób weryfikacji, nadzoru
i kontroli procesu pozyskania środków musi trwać tak długo?
W omawianym przypadku uzyskanego dofinansowania na projekt:
,,Poprawa warunków rozwoju dla
sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Nasielsku” jest jeszcze
jeden aspekt związany z tym zadaniem. Otóż, planowana w wersji aplikacyjnej fiszki projektowej wartość
projektu wyniosła 3 047 000,00
€. Zagwarantowane dofinansowanie
wg Memorandum Finansowego to
2 285 000,00 €. Po przetargu kwoty te uległy zmianie i tak: wartość zadania wyniosła 2 693 568,48 €, tym
samym kwota dotacji zmniejszyła się

do 2 042 404,00 €. Pozostałe środki
do wykorzystania to 242 596,00 €.
Gmina Nasielsk była przygotowana
do realokacji środków niewykorzystanych. Wnioskowała o wyrażenie
zgody na przeznaczenie ich na
kontynuację projektu podstawowego. Liczne warunki postawione
przez Władzę Wdrażającą zostały
spełnione, a mianowicie: opracowano dokumentację przetargową,
przedłożono fiszkę projektową
na zakres dodatkowy i zapewniono możliwość przeprowadzenia
procedury przetargowej w trybie
negocjacji bez ogłoszenia (czyli procedury zapewniającej konkurencję).
Jednostki weryfikujące dokumenty

to nie tylko PHARE. Gmina Nasielsk
pozyskała fundusze ze środków
strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego na trzy zadania inwestycyjne.

– Władza Wdrażająca, Prezes UZP,
Ministerstwo Gospodarki i Pracy,
Ministerstwo Finansów i UKIE wypowiedziały się pozytywnie na temat
przedłożonych dokumentów. Okazało się jednak, że KE podejmując
decyzję ostateczną, nie wyraziła
zgody na realokację środków pozostałych po pierwszym przetargu,
uzasadniając swoją decyzję tym,
że cele założone w pierwotnym
projekcie zostaną uzyskane poprzez
realizację zakresu podstawowego
i nie zachodzi potrzeba rozszerzenia
zadania o budowę nowej kanalizacji
sanitarnej. Zakres nie może być zatem rozszerzony, mimo iż jest ściśle
kompatybilny zarówno z celem
podstawowym, jak i Planem Rozwoju Lokalnego.

sowania – różnego rodzaju funduszy
unijnych i wspólnotowych. Realizacja projektów polegających między
innymi na budowie, przebudowie
i modernizacji sieci komunikacyjnej,
wdrażania systemów zintegrowanego zarządzania odpadami komunalnymi, budowie oczyszczalni ścieków,
kanalizacji i sieci wodociągowej,
rozwoju turystyki i kultury, ochronie
kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transportu publicznego i odnowie miast, rozwoju zasobów
ludzkich – to tylko część możliwości
w ramach ZPORR.

Możliwości Gminy Nasielsk na
zwiększenie dotacji w ramach tego
Programu zostały wyczerpane wraz
z decyzją Komisji Europejskiej. Nie
zawinił tutaj urzędnik, lecz czynnik
zewnętrzny. Dlaczego? Dzisiaj jeszcze nie znajdziemy odpowiedzi. Być
może kolejne lata członkostwa w Unii
Europejskiej pozwolą na wyjaśnienie
przyczyn takiej właśnie decyzji.
W tym miejscu należy podkreślić, że
środki pomocowe z Unii Europejskiej
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Właśnie teraz trwa nabór wniosków
do Systemu Norweskiego, gdzie
Gmina Nasielsk stara się skutecznie
aplikować o środki na dwie kolejne
inwestycje.
Wejście Polski do Unii Europejskiej,
a także do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego dało naszym wspólnotom samorządowym możliwości
wsparcia realizacji swoich planów
w postaci zewnętrznych źródeł finan-

Wystąpienie Zbigniewa Rutkowskiego
i Małgorzaty Rosłońskiej w auli Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku zostało nagrodzone brawami. Jak
powiedział „Życiu Nasielska” jeden
z uczestników konferencji, nie były
to tylko brawa kurtuazyjne, należne
każdemu prelegentowi. Według niego Nasielsk zasłużył na nie, ponieważ
udowodnił, że jak się chce, to można dokonać rzeczy, które dla innych
wydają się niemożliwe do realizacji
– zwłaszcza teraz, kiedy w Polsce
rozgorzała dyskusja nad skandalicznie niskim wykorzystaniem unijnych
środków.
Dariusz Panasiuk
Materiałów niezamówionych redakcja nie
zwraca, a ponadto zastrzega sobie prawo
dokonywania skrótów i zmian tytułów
w nadesłanych tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń.
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Nowy cmentarz

W Nasielsku powstanie cmentarz komunalny
i e j s c e w i e c z ne g o
M
spoczynku będzie
usytuowane na obrze-

żach miasta przy ulicy
Kolejowej – czyli niedaleko drogi prowadzącej
z Nasielska do Borkowa.
J e s t t am o l b r z y m i t e ren, który pod każdym
względem nadaje się
pod miejską nekropolię.
Taką lokalizację nowego
cmentarza przewiduje
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Dokument ten został
j u ż p r z e k a z a ny o d p o wiednim instytucjom do
konsultacji.
Jeszcze jest za wcześnie, żeby,
poza oczywiście lokalizacją, mówić o jakichkolwiek ostatecznych
rozstrzygnięciach.
W Urzędzie Miejskim w Nasielsku
dowiedzieliśmy się, że cmentarz
powstanie na powierzchni około
pięciu i pół hektara. Jednak, jak
dodają urzędnicy – obszar ten

należy traktować jako jedną część
planowanego cmentarza, bowiem
druga ma być zlokalizowana poza
granicą miasta – na terenie wsi
Stare Pieścirogi.

wysoką – wskazane przy tym jest
sadzenie w kwaterach drzew iglastych. Tuż obok cmentarza będą
również przestronne parkingi dla
samochodów.

O to, żeby nowy cmentarz był
godnym miejscem pochówku
naszych bliskich, mają zadbać
projektanci. Kilka szczegółowych
informacji zawiera część opisowa do Planu Zagospodarowania
Przestrzennego. Otóż czytamy
w niej między innymi, że teren
cmentarza ma być tak zagospodarowany, żeby był elementem
okolicznej architektury krajobrazu z zielenią parkową. Ponadto
mają na nim powstać użyteczne
budowle, z których najważniejszą
będzie dom pogrzebowy. W Planie zostały uwzględnione również wymagania – istotnych przy
tego typu obiektach – przepisów
szczegółowych. I tak oto dowiadujemy się z nich, że minimum
10% powierzchni cmentarza przewiduje się przeznaczyć pod zieleń

Bernard Mucha, Burmistrz Nasielska
powiedział nam, że przewidywanie
w planach terenów m.in. pod
cmentarz jest konieczne, ponieważ prace planistyczne są bardzo
kosztowne i długotrwałe, a ich
opracowywanie następuje raz na
kilka lub kilkanaście lat. Dodał, że
sama formuła powstania cmentarza
komunalnego jest bardzo skomplikowana i kosztowna.
Na pytanie, kiedy powstanie
cmentarz, burmistrz odpowiedział
– Obecnie funkcjonuje cmentarz wyznaniowy, który spełnia
wymogi i jest w stanie sprostać
potrzebom tutejszych parafian
– nie ma więc potrzeby tworzenia
nowego cmentarza. Organizacją
cmentarza komunalnego będzie
należało się zająć, kiedy wyczerpią się możliwości istniejącego
cmentarza.
O konieczności budowy nowych cmentarzy
mówi się bardzo rzadko. Na niejednej polskiej nekropoli brakuje
już miejsc pochówku.
Większość samorządów ma zaprzątnięte
głowy innymi sprawami – choć bardzo
ważnymi, to jednak
dotyczącymi żyjących. Dobrze się stało,
że władze samorządowe Nasielska już teraz
myślą o przyszłości,
i to dosłownie tej pozaziemskiej.

Na tym placu powstanie cmentarz komunalny.

fot. D.Panasiuk

Nasielsk, 2005-11-15
BURMISTRZ NASIELSKA
G.7224/3/05
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz.2603 z późniejszymi zmianami) oraz
Uchwały Nr XXXV/260/02 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 czerwca 2002 roku
w sprawie sprzedaży nieruchomości podaję do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości
położonych we wsi KONARY, przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

I. Nieruchomość oznaczona jako działka nr 104/1 o powierzchni 0,25
ha.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana , użytkowana jako pastwisko. Kształty działki regularny. Dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość leży poza zabudową
wiejską, w sąsiedztwie gruntów użytkowanych rolniczo, w odległości około 5 km od
Nasielska.
Wartość nieruchomości wynosi 3000,00 złotych (słownie : trzy tysiące złotych).
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.

II. Nieruchomość oznaczona jako działka nr 104/3 o powierzchni 0,17 ha.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowi pozostałość siedliska rolniczego z samodzielnym dojazdem od
asfaltowej drogi publicznej w postaci drogi wewnętrznej. Kształt działki nieregularny,
teren zakrzaczony z nierównościami pozostałymi po rozbiórce budynków. Nieruchomość
graniczy z działką nr 104/1. Na nieruchomości znajduje się niedokończony fundament
betonowy o wymiarach 6.95 x 18,00 m.
Wartość nieruchomości wraz z istniejącym fundamentem wynosi 2100,00 złotych.
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
Własność przedmiotowych nieruchomości uregulowana jest w księdze wieczystej
Nr 36083.
Nieruchomości nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku
w okresie od dnia 17 listopada 2005 roku do dnia 9 grudnia 2005 roku.

BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

Uwaga, dodatkowe pieniądze!
Do nasielskiego urzędu dotarła kolejna pula środków na stypendia socjalne, do wykorzystania jeszcze w obecnym roku. Obradująca 28 listopada br. gminna Komisja Stypendialna rozdzieliła
przyznaną kwotę. Ponad 35 tys. zł trafi do 598 osób, których
wnioski o pomoc zostały już wcześniej rozpatrzone pozytywnie.
W ten sposób uczniowie dostaną po 59,94 zł.

Dariusz Panasiuk

LAN

My też pijemy mleko Spotkanie z książką
Wraz z rozpoczęciem nowego roku
szkolnego Szkoła Podstawowa w Dębinkach przystąpiła do programu
Agencji Rynku Rolnego „Szklanka
mleka”, w ramach którego uczniowie korzystają z dopłat do spożycia
mleka. Pieniądze potrzebne na dofinansowanie tego przedsięwzięcia
pochodzą ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Celem
akcji jest promowanie zdrowego
odżywiania wśród dzieci.
Mleko do szkoły jest dostarczane
raz w miesiącu ze Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita w Wysokiem
Mazowieckim.
Dzieci mają do wyboru 3 smaki mleka
kartonikowego: czekoladowe, waniliowe
i truskawkowe. Najczęściej wybierają
mleko czekoladowe, które ich zdaniem
smakuje jak czekolada. Codziennie pije
mleko w szkole 75% uczniów. Są z tej

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Nasielsku od września prowadzi
promocję czytelnictwa dla szkół
z terenu naszej gminy. Co miesiąc
organizowane są lekcje biblioteczne. W dobie Internetu, pracownicy
biblioteki - Jadwiga Chorzela, Izabela
Mazińska – przy współpracy stażystów: Patrycji Tomczyk i Tomasza
Kucharzewskiego – prowadzą spotkania z dziećmi, zachęcając do czytania
książek. Najmłodsze dzieci pasowane
są na czytelników.

akcji bardzo zadowoleni. Co miesiąc
do stałej grupy dołączają nowe osoby,
zachęcane przez swoich kolegów, którzy piją mleko od początku.
Program był realizowany również
w ubiegłym roku szkolnym.
Koordynator akcji w szkole

W listopadzie w Bibliotece Publicznej
w Nasielsku można było zobaczyć stare
druki. Najstarszą książką prezentowaną
na wystawie było wykonane z metalu
„Oltarium Obrządku Prawosławnego”
pochodzące z XV wieku. Wystawiono
też oprawiony w skórę „Statut Królestwa Francji” z 1526 r. i wiele innych
książek, m.in. „Historię Króla Henryka
Wielkiego” z 1662 r., „Boską Komedię”

Dantego Alghierii z 1820 r., „Homilie
Katolickie” z 1843 r. i „Odyseję” Homera z 1895 r. Dyrektor Biblioteki Stanisław Tyc ciekawie opowiadał historie
książek. Wystawę odwiedzały grupy
ze Szkół Podstawowych z Nasielska

i Popowa Borowego oraz gimnazjaliści.
Od początku listopada podziwiać zbiory
przyszło ponad 600 osób. Z końcem
miesiąca te wartościowe druki wrócą
do właścicieli.
k.z.
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Życie Nasielska

Bandyci za kratkami
Jak poinformowała Komenda Stołeczna Policji 22.11. br. zatrzymano pięciu członków tzw.
grupy modlińskiej. Wśród nich są podejrzani
o podwójne zabójstwo na terenie Twierdzy
Modlin, do którego doszło w sierpniu br.

a jego spodziewającą
się dziecka konkubinę
zadźgano bagnetem.
Zamordowani zginęli,
bo nie chcieli się dzielić
zyskami z handlu narkotykami… Za ich śmierć
odpowiedzialni mają
być Piotr K. „Kopiak”
i Rafał M. „Globus”.

W akcji zatrzymania, która zaczęła się o świcie,
brało udział ponad 130 policjantów, podzielonych na 17 grup. Byli to ludzie z Wydziału
dw. z Terrorem Kryminalnym i Wydziału
Zabójstw, a także Zarządu Operacji Antyterrorystycznych. Na umówiony sygnał wkroczyli
jednocześnie do wytypowanych wcześniej
mieszkań, domów i kryjówek członków grupy modlińskiej, znajdujących się na terenie
powiatu nowodworskiego i Twierdzy Modlin.
Groźni bandyci byli całkowicie zaskoczeni
i przestraszeni. Nie stawiali oporu. Zresztą,
nie mieli żadnych szans na ucieczkę. Był to
niewątpliwie sukces policji.

Zresztą, wszyscy zatrzymani to osoby dobrze
znane policji i karane
wcześniej za wymuszenia rozbójnicze i bójki.
Całą piątkę przewieziono
do Komendy Stołecznej
Policji. Ale nie wszystkich członków grupy
udało się zatrzymać,
nie wszystkich zastano
w domach, dlatego
w planach są kolejne
zatrzymania. Nad sprawą cały czas pracują
policjanci z Wydziału
dw. z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw oraz
prokuratorzy z praskiej prokuratury okręgowej.

Grupa modlińska odpowiedzialna jest za zabójstwa, uprowadzenia dla okupu, haracze, napady
rabunkowe i handel narkotykami. Zatrzymani
to: Piotr K. (23 l.) ps. „Kopiak”, Rafał M. (21 l.) ps.
„Globus”, Iwona Ł. (44 l.), Małgorzata Ś. (48 l.)
i Krzysztof Ł. (25 l.). Są wśród nich osoby, którym
zarzuca się zabójstwo Artura Z i Małgorzaty R. na
terenie Twierdzy Modlin w sierpniu tego roku.
Wówczas to ofiary uprowadzono, działając
metodą „na policjanta”, a następnie wywieziono na teren Twierdzy. Mówi się, że kazano im
wykopać dół, po czym mężczyznę zastrzelono,

Gang modliński to jeden z najgroźniejszych
w Polsce. Walkę wewnątrz grupy, po uwolnieniu

Na drogach coraz bardziej

Uwaga na psy

niebezpiecznie

(...) Policja będzie podejmować zdecydowane
działania zmierzające do przestrzegania aktualnie
obowiązujących przepisów prawnych dotyczących
ochrony zwierząt, utrzymania czystości i porządku
w gminach oraz przepisów zawartych w kodeksie
wykroczeń, w szczególności art. 77 i art. 78 kw.
Przypominamy właścicielom psów, że art. 77 Ustawy
z 20 maja 1971 roku Kodeks Wykroczeń spenalizował
odpowiedzialność osób niezachowujących środków
ostrożności przy trzymaniu zwierząt. Sprawcy tego
wykroczenia podlegają karze grzywny do 250 zł
albo karze nagany. Policjanci mogą stosować środki
oddziaływania pozakarnego (pouczenia, ostrzeżenia),
nakładać grzywnę w drodze mandatu karnego lub
kierować wniosek o ukaranie do Sądu.
Dodatkowo należy zwrócić uwagę na przepis zawarty w art. 78 kw, w którym ustawodawca ustanowił
odpowiedzialność osób, które przez drażnienie lub
płoszenia zwierzęcia doprowadzają do tego, że staje
się ono niebezpieczne. W takim przypadku sprawca
może być ukarany kwotą nawet do 1000 zł.

25 listopada w Cegielni Psuckiej Marcin C. kierujący ciągnikiem rolniczym wymusił pierwszeństwo przejazdu. Doszło do zderzenia z samochodem ciężarowym. Kierowca ciężarówki
został przewieziony do szpitala. Jak poinformował komisariat Policji w Nasielsku, traktorzysta
był nietrzeźwy.
R

E

K

L

z aresztu szczególnie niebezpiecznego przestępcy
Dariusza K. „Karego” i jego staraniach o ponowne
przejęcie kontroli nad gangiem, przepłaciło życiem
8 osób. „Kary” jest ciągle na wolności. Ale, jak po-

nadkom. Mirosława Michalska
/sierż. I. Jurkiewicz Sekcja Prewencji
(fragment komunikatu, jaki ukazał się na stronie internetowej
Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Maz.)

A

M

A

wiedział „Życiu Nasielska” rzecznik KSP nadkom.
dr Mariusz Sokołowski, robimy wszystko, żebyście
Państwo mogli spać spokojnie.
LAN

KRONIKA
POLICYJNA
06–11.11. w Borkowie nieznani sprawcy
włamali się do domku letniskowego i skradli przewody elektryczne, dzbanki ozdobne i baterie łazienkowe. Straty wynoszą
1000 zł na szkodę Wiesława K.
17–18.11. z parkingu PKP skradziono fiata
126p. Straty wynoszą 2000 zł na szkodę
Wojciecha Z.
19. 11. na ulicy Kościuszki Marian C. kierował rowerem w stanie nietrzeźwym (0,28
i 0,23mg/l).
16–20.11. w Borkowie nieznani sprawcy
włamali się do domku letniskowego i skradli m.in. 40 m przewodu elektrycznego,
artykuły hydrauliczne, narzędzia stolarskie i nawozy ogrodowe. Straty wynoszą
ok. 900 zł na szkodę Andrzeja O.
21.11. w Starych Pieścirogach na gorącym uczynku kradzieży butli gazowych z firmy WAS-BRUK złapani zostali
Daniel Z. i Jarosław W.
25.11. na ulicy Staszica trzej nieznani
sprawcy skradli nieletniemu Jarosławowi
Z. telefon komórkowy o wartości 948 zł.
28.11. na ulicy Warszawskiej nieznany
sprawca skradł Iwonie P. torbę z zawartością
dowodu osobistego, karty do bankomatu
i pieniędzy. Straty wynoszą 300 zł.
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PIĄTEK 9 GRUDNIA 2005 r. (Delfina, Joachim, Leokadia, Waleria, Wiesław)

HIT NA DZIŚ
Ojciec panny młodej
TVP 1 20.15
Film komediowy, 100 min, USA 1991;
Reżyseria: Charles Shyer; Scenariusz na
podstawie powieści Edwarda Streetera:
Frances Goodrich, Albert Hackett,
Nancy Meyers, Charles Shyer; Zdjęcia:
John Lindley; Muzyka: Alan Silvestri;
Aktorzy: Steve Martin, Diane Keaton,
Kimberly Williams, Kieran Culkin, George
Newbern, Martin Short, B.D.Wong, Peter
Michael Goetz, Kate McGregor Stewart
i inni

Komedia familijna od lat zajmuje
ważne miejsce w amerykańskiej
kinematografii, zdobywając uznanie krytyków i aplauz widzów,
spragnionych lekkich, wzruszających opowieści, gdzie wszyscy są
szczęśliwi i wszystko się dobrze
kończy.
Małżonkowie George Banks (Steve
Martin) i Nina (Diane Keaton) od
lat stanowią kochające się stadło.
Mieszkają w Kalifornii na przedmieściach Los Angeles, w dużym
rodzinnym domu, w którym zawsze panują harmonia i spokój.
Mają dwoje dzieci – syna Matty’ego
(Kieran Culkin) i starszą, 22-letnią
już, córkę Annie (KimberlyWilliams),
która właśnie wraca z Europy, gdzie
wyjechała na studia.Annie zaskakuje rodzinę wielką nowiną. Okazuje
się, że jest zaręczona z Bryanem
Mackenzie (George Newbern),
Amerykaninem, którego poznała
weWłoszech.Wiadomość o rychłym
ślubie „małej, kochanej córeczki”
kompletnie dezorganizuje ułożone
życie George’a, który nie potrafi
się odnaleźć w nowej sytuacji. Nie
zmienia swego stanowiska nawet po
spotkaniu z rodzicami Bryana w ich
luksusowej posiadłości w Beverly
Hills.Wszyscy są pochłonięci przygotowaniami do hucznego wesela (na
sześćset osób!), tymczasem ojciec
pannymłodejwracawspomnieniami
do szczęśliwych chwil, spędzonych
ze swoją drogą Annie.

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

06:00 Kawa czy herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Moda na sukces - odc.2661; serial
08:40 Cedric; serial animowany
08:55 Dynastia Miziołków - Rocznica
ślubu dziadków 1; serial animowany
09:10 Jedyneczka
09:35 Mały rycerz El Cid
10:05 Don Matteo - Strategia skorpiona
odc. 11; serial kraj prod.Włochy
10:55 TELEZAKUPY
11:25 Wielkie sprzątanie
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Klan - odc.1016; telenowela TVP
12:40 Plebania - odc. 618; telenowela
13:05 Święty Mikołaj pilnie poszukiwany;
komedia kraj prod.Polska
13:35 Monidło; film fabularny
14:15 Kiosk przy Wspólnej - Poradnik dla
ubezpieczonych
14:30 Glob 2005; magazyn
15:00 Wiadomości
15:10 Popołudnie z Jedynką
15:20 Tele-nowela
15:25 Popołudnie z Jedynką
15:30 Pogoda
15:33 Popołudnie z Jedynką
15:40 Pociąg do kultury
15:50 Popołudnie z Jedynką
15:55 Kuchnia z Okrasą
16:15 Był taki dzień
16:25 Moda na sukces - odc.2661; serial
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Dobrana para - odc.1; talk-show
17:50 Bulionerzy - odc. 46; serial komediowy TVP
18:20 Mistrzostwa Europy w pływaniu
na basenie 25m - Triest
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 Pogoda
20:15 Ojciec panny młodej 100’; komedia kraj prod.USA (1991); reż.:Charles
Shyler
22:10 Tai-Pan 121’; film przygodowy kraj
prod.USA (1986); reż.:Daryl Duke; wyk.:
Bryan Brown, Joan Chen, John Stanton
00:20 Wiadomości
00:25 Był taki dzień
00:30 Glina - odc. 12/12
01:30 Po godzinach
02:25 Tele-Nowela
02:35 Kino nocnych marków - Burza
stulecia - odc. 2; horror kraj prod.USA
(1999); reż.:Craig R. Baxley; wyk.:Tim
Dale, Colin Feore, Debrah Farentino,
Casey Siemaszko, Jeffrey de Munn
04:05 Był taki dzień
04:10 Zakończenie dnia

05:50 Złotopolscy - odc. 284
06:15 10 minut tylko dla siebie
06:30 Dwójka Dzieciom - Do przerwy 0:
1 - odc. 4/7 Ucieczka; serial TVP
06:55 Od przedszkola do Opola
07:30 Dwójka Dzieciom - Teletubisie - odc.
87/156; serial animowany
07:55 Zmiennicy - odc. 6; serial TVP
09:00 Pytanie na śniadanie
09:30 Pogoda
09:34 Pytanie na śniadanie
10:00 Panorama
10:05 Pytanie na śniadanie
10:30 Pogoda
10:35 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:08 Wybierz Miss Świata 2005
11:10 M jak miłość - odc. 231
12:00 Świat podróży według Ediego
- Izrael; cykl dokumentalny
12:25 10 minut tylko dla siebie
12:35 Wybierz Miss Świata 2005
12:40 TELEZAKUPY
13:00 Panorama
13:10 Pogoda
13:15 Spotkanie z Balladą - Wizyta w
Kopydłowie (1) - Starsza pani
14:05 Lokatorzy - odc. 50
14:35 Wędrówki przyrodnicze z Davidem
Attenborough - As przestworzy- sokół
wędrowny- odc.9; serial dok.
15:10 Janosik - odc. 2/13; serial TVP
16:00 Dla niesłyszących - Panorama
16:15 Złotopolscy - odc. 721
16:45 Złotopolscy - odc. 722
17:15 Allo, Allo - odc. 50; serial kom.
17:45 Z Dwójką bezpieczniej
17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:05 O jak OT.TO na dobre i na złe;
program kabaretowy
20:00 Załóż się - (1); widowisko rozrywkowe
20:50 Załóż się - (2); widowisko rozrywkowe
21:40 Załóż się - Twój wybór ; widowisko
rozrywkowe
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport Telegram
22:30 Pogoda
22:45 Biuro kryminalne - odc. 11; serial
23:40 Adwokat zbrodni kraj prod.USA
01:25 Przejażdżka z diabłem (Ride
with a devil) 132’; film fabularny kraj
prod.USA (1999); reż.:Ang Lee; wyk.:
Tobey Maguire, Skeet Ulrich, Simon
Baker
03:40 Zakończenie dnia

06:00 Piosenka na życzenie
06:55 TV MARKET
07:10 Interwencja, odc.553 Polska; r.
Anna Brzozowska
07:30 Ja się zastrzelę 7, odc.114
08:00 Zbuntowany Anioł, odc.242
09:00 Gra w ciemno, odc.76 Polska
10:00 Zakręcone, odc.14 „Panienki”
10:30 Czułość i kłamstwa, odc.146 Polska,
2002; r. Koryncka-Gruz Natalia
11:00 Samo życie, odc.623 Polska
11:45 TV MARKET
12:00 Zbuntowany Anioł, odc.243
13:00 Na ostrzu noża, odc.14 Polska
13:30 Szpital Księcia Alfreda, odc.10
14:00 Pierwsza miłość, odc.193 Polska
14:45 Eureko - ja to wiem, odc.7 Polska
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.554 Polska
16:30 Exclusive, odc.135 Polska
17:00 Gra w ciemno, odc.77 Polska
18:00 Pierwsza miłość, odc.194 Polska
18:45 Wydarzenia
19:15 Sport
19:20 Pogoda
19:30 Klub babysitters; USA, 1995; r.
Mayron Melanie, Hamrick Lynn; w. Fisk
Schuyler, Leigh Cook Rachel, Larisa Oleynik,
Adams Brooke, Ellen Burstyn, Zelda Harris
Komedia. Rozdarta między matką
(Adams), ojcem i ojczymem Kristy
(Fisk) wraz z 6. nastolenimi przyjaciółkami pracuje jako opiekunka. Zachęcone
powodzeniem dziewczęta otwierają letni
obóz dla dzieci, co nie wywołuje entuzjazmu dorosłych sąsiadów.
21:30 Studio Lotto
21:40 Za wszelką cenę, odc.14
22:40 Nieustraszeni, odc.43
23:40 Biznes Wydarzenia
00:00 Pogoda
00:10 Człowiek zagadka;Wielka Brytania,
1983; r. Terence Young; w. Caine Michael,
George Susan, Gray Charles, Laurence
Olivier, Morteza Kazerouni, Powell Robert
Film szpiegowski. Philip Kimberly
(Michael Caine), były szef brytyjskich
służb wywiadowczych, który przeszedł
na stronę ZSRR, zostaje poddany operacji
plastycznej i wysłany do Anglii z tajną
misją. Jej celem jest odzyskanie mikrofilmu z listą wynagrodzeń, jakie wywiad
radziecki wypłacał swym agentom na
Zachodzie od wczesnych lat trzydziestych. Kimberly jako jedyny zna miejsce
ukrycia mikrofilmu. Rosjanie obiecują mu
znaczną sumę pieniędzy.Agent postanawia ubić interes z obozem przeciwnika
i przy okazji zabezpieczyć materialnie
córkę, która mieszka w Anglii.
01:55 Aquaz Music Zone
05:30 Pożegnanie

05:55 Uwaga! - magazyn, 2005
06:15 Telesklep
06:55 Nash Bridges - serial sensacyjny
(22/122), USA, 1996, reż. Tucker Gates
07:55 Gliniarze bez odznak - serial
sensacyjny (20/22), USA, 2002
08:50 Wykręć numer - teleturniej
10:10 Salon gier - interaktywny teleturniej
na żywo, 2005
11:15 Usterka - serial fabularno-dokumentalny, 2003
11:50 Chwila Prawdy - program rozrywkowy, 2002
13:10 Detektywi - serial fabularno-dokumentalny, 2005
13:45 Gliniarze bez odznak - serial
sensacyjny (21/22), USA, 2002
14:45 Nash Bridges - serial sensacyjny
(23/122), USA, 1996
15:45 Gorzka zemsta - telenowela obyczajowy (169/188), Kolumbia, 2003, reż.
Rodrigo Triana

05.45 „Sztukateria” - Magazyn kulturalny
06.10 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
06.35 „VIP” - Wydarzenia i plotki
07.00 Muzyczne listy – magazyn
08.00 TV Market
08.15 „Pokemon” (114) – serial animowany dla dzieci, USA/Japonia
08.45 BAR EUROPA – plusy-minusy
– Reality Show
09.15 „Kachorra to ja” (8) - Argentyna
2002, prod. Gabriel Fierro; reż. Jorge
Montero
10.15 „Sztukateria” - Magazyn kulturalny
10.45 Benny Hill (38) – serial kom.
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
15.15 „Echo lasu” (57) – program
15.45 „Joan z Arkadii” (37) – serial,
USA 2003, wyk. Joe Mantegna, Mary
Steenburgen, Amber Tamblyn, Jason
Ritter, Michael Welch
16.45 Punkt, Set, Mecz – magazyn
siatkarski
17.15 Detektor – raport Czwórki – magazyn reporterski
17.45 BAR EUROPA – Reality Show
18.15 Taxi – teleturniej
19.00 „Dom nie do poznania” (11) - 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” (11) – serial fantastyczny,
USA 2003, reż. Bill D’Elia, John Fawcett,
Marita Grabiak, Matt Reeves, Michael
Ray Rhodes, Paul Shapiro, wyk. Skeet
Ulrich, Angus Macfadyen, Marisa
Ramirez, Hector Elizondo
22.50 Wydarzenia
23.00 TiVi Sekcja – talk show
00.00 Playboy; „Na ostrzu noża” - USA
1994, reż. Anthony Christopher; wyk.
Steve Simich, Lisa Boyles, Paul Hannom
01.45 Nocne randki – program
02.45 „Shwartz’a pomysły na życie” (12)
– serial komediowy, USA 2001-2002, reż.
PAmela Fryman, wyk. Brackin Meyer,
Richard Kline, Miriam Shor
03.15 Muzyczne listy – magazyn
04.05 „Strefa P” - Magazyn muzyczny
04.30 Zakończenie programu

Bezsenność w Saettle
Reżyseria: Nora Ephron; W rolach głównych:Tom Hanks, Meg
Ryan, Bill Pulmann, Ross Malinger, Rosie O’Donnell, Rob Reiner;
komedia romantyczna; Kraj produkcji: USA; Rok produkcji: 1993;
Czas trwania: 101 min.

Wspaniała komedia romantyczna o młodej kobiecie (Ryan),
która słuchając nocnej audycji radiowej, ulega fascynacji
nieznajomym mężczyzną (Hanks). Rozpoczyna jego poszukiwania, nie podejrzewając nawet, jak niezwykłą drogę
przyjdzie jej pokonać... (środa, 20:15 POLSAT)

16:45 Fakty
17:02 Uwaga! - magazyn, 2005
17:15 Rozmowy w toku - talk show
18:25 Detektywi - serial fabularno-dokumentalny, 2005
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn, 2005
20:10 Szósty dzień - film sensacyjny,
Kanada, 2000, reż. Roger Spottiswoode,
wyst. Arnold Schwarzenegger, Michael
Rapaport,Tony Goldwyn, Michael Rooker,
Sarah Wynter, Wendy Crewson, Robert
Duvall

22:45 Gala Boksu - sport (18/18), 2005
01:10 Uwaga! - magazyn, 2005

Szósty dzień

Film sensacyjny, USA/Kanada; rok produkcji: 2000; Reżyseria: Roger
Spottiswoode; Obsada: Arnold Schwarzenegger, Michael Rapaport,
Tony Goldwyn, Michael Rooker, Robert Duvall

Gdy klonowanie ludzi stało się możliwe, uznano je za niemoralne
i szkodliwe. Wprowadzono specjalne prawo „szóstego dnia”,
w którym zakazano klonowania istot ludzkich. Jednak znalazł
się ktoś, kto złamał to prawo, nie tylko z chęci zysku, ale przede
wszystkim z pragnienia nieśmiertelności.
Adam Gibson (Arnold Schwarzenegger) pewnego dnia wraca
do domu i dowiaduje się, że jego dotychczasowe życie i rodzina
zostały mu skradzione, i to przez kogoś, kto do złudzenia go
przypomina.Adam Gibson został sklonowany przez przypadek.
Teraz dwaj przestępcy, Marshall (Michael Rooker) i Talia (Sarah
Wynter) mają go zlikwidować, aby zatrzeć ślady prowadzące
do ich mocodawcy. Drucker (Tony Goldwyn) jest jednym z najbogatszych i najpotężniejszych ludzi, jego potęga opiera się na
pilnie strzeżonej tajemnicy. Drucker posiada tajne laboratorium,
w którym opracowano technologię klonowania ludzi. Szef laboratorium, doktorWeir (Robert Duvall), wynalazł niezawodną
metodę klonowania. Najpierw tworzy się „czysty”, pozbawiony
indywidualności embrion, później należy go podhodować, gdy
podrośnie, wprowadza się do niego DNA jednostki, którą chce
się uzyskać, a na koniec wstrzykuje się wspomnienia. Cały proces
trwa zaledwie dwie godziny. (piątek, 20:10 TVN)
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Życie Nasielska
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TELEWIZYJNY

2–15 grudnia

SOBOTA 10 GRUDNIA 2005 r. (Andrzej, Daniel, Judyta, Julia, Loretta, Maria)

HIT NA DZIŚ
Zgadnij, kim jestem
TVP 1 20.15
Komedia sensacyjna, 103 min,
Hongkong 1998; Reżyseria: Benny
Chan, Jackie Chan; Scenariusz: Jackie
Chan; Występują: Jackie Chan, Michelle
Ferre, Mirai Yamamoto, Ron Smerczak,
Ed Nelson i inni

Rok 1996, południowa Afryka.
Grupa naukowców dokonuje
niezwykłego odkrycia, znajdując
głęboko pod ziemią minerał
o szczególnych właściwościach
energetycznych. Niedługo jednak
cieszą się sukcesem. Podczas
podróży przez dżunglę konwój
zostaje zaatakowany przez
komandosów. Działający pod dowództwem agenta CIA Morgana
żołnierze przejmują cenny ładunek
i porywają naukowców.Morgan nie
działa na polecenie rządu swego
kraju. Rozkazuje zlikwidować
członków grupy uderzeniowej.
Wiozący komandosów śmigłowiec
roztrzaskuje się. Z życiem uchodzi
tylko jeden z agentów, który jednak
doznaje amnezji. Komandos odzyskuje przytomność otoczony przez
członków afrykańskiego plemienia.
Nie pamięta nawet, jak ma na imię,
tubylcy zwą go zatem Kim-Jes-Tem.
Mężczyzna udaje się na miejsce katastrofy, gdzie odnajduje pudełko
zapałek z tajemniczym napisem,
być może kodem. Powoli odzyskuje siły wśród przyjaznych mu
ludzi. W końcu jednak nadarza się
sposobność powrotu do cywilizacji, szansa odzyskania utraconych
wspomnień.

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

06:05 Nasza Ziemia; serial dok.
06:20 Lasy i ludzie
06:35 Dzień dobry w sobotę; program
poradnikowy
06:40 Ekonomika dla Kazika
06:50 Dzień dobry w sobotę; program
07:00 Rok w ogrodzie
07:25 Dzień dobry w sobotę; program
07:50 Był taki dzień
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Moliki książkowe-czyli-co czytać
dziecku - odc. 3; magazyn
08:25 WIRTUL@NDIA
08:50 Ziarno ; magazyn
09:20 5-10-15 - magazyn dla dzieci
09:50 Scooby, gdzie jesteś?; serial anim.
10:15 Szkoła złamanych serc; serial
11:05 Re:akcja; program dla młodzieży
11:35 SF-Symulator faktu
12:05 Parapet - dla młodych widzów
12:20 Zdobywcy - odc.9; teleturniej
12:50 Był taki dzień
13:00 Wiadomości
13:10 Śmiechu warte - odc.566
13:35 Puchar Świata w skokach narciarskich - Harrachov
15:45 Od przedszkola do Opola
16:25 Moda na sukces - odc.2662
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Warto kochać - odc. 19; serial TVP
18:10 Mistrzostwa Europy w pływaniu
na basenie 25m - Triest
18:45 Sąsiedzi; serial komediowy TVP
19:10 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:50 Sport
20:00 Pogoda
20:15 Hit na sobotę - Zgadnij, kim jestem;
film fabularny kraj prod.Hongkong
(1998); reż.:Benny Chan, Jackie Chan;
wyk.:Jackie Chan, Michelle Ferre, Ed
Nelson, Gloria Simon
22:10 Męska rzecz... - Uciec, ale dokąd?
90’; dramat kraj prod.USA (1993); reż.:
Robert Harmon
23:45 Około północy - / 11 /; magazyn
00:10 Kino nocnych marków - Showgirls
(Showgirls) 125’; film obyczajowy
02:15 Sprawy rodzinne II - odc. 21, 22;
serial kraj prod.USA
03:40 Był taki dzień
03:45 Zakończenie dnia

05:35 Złotopolscy - odc. 285
06:00 Dwójka Dzieciom - Teletubisie - odc.
88/156; serial animowany
06:30 Echa tygodnia
07:00 Spróbujmy razem; magazyn dla
niepełnosprawnych
07:25 Smak Europy
07:35 M jak miłość - odcinek 367; serial
08:30 Jesteś tym, co jesz - odc. 6; serial
dokumentalny
08:55 Sprzedawcy; film dokumentalny
09:25 Na dobre i na złe - odc. 236
10:20 Anna Dymna - spotkajmy się
10:45 Camerata
11:15 Kręcioła - czyli rozkręcamy
Orkiestrę
11:35 30 ton - lista, lista, lista przebojów
12:05 Kochanie zmniejszyłem dzieciaki
- odc 40 kraj prod.USA (1997)
12:55 Familiada
13:25 Złotopolscy - odc. 723 Szafa
Antoniego
14:00 Wybory Miss Świata 2005; widowisko
16:05 Pełną parą; serial sensacyjny
16:35 Pełną parą; serial sensacyjny
17:15 Duże dzieci - (13); talk-show
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:05 Tele PRLe - (12); widowisko rozrywkowe
19:55 Panorama flesz
20:00 Kabaretowa Scena Dwójki Najśmieszniejsi 2005; widowisko
20:55 Mój pierwszy raz - (23)
21:45 Słowo na niedzielę
22:00 Panorama
22:20 Sport Telegram
22:30 Pogoda
22:40 Dwanaście małp 123’; film science
fiction kraj prod.USA (1995); reż.:David
Peoples, Janet Peoples; wyk.:Bruce
Willis, Brad Pitt, Christopher Plummer,
Madelaine Stowe
00:50 W okowach szaleństwa 92’; film
kryminalny kraj prod.USA (1994); reż.:
Nick Vallelonga; wyk.:Lysette Anthony,
Anthony John Denison, Corbin
Bernsen
02:25 Zakończenie dnia

06:00 Pierwsza miłość, odc.145 Polska
06:45 Pierwsza miłość, odc.146 Polska
07:30 Twój lekarz, odc.81 Polska, 2005
08:00 Eureko - ja to wiem, odc.7 Polska
09:00 Hugo Familijny, odc.35
09:30 BRAVO, odc.24
10:00 Pasjonaci, odc.30 Polska, 2005
10:30 Samo życie, odc.620 Polska, 2005
11:15 Samo życie, odc.621 Polska, 2005
12:00 Samo życie, odc.622 Polska, 2005
12:45 Samo życie, odc.623 Polska, 2005
13:30 Na ostrzu noża, odc.15 Polska
14:00 Tango z aniołem, odc.15 Polska
14:45 Słoneczny patrol, odc.203
15:45 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:10 Jezioro marzeń, odc.104
17:10 Granice strachu, odc.12
18:15 Zakręcone, odc.15
18:45 Wydarzenia
19:15 Sport
19:20 Pogoda
19:30 Reggae na lodzie; USA, 1993; r.
Jon Turteltaub; w. Leon, Doug E. Doug,
Malik Yoba, Rawle D. Lewis, John Candy
Komedia sportowa, oparta na autentycznym wydarzeniu. W Zimowej
Olimpiadzie w Calgary (1976) brała
udział czwórka bobsleistów z Jamajki,
uzyskując przyzwoity wynik. Film
opowiada o morderczej pracy i uporze
zawodników i ich trenera (Candy).
21:30 Studio Lotto
21:40 Grasz czy nie grasz, odc.11 Polska
23:05 Rok broni; USA, 1991; r.
Frankenheimer John;w.McCarthyAndrew,
Stone Sharon, Golino Valeria, Pankow John
Thriller, na podstawie powieści Michaela
Mewshawa. Rzym lata 70-te, amerykański pisarz David Raybourne, pracuje nad
swoją nową książką, na jednym z przyjęć spotyka fotoreporterkę Alison King
(Stone). Znajomość ma dla Davida bardzo
złe skutki, kobiecie udało się sfotografować jedną z mafijnych akcji, teraz jest w
śmiertelnym niebezpieczeństwie.
01:20 Magazyn sportowy
03:20 Reebok Hip Hop
05:30 Pożegnanie

05:55 Uwaga! - magazyn, 2005
06:15 Telesklep
07:55 Automaniak - magazyn, 2005
08:30 Dzień dobry TVN - program rozrywkowy, 2005
10:30 Pascal P - program rozrywkowy
11:05 VIVA Polska
12:05 Na Wspólnej - serial obyczajowy
(140/0), Polska, 2005
13:55 Taniec z gwiazdami - program
rozrywkowy, 2005
15:45 SMS (Szymon Majewski Show)
- program rozrywkowy, 2005
16:45 Gala Boksu - sport (18/18), 2005
17:55 Pascal: po prostu gotuj - program
rozrywkowy, 2005
18:30 Maraton Uśmiechu - program
rozrywkowy, 2005
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn, 2005
20:05 Niania - serial komedia (14/15),
Polska, 2005

05.45 „Strefa P” - Magazyn muzyczny
06.10 „Sztukateria” - Magazyn kulturalny
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 wnętrzarski
09.00 „Strefa P” - Magazyn muzyczny
09.30 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
10.00 Na topie – wywiad z… - Wywiad
Romana Rogowieckiego z Reachel
McAdams, Wess Creven
10.30 „FIFA Futbol Mundial” - półgodzinny magazyn piłkarski
11.00 Punkt, set, mecz – magazyn
siatkarski
11.30 „Magazyn Jeździecki”
12.00 „Sztukateria” - Magazyn kulturalny
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 komediowosensacyny, Polska 2004, reż. Krzysztof
Lang
23.45 „Komenda” - serial dokumentalny
00.15 „Drogówka” - magazyn policyjny
00.40 „Komenda” - serial dokumentalny
01.05 Punt, Set Mecz – magazyn siatkarski
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

20:35 Kryminalni - serial sensacyjny
(13/14), Polska, 2005
21:40 Wróg u bram - film wojenny,
Irlandia, 2001, reż. Jean-Jacques
Annaud , wyst. Jude Law, Ed Harris,
Joseph Fiennes, Rachel Weisz, Bob
Hoskins, Ron Perlman

00:20 Camera Cafe - serial komedia
(17/17), Polska, 2004

NIEDZIELA 11 GRUDNIA 2005 r. (Damazy, Daniel, Daniela, Julia, Stefan, Waldemar)

HIT NA DZIŚ

Cała ona
21.10 TVP 1
Film obyczajowy, 92 min, USA 1999;
Reżyseria: Robert Iscove; Scenariusz: R.
Lee Fleming; Występują: Freddie Prinze
Jr, Rachael Leigh Cook, Matthew Lillard,
Paul Walker, Jodi Lyn O’Keefe, Kevin
Pollak i inni

Do elitarnej szkoły w Los Angeles
wracają po feriach uczniowie.
Wszyscy są w znakomitych nastrojach, spędzili wspaniałe dni
wolne od nauki, teraz dzielą się
wrażeniami z podróży, opowiadają o miłosnych podbojach.
Zack jest gwiazdą szkolnej
drużyny sportowej i przewodniczącym klasy. Koleżanki szaleją
za nim, koledzy go podziwiają.
Zack nie może się już doczekać
spotkania ze swoją sympatią,
Taylor, uchodzącą za szkolną
piękność. Obydwoje mają
największą szansę na zdobycie
tytułu „królowej” i „króla” tegorocznego balu maturalnego. Ale
okazuje się, że dziewczyna go
porzuciła. Podczas pobytu na
Florydzie poznała gwiazdora
popularnego serialu telewizyjnego, Brocka Hudsona, dla którego
straciła głowę. Odtrącony Zack
zakłada się z kolegami, że każdą
dziewczynę można wypromować
na królową balu. Przyjaciele
wybierają najmniej atrakcyjną
szkolną ekscentryczkę, Laney
Boggs.

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

06:00 W labiryncie - odc. 117; serial TVP
06:25 W labiryncie - odc. 118; serial TVP
06:55 Był taki dzień
07:00 Transmisja Mszy Świętej z
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w
Krakowie - Łagiewnikach
07:55 Domisie; program dla dzieci
08:25 Dzieci świata - Moja farma; serial
dokumentalny kraj prod.Francja
08:40 Dzieci świata - Czas na zabawę;
cykl dokumentalny kraj prod.Francja
09:00 Teleranek - magazyn
09:30 Talent za talent - odc. 17; program
dla młodzieży
09:55 Królestwo Maciusia - odc.20;
program dla dzieci
10:25 Szkoła złamanych serc - odc. 26;
serial obyczajowy
11:10 Był taki dzień
11:20 Puchar Świata w skokach narciarskich - Harrachov
13:30 Anioł Pański
13:45 Wiadomości
14:00 Wywiad i opinie; program
14:25 Kochamy polskie komedie
14:55 BBC w Jedynce - Ewolucja życia
- Człowiek 5; serial dokumentalny
15:50 Quo vadis? - odc. 5/6; serial TVP
16:45 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Mistrzostwa Europy w pływaniu
na basenie 25m - Triest
18:25 Okazja - odc. 8; serial TVP
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:50 Sport
20:00 Pogoda
20:15 Wiedźmy - odc. 7; serial TVP
21:10 Zakochana Jedynka - Cała ona
91’; dramat kraj prod.USA (1999); reż.:
Robert Iscove; wyk.:Freddie Prinze jr,
Rachael Leigh Cook, Paul Walker; Dla
małoletnich od lat 12
23:00 Uczta kinomana - Ciemna strona
miasta 116’; dramat kraj prod.USA (1999);
reż.:Martin Scorsese; wyk.:Nicolas Cage,
Patricia Arquette, John Goodman
01:00 Kino nocnych marków - Piątek
trzynastego. Nowa krew ; horror kraj
prod.USA (1988)
02:25 Był taki dzień
02:35 Zakończenie dnia

05:45 Złotopolscy - odc. 286
06:10 Dwójka Dzieciom - Teletubisie - odc.
89; serial animowany
06:40 Słowo na niedzielę
06:45 Stacyjka - odc. 13; serial kom. TVP
07:40 Smak Europy
07:55 M jak miłość - odcinek 368; serial
08:45 Zacisze gwiazd - Halinka Mlynkova
i Łukasz Nowicki
09:10 Dzika Afryka; serial dokumentalny
10:05 Ostoja - odc. 35
10:35 Rodzinne oglądanie - Oko w oko
z potworami - odc.2; serial dok.
11:30 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza - Smak Zagrzebia (160)
12:00 Gwiazdy w południe - Hibernatus
78’; film fabularny kraj prod.Francja
(1969); reż.:Edouard Molinaro; wyk.:
Louis de Funes, Claude Gensac, Martine
Kelly, Michel Lonsdale
13:20 NZS - tak się zaczęło; film dokumentalny
14:00 Familiada
14:30 Złotopolscy - odc. 724 Szantaż
15:05 Szansa na Sukces - Martyna
Jakubowicz
16:00 Na dobre i na złe - odc. 237
17:00 Tygodnik Moralnego Niepokoju
17:30 7 dni świat
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:05 Hity na czasie - (10); program
muzyczny
20:00 Panorama flesz
20:05 Europa da się lubić - (odc. 69)
Europa w okowach zimy
21:05 Egzamin z życia - odc. 28; serial
22:00 Panorama
22:20 Sport Telegram
22:30 Pogoda
22:40 Dolina Kreatywna - Co słychać?
22:45 Linia Specjalna
23:30 Febe, wróć; spektakl teatralny
00:30 Pieśń dla Rebeki; film obyczajowy
01:20 Julia wraca do domu; dramat
obyczajowy kraj prod.Polska, Kanada,
Niemcy (2002)
03:15 Zakończenie dnia

06:00 Pierwsza miłość, odc.147
06:35 Pierwsza miłość, odc.148
07:15 Jesteśmy, odc.136 Polska
07:45 Król szamanów, odc.8
08:10 Power Rangers, odc.492
08:40 Hugo, odc.49
09:10 Wszystko o zwierzętach, odc.6
09:40 DURACELL: Eksploracje, odc.38
10:10 Rodzina zastępcza, odc.214
11:10 Gra o wysoką stawkę; USA, 1989;
r. Will Mackenzie; w. Harmon Mark,
Madeleine Stowe, Lesley Ann Warren
13:25 Wibracje; USA, 1988; r. Ken
Kwapis; w. Lauper Cyndi, Jeff
Goldblum, Sands Julian, Falk Peter
Fantasy w konwencji komediowej.
Cyndi Lauper i Jeff Goldblum grają
parę sympatycznych wariatów, którzy
zostali wynajęci przez cynicznego Petera
Falka w celu odnalezienia jednej z
Zaginionych Świątyń Zawierających
Zakazaną Potęgę...
15:30 Fundacja Polsat
15:45 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Za wszelką cenę, odc.14
17:15 Eureko - ja to wiem, odc.8
18:15 Daleko od noszy, odc.75 Polska
18:45 Wydarzenia
19:15 Sport
19:20 Pogoda
19:30 Rodzina zastępcza, odc.215
20:30 Pensjonat pod Różą, odc.94
21:30 Studio Lotto
21:40 Fala zbrodni, odc.42 Polska
22:40 Kuba Wojewódzki, Talk Show
23:40 Granice strachu, odc.12
00:45 Magazyn sportowy
02:45 Lord Mountbatten: ostatni wicekról
Indii; Wielka Brytania, 1985; r. Tom Clegg;
w. Ian Richardson, Janet Suzman, Nicol
Williamson, Nigel Davenport, Sam Dastor
Dramat historyczny rozgrywający się
w latach 1946-1947, kiedy to ważą się
losy niepodległości Indii. Przekazanie
władzy nadzoruje Lord Mountbatten
(Williamson), ostatni wicekról kolonii,
bohater wojenny o znikomym jednak
doświadczeniu politycznym. Teraz musi
podołać roli mediatora między skłóconymi frakcjami Hindusów.
04:35 Aquaz Music Zone
05:30 Pożegnanie

05:55 Uwaga! - magazyn
06:15 Telesklep
07:55 Maraton Uśmiechu - program
rozrywkowy, 2005
08:30 Dzień dobry TVN - program rozrywkowy, 2005
10:30 Miasto bez Świąt - film rodzinny,
USA, 2001, reż.Andy Wolk , wyst. Patricia
Heaton, Peter Falk, Isabella Fink, Nigel
Bennett, Jeremy Akerman
12:30 Co za tydzień - magazyn, 2005
13:05 Niania - serial komedia (14/15),
Polska, 2005, reż. Jerzy Bogajewicz
13:40 Blues Brothers - film komedia,
USA, 1980, reż. John Landis , wyst.
John Belushi, Dan Aykroyd, Carrie Fisher,
Donald Dunn, Murphy Dunne, Kathleen
Freeman, John Candy, James Brown, Cab
Calloway, Aretha Franklin, Ray Charles
16:20 Zielone drzwi
16:55 Magda M. - serial obyczajowy
(14/15), Polska, 2005
17:55 Kryminalni - serial sensacyjny
(13/14), Polska, 2005
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn, 2005
20:05 Strefa śmierci - film katastroficzny,
USA, 2004, reż. Christoph Schrewe , wyst.
Dean Cain, Bettina Zimmermann, Joanna
Taylor, Nigel Bennett, Hanns Zischler

05.35 Punt, Set Mecz – magazyn siatkarski
06.05 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn 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 magazyn filmowy
12.30 „Dekoratornia” – magazyn wnętrzarski
13.00 „Instynkt tropiciela” – przewodnik
po Polsce
13.30 „Psie serce - BIMBER” 21– serial
obyczajowy prod Polskiej
14.30 „FIFA Futbol Mundial” - półgodzinny magazyn piłkarski
15.00 Polska Liga Siatkówki - Wózki BT
AZS Politechnika Warszawska - PZU AZS
Olsztyn
17.00 TiVi-sekcja – talk show
18.00 Film fabularny
20.00 Film fabularny
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 – program
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

22:05 Pod Napięciem - talk show, 2005
22:40 Superwizjer - magazyn, 2005
23:10 Nie do wiary - magazyn, 2005
23:45 Magazyn Orange Ekstraklasa
01:00 Wróg u bram - film wojenny,
Irlandia, 2001, reż. Jean-Jacques
Annaud , wyst. Jude Law, Ed Harris,
Joseph Fiennes, Rachel Weisz, Bob
Hoskins, Ron Perlman, Jude Law, Ed
Harris, Joseph Fiennes, Rachel Weisz,
Bob Hoskins, Ron Perlman

2–15 grudnia

Życie Nasielska

Reformowanie cukru
Wbrew stanowisku Polski 24 listopada br. w Brukseli zawarto
porozumienie w sprawie reformy
unijnego rynku cukru. Polska została
przegłosowana zdecydowaną większością głosów, przeciw była jeszcze
tylko Grecja. Komisji Europejskiej
i przewodniczącej w tym półroczu
Unii Europejskiej – Wielkiej Brytanii
bardzo zależało na szybkim kompromisie z powodu nacisków Światowej
Organizacji Handlu. Krytykuje ona
praktyki Unii, polegające na przeznaczaniu na eksport z ogromnymi dopłatami nadwyżek cukru, co narusza
reguły wolnego handlu. To pierwsza
od 40 lat reforma tego rynku
w Unii.
Przed brukselskim spotkaniem
minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel w rozmowie z PAP powtarzał,
że dla naszego kraju reforma rynku
cukru jest tak sprawą ważną, o tak
poważnych konsekwencjach społecznych i gospodarczych, że
pośpiech przy podejmowaniu decyzji nie jest wskazany. Podkreślał,
że w obecnym kształcie reforma
jest dla Polski nie do przyjęcia i że
potrzebny jest czas na przeanalizowanie najnowszych propozycji
Komisji. Wskazywał też, że państwa członkowskie z zawarciem
porozumienia powinny poczekać
na opinię Parlamentu Europejskiego, czyli do stycznia 2006 roku.

Jednak pozostałe kraje UE były
innego zdania.
W efekcie swej postawy, Polska
została wyłączona z ostatniego
etapu uzgodnień, czyli z trwających w Brukseli rozmów
w ramach odbywającego się
w poprzednim tygodniu spotkania unijnych ministrów rolnictwa.
Komisja Europejska i Brytyjczycy
uznali, że polskie żądania są zbyt
wygórowane. Dlatego Polski zabrakło wśród partnerów rozmów:
po prostu skoncentrowano się
na negocjacjach z krajami, które
prezentowały bardziej elastyczne
stanowisko. Rozpadła więc koalicja, która jeszcze jesienią tego roku
organizowała protesty przeciwko
cukrowej reformie na Zachodzie
Europy, bo inne kraje jakoś umiały
wynegocjować korzystne dla siebie
rozwiązania… Najwięcej udało się
osiągnąć Włochom, których tymczasowy limit produkcji został
powiększony, dostaną też więcej
pieniędzy dla wycofujących się
z wytwarzania cukru producentów.
Nieoficjalnie wiadomo, że kraje
niezadowolone ze zmian mogły
przedstawić Komisji Europejskiej
postulaty, które były dla nich najważniejsze, jednak polski minister
tego nie zrobił. Z kolei Krzysztof
Jurgiel twierdził, że Polsce niczego
nie oferowano.

Ostatecznie porozumienie o zmianach przyjęto bez głosowania, jako
że wiadomo było, iż większość
opowiada za jego przyjęciem.
Reforma oznacza: obcięcie o 36
(zamiast 39) proc. cen cukru, podwyższenie dopłaty dla plantatorów
do 64,2 proc. utraconych dochodów (początkowo miało być 60
proc.) oraz możliwość podwyższenia dopłat do prawie 100 proc.
dla plantatorów w tych państwach,
w których produkcja cukru zostanie ograniczona o więcej niż połowę. Limity produkcji cukru nie
zostaną na razie obniżone, może
się stać ok. 2009–2010 r.
Co na to cukrowa branża? Konsekwencje reformy są złe – mówią zgodnie polscy cukrownicy
i plantatorzy buraków cukrowych,
mimo iż obecne zmiany są bardziej
korzystne niż wcześniejsze projekty. Obawy rolników budzi tzw.
Fundusz Restrukturyzacji na zamykanie zakładów. Za rezygnację
z produkcji cukrownie otrzymają
z Brukseli po 730 euro za tonę limitu produkcji cukru. Stąd obawy,
że zachodnie koncerny, właściciele wielu cukrowni w naszym kraju
(60% rynku), pozamykają zakłady,
skuszone tak intratną propozycją,
a polscy plantatorzy pozostaną
ze swoimi burakami. Jednak, jak
zapewnia Komisja Europejska,

obecnie państwa członkowskie
będą miały wpływ na wykorzystanie tych dopłat dla cukrowni,
co może zahamować zamykanie
zakładów w Polsce. Z kolei, biorąc
pod uwagę dopłaty, nasi plantatorzy stracą tylko 2 euro na tonie
buraków
Zresztą entuzjazmu branży nie
wzbudza reforma jako taka. Otwiera bowiem unijny rynek (chroniony
dotąd m.in. cłami) przed tańszym
cukrem np. z Brazylii. Stosowana
dotąd w UE cena interwencyjna
już nie będzie barierą, i to nie
tylko z tego powodu, że będzie
niska, ale przede wszystkim dlatego, że Bruksela ustaliła ścisłe limity
jej stosowania: będzie można wykupić tylko 600 tys. ton rocznie.
Wobec milionów ton słodkiego
produktu w Ameryki Południowej,
to niewiele.
Co uzgodnienia w dalekiej Brukseli
zmienią w naszym życiu? Zwykli
zjadacze cukru zauważą, że w ciągu
najbliższych 4 lat hurtowa cena cukru
spadnie nawet o 1/3. W handlu detalicznym – o mniej (bo ponad produkowanego w Europie cukru wykorzystują przecież producenci słodyczy,
soków i innych przetworów). Jednak
w rezultacie czeka nas i tak tańsza
szklanka herbaty z cukrem.
A.I. Wojtko
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Szkoła Giełdowa
W Szkole Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego rusza Szkoła Giełdowa. Jest
to wspólny projekt edukacyjny 16 polskich
uczelni i Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie.
Szkoła Giełdowa to oferta edukacyjna
skierowana głównie do początkujących inwestorów giełdowych oraz
studentów ośrodków akademickich,
w których otwierane są filie szkoły.
W SGGW Szkoła Giełdowa będzie działała przy Międzywydziałowym Studium
Informatyki i Ekonometrii.
Program szkoły został przygotowany
przez polskich specjalistów rynku
kapitałowego na podstawie programu paryskiej szkoły L’ECOLE DE LA
BOURSE prowadzonej przez Giełdę
w Paryżu. Zajęcia w Szkole Giełdowej
prowadzone są przez specjalistów
rynków finansowych, wykładowców
wyższych uczelni oraz pracowników
biur maklerskich i banków.
Kursy Szkoły Giełdowej w SGGW będą
odbywać się w weekendy. Inauguracja
Szkoły Giełdowej przy Międzywydziałowym
Studium Informatyki i Ekonometrii odbyła się
26 listopada br.Wziął w niej udział między
innymi Wiesław Rozłucki – Prezes Zarządu
GPW oraz władze i wykładowcy uczelni.
Szczegółowe informacje na temat
Szkoły Giełdowej przy SGGW można uzyskać na stronie internetowej
http://www.msie.sggw.waw.pl/
szkola.htm
oraz
bezpośrednio
u Sekretarza
Szkoły
Giełdowej
– dr
inż.
Krzysztof
Kompa,
tel. kom. 509 936 736.

Dopłaty bezpośrednie
Kontrole na miejscu – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podała już wstępne wyniki
Poziom nieprawidłowości stwierdzony podczas kontroli na miejscu
u rolników, którzy ubiegają się
o płatności bezpośrednie za 2005
r., wynosi 13,14 proc. Kontrolami
objęto 96 tys. gospodarstw.
W porównaniu z ubiegłym rokiem
poziom nieprawidłowości w skali kraju
jest mniejszy o ponad 2 procent.
Nie udało nam się uzyskać informacji o wynikach kontroli
w gminie Nasielsk. ARiMR dysponuje jedynie danymi o całym
powiecie nowodworskim. Otóż
wynika z nich, że w naszym
powiecie skontrolowano 175
gospodarstw, z których aż 13,14%
– czyli dokładnie tyle, ile wynosi
średnia krajowa – niezbyt uczciwie
wypełniła wnioski o dopłaty bezpośrednie. W ubiegłym roku było
znacznie lepiej. Nieprawidłowości
stwierdzono w nieco ponad 4%
gospodarstw – warto przy tym
zaznaczyć, że kontrolerzy byli
tylko w 120 gospodarstwach.
Wyniki inspekcji przeprowadzonej
w 2005 r. mogą ulec zmianie, gdyż
analiza obejmuje na razie 60 % skontrolowanych wniosków.
W centrali Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa powie-

dziano nam, że nadal sporym problemem są rozbieżności między
danymi zawartymi we wniosku,
a stanem faktycznym w gospodarstwie. Najczęstszym grzechem
rolników – i to nie tylko w powiecie nowodworskim – jest to, że
deklarują większą powierzchnię
działek rolnych, niż powinni. A ile
powinni podać – to już dokładnie
wykazują pomiary kontrolerów.
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się
o „namierzeniu” w rejonie Nowego
Dworu Mazowieckiego rolnika, który we wniosku o dopłaty napisał, że
uprawia zboża – tymczasem na jego
polach zamiast zbóż rosły dorodne
chwasty. On już może się pożegnać z dopłatami. Mniejsze dopłaty
otrzymają te gospodarstwa, w których różnica między powierzchnia
deklarowaną a faktyczną przekroczyła 3 procent.
Jak poinformowała Agencja, najwięcej wizyt przeprowadzono
w województwie mazowieckim,
świętokrzyskim i lubelskim, najmniej
– w lubuskim i opolskim. Najwyższy
poziom nieprawidłowości występuje
w województwach na południu kraju, gdzie jest najwięcej gospodarstw
o niekorzystnej strukturze agrarnej
(duża liczba małych i rozdrobnionych gospodarstw).
W tym roku zwiększona liczba
kontroli – na poziomie 11 proc.

– objęła województwa: opolskie, pomorskie, świętokrzyskie,
warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie. Wynika to z faktu, że w województwach tych
w 2004 r. udowodniono najwięcej „błędów” Ponadto kontrole
metodą „foto” przeprowadzono
przede wszystkim na obszarach,
na których stwierdzone zostały
znaczące nieprawidłowości powodujące sankcje finansowe.
Jak przypomina Agencja, celem
kontroli na miejscu jest weryfikacja
danych zadeklarowanych przez
producenta rolnego na wniosku
o płatność na podstawie przeprowadzonej kontroli stanu faktycznego, a tym samym zapewnienie prawidłowego wykorzystania środków
przyznanych w ramach wszystkich
płatności obszarowych realizowanych przez ARiMR.
Kontrola na miejscu w ramach
płatności bezpośrednich polega na
sprawdzeniu:
– gatunku uprawianych roślin lub
rodzaju użytku gruntowego na danej
działce rolnej zgłoszonej we wniosku
o przyznanie płatności,
– granic upraw i dokonaniu
pomiarów powierzchni działek rolnych,
– przestrzegania na działce zasad
dobrej kultury rolnej z elementami

ochrony środowiska w roku przeprowadzenia kontroli.
Kontrole na miejscu, przeprowadzane
przez wykonawców zewnętrznych,
zostały już zakończone. Aktualnie
trwa proces weryfikacji ich pracy:
inspektorzy ARiMR przeprowadzają
kontrole formalne i sprawdzające
jakość wykonanych pomiarów.

Województwo

dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
suma:

Również w przyszłym roku do
gospodarstw przyjdą specjaliści
z urządzeniami pomiarowymi. Do
kogo tym razem „uśmiechnie” się
szczęście? Tego nikt nie wie – zadecyduje los i agencyjny komputer.
Dlatego warto być przygotowanym
na wizytę nieproszonych gości
i rzetelnie wypełnić wniosek.
AW

Liczba
wytypowanych
gospodarstw

Poziom kontroli
%

3575*
3898
10 257
1343
7432*
7976
12 381*
3383
7262
4686
4490*
3184
10643*
4758*
6943
3808*
96 019

5,64%
5,55%
5,51%
6,21%
5,51%
5,57%
5,53%
11,05%
5,52%
5,53%
11,01%
5,60%
10,92%
10,77%
5,50%
12,51%
6,46%

Tabela: informacje o poziomie i liczbie kontroli w poszczególnych województwach:
* województwa, w których przeprowadzane są również kontrole metodą foto
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Życie Nasielska

Rewolucja w oświacie?
prowadzoną 6 lat
W
temu reformę oświaty czeka… reforma.

A przynajmniej spore
zmiany. Wiele sprzecznych
emocji wzbudza istnienie
gimnazjów, które miały
wyrównać szanse dzieci
z mniejszych miejscowości, stały się natomiast
„wylęgarnią problemów”,
na jakie polska edukacja
ewidentnie nie jest przygotowana. Uciekają z nich
nauczyciele, zaś władze
oświatowe tną wydatki
na etatach pedagogów
i psychologów, a nawet
– sprzątaczek. Mało jednak prawdopodobne, by
utworzone z takim nakładem sił i środków gimnazja rzeczywiście zostały
zlikwidowane. Bardziej
realne wydają się zmiany
dotyczące szkolnych programów, przedmiotów
i podręczników.
W sprawie tych ostatnich wypowiedziało się niedawno Ministerstwo Edukacji.
Planuje, że prócz względów merytorycznych i dydaktycznych ma dojść
jeszcze jedno kryterium dopuszczenia

książki do szkół: cena. Maksymalne
ceny książek mają być zapisane
w ustawie, a pozycje droższe nie zostaną przyjęte. Dodatkowo podręczniki
dla uczniów najmłodszych mają być też
lekkie, żeby nie przeciążać dziecięcych
kręgosłupów. Dopuszczalne ceny to do
15 zł za książki do szkoły podstawowej,
do 18 zł – do gimnazjum i do 20 zł
dla szkół ponadgimnazjalnych, jakkolwiek rząd zastrzega, że wysokości te
mogą się jeszcze zmienić. Argument?
Zdaniem MEN, ceny podręczników
to jedna z najważniejszych barier
edukacyjnych. Wskazywanego przez
„Gazetę Wyborczą” sposobu praktykowanego na Zachodzie, mianowicie
dotacji państwa do podręczników ani
wykupywania od wydawców części
nakładu, ministerstwo nie rozważa.
Pomysł regulacji cen nie podoba się
radzie Polskiej Izby Książki. Izba podkreśla, że jedynym efektem zapisu
będą podręczniki o okrojonej treści,
czyli w rezultacie niższy poziom nauczania. Zmiany nie wyrównają zatem
szans dzieci z rodzin uboższych, bo ich
nadal nie będzie stać na dokupienie
dodatkowych książek, uzupełniających
wiedzę podstawową. Podchodzę do
tego spokojnie, sceptycznie i z rezerwą – powiedziała jedna z nauczycie-

lek pracująca na terenia naszej gminy.
– To nie przejdzie. Rząd wycofał się
z wielu innych przedwyborczych pomysłów, wycofa się i z tego. Bardziej
boimy się „majstrowania” przy Karcie
Nauczyciela. Nie brak głosów, że powinno się ją zmienić albo zlikwidować.
Wiem, że obawiający się tych zmian
nauczyciele starają się z pewnych
przywilejów, np. z płatnych urlopów
zdrowotnych, korzystać „na zapas”.
Zdziwienie budzi także inny pomysł
ministra edukacji. Planuje on zastąpienie
dzisiejszego przedmiotu „wiedza o społeczeństwie” innym – przedmiotem
„patriotyzm”. Ministerstwo zamierza
ogłosić konkurs na podręcznik promujący patriotyczne postawy, co wynika
z deklaracji ministra edukacji i ministra
kultury „Patriotyzm Jutra – spotkanie
tradycji z nowoczesnością”.
Inne przewidywane zmiany to obowiązkowe wychowanie przedszkolne
dla pięciolatków, język angielski we
wszystkich szkołach od pierwszej klasy
(od września 2006), a od września 2007
r. do I klasy pójdą już sześciolatki. Będzie
dodatkowe 100 mln zł na stypendia dla
uczniów z ubogich rodzin, specjalny
program pomocy dla dzieci z terenów
popegeerowskich, dożywianie 1,5 mln

dzieci. Poza tym ma powstać program
kształcenia zawodowego opierający się
na potrzebach rynku pracy, a nauczyciele pracujący przy ustnych maturach
być może dostaną dodatkowe pieniądze. Powstanie Polska Rada Młodzieży
oraz Narodowy Plan Badań nad Młodzieżą, którego celem ma być przede
wszystkim zapobieganie patologiom.
Bardzo istotną zmianą jest także
nowa podstawa programowa, mająca
obowiązywać najwcześniej od 2009
r., nad którą wcześniej planowana jest
społeczna debata. Jedna z dyskusji
odbywała się w połowie listopada
z inicjatywy pisma „Głos Nauczyciela”. Uczestniczyli w niej były
minister edukacji Mirosław Sawicki,
prof. Krzysztof Konarzewski, ekspert
Instytutu Spraw Publicznych, Główny Koordynator prac nad podstawą,
Piotr Marciszuk, wiceprzewodniczący Polskiej Izby Książki, prof. Stanisław
Bortnowski (Katedra Polonistycznej
Edukacji Nauczycielskiej w Instytucie Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego) oraz nauczyciele z całej
Polski. Ci zaś mieli wiele zastrzeżeń
do projektu, zarzucając mu, że ma
być w istocie jedynym obowiązującym programem, że przekazuje
informacyjną wizję świata, zamiast

Zima w kwiatach
„Pani zima w nowej
szacie” – to najtrafniejsze określenie tego, co
działo się podczas Międzynarodowego Pokazu
Florystycznego. Przepiękna i kolorowa impreza
odbyła się w ubiegłym
tygodniu w Broniszach.

Na Warszawskim Rolno-Spożywczym Rynku Hurtowym swoje
umiejętności zaprezentowali światowi mistrzowie florystyki z Holandii,
Rosji i Danii. Pokazali, jak przybrać
tę monotonną porę roku w strojne
szaty.
Modne kwiaty w nadchodzących
miesiącach to: wilczomlecz, anturium, róża, lilia oraz cantedeskia.
Do łask wracają goździki. Zdaniem
specjalistów, paleta barw tych kwiatów ma wyraziste, niepowtarzalne
i lekko tajemnicze kolory. Dominują

w niej fiolety – od cyklamenowego, przez fiołkowy, do śliwkowego,
zielenie – od pistacjowej do oliwkowej, nasycone niebieskie kolory
– od turkusowego do morskiego
oraz brązy. W tym sezonie modne jest również łączenie kwiatów
z połyskującymi elementami
i przeróżnymi
materiałami.
Szczególnie piękne kompozycje
powstają w połączeniu np. z delikatnymi koronkami i wzorzystymi
jedwabiami. Floryści, co pokazali
w Broniszach, używając kontrastujących wzorów i kolorów, starają się
stworzyć kompozycje nawiązujące do baroku. A wiemy dobrze,
że wtedy dominował przepych.
Takie najmodniejsze bukiety mają
w krótkie zimowe dni rozświetlać
pomieszczenia i stwarzać odświętną atmosferę przytulności.
Znani europejscy floryści – Lars

fot. D. Panasiuk

fot. D. Panasiuk

nauki myślenia i korzystania ze
źródeł wiedzy. Wprowadzenia przymusu lekturowego w przedmiotach
humanistycznych prof. Bortnowski
nie wahał się nazwać hańbą edukacji
humanistycznej, a samej podstawy
– rozkładami materiału. – Świat się
dynamizuje, zmienia, a u nas się
konserwuje – podkreślał. – Uczeń
powinien uczyć się wyrażania
własnego, odpowiedzialnego sądu,
dostrzegania złożoności zjawisk;
powinien być świadomy, że istnieją
konflikty nierozwiązywalne. A tego
w nowej podstawie brak. Z kolei Piotr
Marciszuk zauważał, że w projekcie
nie ma obiecywanego doszczegółowienia treści, a jest ich interpretacja. Broniąc nowej podstawy,
prof. Konarzewski zaznaczał, że prace
nie są jeszcze skończone, a poza tym,
że projekt nie jest skierowany przeciwko reformie z 1999 r., a przeciwko
sposobom jej realizacji.
Prof. Konarzewski odpowiedział też
na pytania „Życia Nasielska”, na temat
części podstawy dotyczącej przedmiotu „historia i społeczeństwo” w szkole
podstawowej i gimnazjum.
1. Nowa podstawa miała m.in. skonkretyzować odpowiednie zapisy. Tymczasem w obowiązującej podstawie
mamy fragment: „uczeń rozumie
znaczenie podstawowych symboli
występujących w opisach map i planów”, „odczytuje dane z planu i mapy
oraz odpowiada na proste pytania z nimi związane”, zaś w nowej: uczeń ma
„umieć czytać mapy historyczne”.
2. Skoro zespół pracował nad projektem nowej podstawy cały rok,
skąd wzięły się w nim błędy merytoryczne? Kanonizowana w 1997 r.
Jadwiga Andegaweńska nazywana
jest „błogosławioną”. Poza tym, choć
wymieniona jest np. postać Allacha, nie
ma wzmianki o Jezusie. Czyżby autorzy
uważali, że to postać nieważna? Czy
może niehistoryczna?

Tak przystrojonym samochodem do ślubu – dlaczego nie.

Jensen z Danii, Nicky Markslag
z Holandii oraz Roman Zarubin
z Rosji, zaprezentowali podczas
pokazu najmodniejsze kompozycje wykonane w duchu
obowiązującej tej zimy tendencji
– „Odświętnie wystrojona”.
Wśród prezentowanych prac można
było zobaczyć mnóstwo kwiatowych
aranżacji – między innymi na czas
Adwentu i na świąteczny stół. Nie zabrakło propozycji ślubnych bukietów
oraz kwiatowych, i nie tylko, dekoracji
samochodu młodej pary i weselnego
stołu. Pomyślano też o karnawale.
Można więc było podziwiać, bardzo
modnych w tym roku, „kwiatowych
korsarzy”, czyli bransoletki z kwiatów
oraz pachnącą biżuterię.

Rynek hurtowy w Broniszach na
kilka godzin zamienił się rajski
ogród. Na Międzynarodowy Pokaz
Florystyczny przyjechało kilkuset
kwiaciarzy i miłośników kwiatów
z całego kraju. Wśród nich było
kilkudziesięciu dziennikarzy prasy,
telewizji i radia. Ci ostatni byli tego
dnia bardzo nieszczęśliwi, nie mogli
bowiem pokazać swoim słuchaczom
tego wszystkiego, co zobaczyli. Na
imprezie nie mogło zabraknąć
przedstawicieli „Życia Nasielska”.
Pokaz „Pani Zima w nowej szacie”
zorganizowali: Warszawski RolnoSpożywczy Rynek Hurtowy Bronisze, Biuro Kwiatowe Holandia oraz
Smithers-Oasis Denmark A/S wraz
z firmą Danpool.
AW

3. Jak można w szkole podstawowej
wymagać, by uczeń umiał „określić
przydatność danego źródła dla badania
danego zagadnienia”, skoro wymaga
to wcześniej wieloletniego poznawania
historii?
Prof. Konarzewski odpowiedział, że
nauka czytania map powinna być
prowadzona na lekcjach geografii, a nie
historii. Widocznie zapomniał, że przedmiotu „geografia” nie ma w szkole podstawowej, poza tym mapy historyczne
są różne od geograficznych i wymagają
innego przygotowania. Przyznał nam
rację, że Jadwiga jest już uznana za
świętą, dodał jednak, że trzeba szczególnie zjadliwie czytać ten projekt, żeby
uważać, iż brak postaci Jezusa oznacza
brak chrześcijaństwa. Zgodził się także
z ostatnim zastrzeżeniem dotyczącym
pracy ze źródłami.
Projekt nowej podstawy, jako materiał do
dyskusji, trafi lada dzień do szkół całej
Polski. Jak potoczą się jego losy, zależy
teraz dużej mierze od nauczycieli.
A. I. Wojtko

2–15 grudnia

Życie Nasielska

Fajna szkoła

fot. M. Stamirowski

Niby się starzeje, a z każdym rokiem jest coraz piękniejsza i młodsza.
16 listopada odbyła się uroczystość
60-lecia Szkoły Podstawowej w Nasielsku. Jubilatka obchodziła również
35-lecie nadania jej imienia Wielkiego Polaka, Stefana Starzyńskiego.

Zajęcia w naszej Publicznej Szkole
Powszechnej w Nasielsku rozpoczęły się 4 września 1945 r. Przez
wiele lat obydwie szkoły współistniały w jednym budynku. Po ośmiu
latach starań, zarówno działaczy, jak
i władz miejskich, szkoła otrzymała
nowoczesny budynek.

Z okazji jubileuszu został opublikowany folder poświęcony nasielskiej
szkole. Warto przybliżyć naszym
czytelnikom niektóre fragmenty
publikacji, opisujące początki i teraźniejszość tej – wbrew swojemu
wiekowi – bardzo nowoczesnej
placówki oświatowej.

Uroczystość otwarcia nowej placówki odbyła się 2 lutego 1970 r.
Rozpoczęto równocześnie przygotowania do przyjęcia przez szkołę imienia Stefana Starzyńskiego.
Ten ważny moment miał miejsce
17 października 1970 roku.

Do II wojny światowej funkcjonowała w Nasielsku jedna Publiczna
Szkoła Powszechna. W lutym
1945 r. rozpoczęła na nowo swą
działalność. Ze względu na dużą liczbę dzieci władze oświatowe w Pułtusku podjęły decyzję o utworzeniu
drugiej szkoły. Na organizatora i jej
pierwszego kierownika powołany
został Wacław Sokolnicki.

Wybór Patrona nie był sprawą
przypadku. Wacław Sokolnicki
jako pedagog był przekonany
o potrzebie wskazania dzieciom
i młodzieży wzorów osobowych
do naśladowania.
W jego przekonaniu Stefan Starzyński – człowiek czynu w czasie

pokoju, bohater z czasów
wojen – to najbardziej
odpowiednia postać.
Następna ważna data, to
30 kwietnia 1980 r. W tym
dniu odbyło się wręczenie
szkole sztandaru ufundowanego przez rodziców
i społeczność Nasielska.
Należymy do Federacji
Szkół im. Stefana Starzyńskiego, która zawiązała się
w czasie pierwszego Zlotu
Szkół im. Stefana Starzyńskiego w dniach 5–6
maja 1994 r. Wydarzenie
to zaowocowało nawiązaniem przyjaźni, serdeczną
współpracą i wymianą
doświadczeń, a także stało się
początkiem dorocznych spotkań
szkół zrzeszonych w Federacji.
W roku 1999 takie spotkanie odbyło

W wyniku reformy oświaty od roku
2003 nasza placówka jest jedyną
Szkołą Podstawową w Nasielsku.
Począwszy od Wacława Sokolnickiego, szkołą kierowali zasłużeni
dla placówki środowiska lokalnego
nauczyciele: mgr Stanisław Grzesiak, mgr Zygmunt Kozłowski, mgr
Roman Kraszewski, mgr Janina Czyżewska i mgr Zofia Szustakowska.
Od roku 1991 o prawidłowe funkcjonowanie naszej szkoły i jej dobre
imię dba mgr Agnieszka Mackiewicz,
którą wspomagała od roku szkolnego 2004/2005 mgr Maria Bugalska,
a obecnie mgr Bożena Kozłowska
i mgr Mariusz Kraszewski. (…)
„Szkoła z klasą” – w roku szkolnym
2002/2003 braliśmy udział w akcji
organizowanej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
przez „Gazetę Wyborczą” i Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Certyfikat jakości otrzymaliśmy
10 października 2003 r.
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fot. M. Stamirowski

się w naszej szkole. Swą obecnością
zaszczycił je prof. Marek Drozdowski,
który opowiedział nam o wojennych
epizodach z życia Patrona.

SOKRATES COMENIUS – rok szkolny 2004/2005 był pierwszym
okresem współpracy zatwierdzonej
na trzy lata przez Komisję Europejską w ramach programu Unii
Europejskiej – Sokrates Comenius.
Koordynatorem działań stała się
nasza szkoła, partnerami – szkoły
w Grecji, na Węgrzech i we Włoszech. Do tej pory odbyły się dwa
spotkania robocze: w listopadzie

2004 r. na Krecie oraz w kwietniu
2005 r. w Nasielsku.
Celem współpracy jest realizacja
zadań związanych z integracją europejską, ekologią, promowaniem
zdrowego stylu życia, sportu i kultury, a także z wdrażaniem technologii
informatycznej oraz nauką języków
obcych.
Ponadto w ramach tematyki
integracji europejskiej zorganizowaliśmy spotkania środowiskowe
„Dzień Europejczyka”; apele: „Prawa człowieka – bądź tolerancyjny”,
„Poznajemy Sokratesa”; cykl zajęć
lekcyjnych i warsztatów m. in. Ekologiczne: „Mieszkam w Nasielsku
– Żyję w Europie”, historyczne:
„Poznajemy kraje członkowskie Unii
Europejskiej”, konkurs plastyczny
„Europa w oczach dziecka” oraz
spotkania z wolontariuszami europejskimi.
Od lat rozwijamy współpracę z Polską Fundacją im. Roberta Schumana. Liczna grupa naszych uczniów
wraz z opiekunami uczestniczyła
w Paradzie Schumana 15 maja
2005 r. w ramach XII Polskich Spotkań Europejskich. (…)
W roku 2000 rozpoczęto modernizację szkoły, m. in. dobudowano
szatnię i klasopracownie, wymieniono okna, instalację centralnego
ogrzewania, ocieplono budynek.
Dokonano również zmian wewnątrz
szkoły.
Z piękną historią szkoły opisaną
w jubileuszowym folderze powinni
się zapoznać nie tylko jej uczniowie,
ale również mieszkańcy Nasielska.
Warto wiedzieć, że w naszym
mieście jest placówka oświatowa
na europejskim poziomie. Szkoła
Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego nie tylko uczy, ale również
dba o wszechstronny rozwój dzieci.
Uczniowie pytani przez nas o to,
jak jest w szkole, bez namysłu odpowiadają – FAJNIE! Opinia krótka,
konkretna i na pewno miła dla nauczycieli. Nic dodać, nic ująć.
Opracował Dariusz Panasiuk

fot. M. Stamirowski
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ŻYCIE OD KUCHNI ŻYCIE OD KUCHNI ŻYCIE OD KUCHNI

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:
1–4 i 12–18 grudnia
Apteka ARNICA, ul. Rynek 16
tel. (023) 691-21-30
5–11 grudnia
Apteka Prywatna,
ul. Kilińskiego 1/3
tel. (023) 691-23-23
Apteka NOWA
ul. Warszawska

Bez cebuli ani rusz
Mimo iż od mojej wizyty u syna Karola
i jego żony-artystki minął prawie tydzień,
wciąż nie mogłam się otrząsnąć z wrażenia. Ludwika nadal wszystko pozostawia
na głowie swego męża i dzieci. A przecież
Martyna jest mała, Jurek natomiast powinien więcej czasu poświęcać lekcjom.
Wprawdzie Karol zapewniał mnie, że
Ludwika radzi sobie ze wszystkim, tylko
przy mnie jakoś nie umiała tego pokazać,
ale ja wiem swoje. Najlepszy dowód, że
kaszlącym dzieciom chciała z miejsca
podać antybiotyk! Na szczęście byłam
na miejscu i zabroniłam, a dla wnuków
przygotowałam syrop z cebuli. Karol tłumaczył potem, że Ludwika, jako śpiewaczka, jest przeczulona w sprawach gardła
i woli dmuchać na zimne… Tak czy owak,
recepta na antybiotyk pozostała niewykupiona, a dzieciaki, gdy wyjeżdżałam, były
już zdrowe. Tylko ta cebula… Kupiłam jej
rzeczywiście za dużo, i żeby nie zadrażniać
bardziej sytuacji u Karola, przywiozłam
ją do domu. Córka, gdy zobaczyła pełen
worek, załamała ręce.
– Mamo – jęknęła – co my z tym zrobimy?
– Zjemy – odpowiedziałam z przekonaniem. – Nie martw się, Zosiu, ugotuję
z tej cebuli zupę.
– Z całej? Przecież to ogromny wór! Zostaw
przynajmniej połowę na później. Tylko co
powie Piotrek?
Tak, wiedziałam, co o zupie cebulowej
sądzi mój zięć.
– Może kup do zupy białego wina? – zaproponowała moja córka i mimo iż była
sobota, wróciła do swoich księgowych
wyliczeń.
Piotr tolerował zupę z cebuli jedynie pod
warunkiem dodania do niej białego wina.
Mówił, że to neutralizuje jej smak. Ale ja ani
myślałam ustępować. Nie wolno dodawać
wina do potrawy, którą mają zjeść dzieci.
Wprawdzie Piotr mógł dolać ostatecznie
wina i do talerza, ale… Do sklepu po gałkę
muszkatołową posłałam Kasię – a dzieci
nie kupują przecież alkoholu.
Gdy roniąc obficie łzy, siekałam cebulę,
w kuchni zjawił się mój zięć z Frankiem.
Wracali z podwórka, gdzie bawili się na
śniegu. Muszę przyznać, że Piotr świetnie zajmuje się swoim potomstwem i jest
dobrym ojcem. Obaj byli zmarznięci, choć
nie było silnego mrozu.

HOROSKOP

Baran 21.03.- 20.04.

– Jak tam bałwan? – zapytałam Franka,
starannie unikając spojrzenia zięcia, bo
zdążyłam dostrzec już jego minę.

Staniesz się bardzo waleczny i zdeterminowany, żeby wygrać ważną dla
Ciebie sprawę. Wyostrzona intuicja pomoże Ci teraz uniknąć wszelkich
pomyłek i nietrafnych decyzji. W miłości masz szansę odnowić coś, co
wydawało się już stracone.

– Nijak. Jest za mało śniegu na lepienie
– odpowiedział wnuczek, myszkując po Byk 21.04.- 20.05.
szufladach.
Przez najbliższe dni unikaj działań zespołowych, bo swoją arogancją
– To co robiliście? I czego szukasz? Powiedz,
będziesz prowokować niepotrzebne konflikty. Zacznij działać w pojedynkę,
to Ci dam.
a pokonasz swojego rywala do awansu. W życiu osobistym nadchodzi czas
wielkiego
pojednania.
– Rzucaliśmy śnieżkami. Nie dasz mi, bo
szukam czekolady.

– Przed obiadem?! Nie dam.
– Ech, taki to obiad – zaczął Piotr. Ale
zamilkł. W nagrodę wyjęłam z lodówki
resztę wczorajszej pieczeni. W ten sposób
skutecznie odwróciłam jego uwagę, bo
zaraz zaczęli z Frankiem rozstawiać talerze
i kroić chleb. Po chwili dołączyła do nich
i Kasia, która wróciła z zakupami. Oni pałaszowali kanapki z zimnym mięsem, a ja
spokojnie dokończyłam zupę. Zjedliśmy
ją wszyscy, grzecznie i bez marudzenia.
Może tylko zięć nie był całkiem ze mnie
zadowolony. Ale cóż, na tym w końcu
polega bycie teściową…

Babcia Jadzia

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
Szczęście Ci sprzyja. Wiele teraz wygrasz w jakimś ważnym sporze
finansowym. Masz też szansę wynegocjować podwyżkę zarobków.
W miłości zrobisz rachunek sumienia i zrozumiesz jakiś swój błąd.
Porozmawiaj więc szczerze z partnerem.

Rak 22.06.- 22.07.
Masz wyjątkową okazję znaleźć teraz atrakcyjną ofertę pracy. Rozejrzyj
się dobrze wokół siebie, a znajdziesz to, czego najbardziej potrzebujesz.
Stanie się możliwe coś, w co wcześniej nie wierzyłeś. Omów wszystko
z partnerem.

Lew 23.07.- 22.08.
Uważaj, bo łatwo możesz zaufać jakiemuś oszustowi. Dzięki informacjom,
które teraz zdobędziesz, zdziałasz dużo więcej niż dotąd. Ale bądź ostrożny
i dokładnie sprawdzaj wszystko, co będziesz podpisywać.

Panna 23.08.- 22.09.
Przed Tobą bardzo korzystne spotkanie w interesach. Będziesz mieć
wprawdzie więcej obowiązków, ale popiszesz się swoim talentem
organizacyjnym i wiele zyskasz. W życie osobiste trochę zamieszania
wprowadzi nieoczekiwana wizyta kogoś z przeszłości.

Zupa cebulowa
8–10 cebul, masło lub margaryna
do smażenia, woda (bulion warzywny), mąką, sól, pieprz, gałka
muszkatołowa, bułka na grzanki,
żółty ser

Posiekaną cebulę usmażyć w rondlu, w którym będzie się gotowała
zupa. Oprószyć mąką, zrumienić.
Zalać wodą bądź wywarem z warzyw, dodać przyprawy. Gotować
ok. godziny. Bułkę pokroić w większą kostkę, zrumienić na tłuszczu.
Ser zetrzeć na tarce. Grzanki
ułożyć w naczyniu żaroodpornym, zalać zupą i posypać serem.
Zapiekać w rozgrzanym piekarniku
5–10 minut. Do zupy można przed
zapiekaniem dodać 2 kieliszki białego wytrawnego wina.

***Kino NIWA - ZAPRASZA***
2–4 GRUDNIA godz.18.00

„PLAN LOTU”
Thriller; czas 93 min., dozw. od 15 lat; Reżyseria: Robert
Schwentke; Scenariusz: Peter A. Dowling, Billy Ray; Obsada:
Jodie Foster – Kyle Pratt, Sean Bean – Kapitan Rich, Marlene
Lawston – Julia, Erika Christensen – Fiona
Matka i córka wracają z Berlina do domu. Dziecko niespodziewanie znika, a nikt z pasażerów samolotu nie
przypomina sobie, by dziewczynka w ogóle znajdowała
się na pokładzie...
9, 11, 12 GRUDNIA
godz.18.00

„LEGENDA ZORRO”
Akcja/Przygodowy; Reżyseria: Martin Campbell; Scenariusz: Alex Kurtzman, Roberto Orci;
Obsada:Antonio Banderas – Don Alejandro de la Vega/Zorro, Catherine Zeta-Jones – Elena
de La Vega, Adrian Alonso – Joaquin, Pedro Armendáriz Jr. – Gubernator Don Pedro, Nick
Chinlund – McGivens
„Legenda Zorro” to kontynuacja przygód sławnego krzewiciela sprawiedliwości. Minęło
dziesięć lat, odkąd rozstaliśmy się z Zorro. Don Alejandro de la Vega (Antonio Banderas)
wiedzie spokojny żywot i jeszcze tylko czasami spieszy na pomoc uciśnionym jako zamaskowany jeździec – Zorro. Kiedy odkrywa intrygę kalifornijskich biznesmenów i polityków
działających w tajnym stowarzyszeniu Rycerzy Aragonii, znów musi ruszyć do walki.

Waga 23.09.- 23.10.
Twoja kariera zawodowa zwolni tempo, ale nie będziesz narzekać.
Rozpocznie się czas małej stabilizacji. Dzięki temu uwierzysz w swoje racje
i w siebie. Życie uczuciowe dostarczy Ci zaskakujących przeżyć.

Skorpion 24.10- 22.11.
Szczęście dopisze Ci we wszelkich interesach wymagających ryzyka. Twoje
pomysły zostaną docenione, a pracowitość nagrodzona. Przekonasz się, że
wszystko układa się tak, jak zaplanowałeś.

Strzelec 23.11.- 21.12.
Będziesz bardzo niecierpliwy, a to nie przyniesie Ci nic dobrego. Zostaw
sprawy swojemu biegowi i nie popełniaj głupstw. Wszystko ułoży się
z korzyścią dla Ciebie bez Twojego udziału. Zajmij się życiem uczuciowym,
pojawi się w nim ktoś niezwykle interesujący.

Koziorożec 22.12.- 19.01.

osobą.

Spotkasz nowe osoby, które korzystnie wpłyną na Twoją karierę. Uda Ci
się znaleźć kompromis w trudnej sytuacji, który zadowoli wszystkie strony.
Szczęście dopisze Ci w grach losowych. Znajdziesz porozumienie z bliską

Wodnik 20.01.- 19.02.
Uważaj, bo możesz być zbyt łatwowierny i zaufać komuś, kto chce Ci
zaszkodzić. Pomocy poszukaj u sprawdzonych przyjaciół, a unikniesz
kłopotów. Poznasz teraz kogoś, kto przyniesie Ci powodzenie w interesach
i korzyści finansowe.

Ryby 20.02.- 20.03.
Unikaj nieporozumień i sporów, bo nic nie wygrasz. Raczej pracuj
zespołowo, będziesz świetnie sobie radzić. Masz nawet szansę na awans.
W miłości nie podejmuj żadnych nieprzemyślanych decyzji. Poradź się
przyjaciół.

2–15 grudnia
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PONIEDZIAŁEK 12 GRUDNIA 2005 r. (Adelajda, Aleksander, Dagmara, Joanna)

HIT NA DZIŚ

Król Edyp
20.15 TVP 1
Teatr, 80 min, Polska, 2005; Autor:
Sofokles; Przekład: Marcin Sosnowski;
Reżyseria: Gustaw Holoubek; Zdjęcia:
Jan Holoubek; Muzyka: Wojciech
Borkowski; Aktorzy: Piotr Fronczewski
(Król Edyp), Teresa Budzisz
– Krzyżanowska (Jokasta), Jerzy
Trela (Kreon), Krzysztof Gosztyła
(Tyrezjasz), Jerzy Kamas (Kapłan), Jan
Kociniak (Posłaniec z Koryntu), Marian
Kociniak (Sługa), Grzegorz Damięcki
(Eon), Tadeusz Borowski (Szef Policji),
Gustaw Holoubek (Recytacje), Chór
Filharmonii Narodowej pod dyrekcją
Henryka Wojnarowskiego

Jeden z najważniejszych dramatów w dziejach ludzkości, tym
razem w nowym przekładzie,
wyreżyserowany przez Gustawa
Holoubka w warszawskim teatrze
Ateneum z okazji jubileuszu 75-lecia powstania tej sceny. Opowieść
o ludzkich namiętnościach, żądzy
władzy, o człowieku złamanym
przez los została zrealizowana
w nowoczesnych, umownych
dekoracjach.
Na Teby spada fala nieszczęść,
ludność dziesiątkuje zaraza. Edyp
od wielu lat zasiada na tronie, zostawszy władcą w wyniku małżeństwa z Jokastą, wdową po Lajosie.
Przejęty losem państwa wysyła do
wyroczni delfickiej Kreona, brata
swej żony. Wyrocznia oznajmia, iż
miasto zostało okrutnie ukarane,
ponieważ nadal przebywa w nim
morderca Lajosa. Edyp przysięga
współobywatelom, że odnajdzie
zbrodniarza. Nie wie, że tym samym
wydaje wyrok na siebie.

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

06:00 Kawa czy herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Moda na sukces - odc.2663
08:40 Listonosz Pat; serial animowany
09:05 Budzik - Jubileusz - Goście
09:35 Papirus; serial animowany
10:05 Zaginiony świat odc. 11
10:50 TELEZAKUPY
11:20 Rolnictwo na świecie
11:35 Ekonomika dla Kazika
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Warto kochać - odc. 19; serial TVP
13:00 „Na moście w Avignon” - koncert
13:50 Ludzie wśród ludzi
14:10 AAAabsolutnie każdą pracę
14:20 Re:akcja; program dla młodzieży
15:00 Wiadomości
15:10 Popołudnie z Jedynką
15:20 Tele-nowela
15:25 Popołudnie z Jedynką
15:35 Pogoda
15:35 Popołudnie z Jedynką
15:45 Mieszkać w Europie; reportaż
15:55 Popołudnie z Jedynką
15:55 Kuchnia z Okrasą
16:15 Był taki dzień
16:25 Moda na sukces - odc.2663
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Polska z bocznej drogi
17:30 Klan - odc. 1021; telenowela TVP
18:00 Jaka to melodia? - teleturniej
18:25 Plebania - odc. 623
19:00 Dobranocka
19:30 Wiadomości; Sport; Pogoda
20:15 Scena Jedynki - Król Edyp; spektakl
teatralny; reż.:Gustaw Holoubek; wyk.:
Piotr Fronczewski, Teresa BudziszKrzyżanowska, Jerzy Trela
21:45 Boża podszewka II - odc. 10; serial
22:50 Wiadomości
23:05 Prosto w oczy
23:15 Przebudzenie; reportaż
23:45 Król koki - odc.3; serial policyjny
00:30 Król koki - odc.4; serial policyjny
01:10 Był taki dzień
01:10 Cuda Rebego cz.1; koncert
01:30 Kinematograf; magazyn
01:55 Sekret Jaruzelskiego; reportaż
02:50 Odkrywanie Ameryki
03:25 Był taki dzień
03:30 Zakończenie dnia

05:50 Złotopolscy odc. 287 - Łóżko
06:15 10 minut tylko dla siebie
06:25 Dwójka Dzieciom - Do przerwy
0:1 odc. 5; serial TVP
06:55 Od przedszkola do Opola
07:30 Dwójka Dzieciom - Teletubisie;
serial animowany
07:55 Zmiennicy odc. 7; serial TVP
09:00 Pytanie na śniadanie
11:10 M jak miłość - odc. 232
12:00 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza
12:30 Przystanek praca
12:40 TELEZAKUPY
13:00 Panorama
13:05 Pogoda
13:10 Ognisty smok pod Kilimandżaro
kraj prod.Polska (2000)
14:10 Ojczyzna polszczyzna - W polskim
tyglu stylistycznym
14:25 Jak przyjdzie żyć następnym
pokoleniom; reportaż
14:45 Kochaj mnie; telenowela dok. TVP
15:10 Wybory Miss Świata 2005 (1);
widowisko kraj prod.Wielka Brytania
16:00 Dla niesłyszących - Panorama
16:15 Duże dzieci; talk-show
17:00 Wybory Miss Świata 2005 (2);
widowisko kraj prod.Wielka Brytania
17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:05 Komitet na Piwnej; film dokumentalny; Dla małoletnich od lat 12
20:00 Panorama flesz
20:10 M jak miłość - odcinek 369; serial
21:00 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:10 Kochaj mnie - odc. 128; telenowela
dokumentalna TVP
21:30 Magazyn kryminalny 997
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport Telegram
22:30 Pogoda
22:45 Warto rozmawiać
24:00 Nowojorscy gliniarze odc. 16
00:45 Nowojorscy gliniarze odc. 17
01:30 Wieczór artystyczny - Ósmy Dzień
Teatru - film dokumentalny
02:10 Skała - film dokumentalny
03:10 Zakończenie dnia

06:00 Piosenka na życzenie
06:55 TV MARKET
07:10 Interwencja, odc.554 Polska
07:30 BRAVO, odc.24
08:00 Zbuntowany Anioł, odc.243
09:00 Gra w ciemno, odc.77 Polska
10:00 Daleko od noszy, odc.75 Polska
10:30 Grasz czy nie grasz, odc.11 Polska
11:50 Nie zakazane reklamy
12:00 Zbuntowany Anioł , odc.244
13:00 Ja się zastrzelę 7, odc.115
13:30 DURACELL: Eksploracje, odc.1
14:00 Pierwsza miłość, odc.194 Polska
14:45 Nie zakazane reklamy
15:00 Tango z aniołem, odc.15 Polska
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.555 Polska
16:30 Świat według Bundych, odc.149
17:00 Gra w ciemno, odc.78 Polska
18:00 Pierwsza miłość, odc.195 Polska
18:45 Wydarzenia
19:15 Sport
19:20 Pogoda
19:30 13 Jubileusz Telewiazji Polsat
– Koncert w Teatrze Wielkim
21:00 Replikant; USA, 2001; r. Lam Ringo;
w. Jean-Claude Van Damme, Rooker
Michael, Robison Ian, Dent Catherine
Film akcji sci-fi. Ofiarami obłąkanego
seryjnego zbójcy zwanego „Pochodnią”
padają matki z małymi dziećmi; martwe
ciała podpala. „Pochodnię” od lat bezskutecznie ściga wytrawny gliniarz Jake Riley,
obsesyjnie pragnący go powstrzymać.
Kiedy na miejscu kolejnej zbrodni policja
znajduje włos przestępcy, supertajna
agencja rządowa klonuje zabójcę w nadziei, że Replikant pomoże ująć mordercę.
Choć fizycznie w pełni rozwinięty, klon
emocjonalnie i umysłowo jest na poziomie
małego dziecka.Wkrótce, prześladowany
wizjami morderstw i wspomnieniami o
wykorzystującej go matce, Replikant
ucieka i odtąd poszukuje mordercy na
własną rękę.
21:30 Studio Lotto
23:10 V.I.P., odc.21
00:10 Biznes Wydarzenia
00:30 Pogoda
00:35 Bumerang, odc.363 Polska
01:05 Nocne randki, odc.18
01:55 Szarada śmierci; USA, 1998
03:30 Aquaz Music Zone
05:30 Pożegnanie

05:55 Uwaga! - magazyn
06:15 Telesklep
06:55 Nash Bridges - serial sensacyjny
07:55 Gliniarze bez odznak - serial
sensacyjny (21/22), USA
08:50 Wykręć numer - teleturniej, 2005
10:10 Salon gier - interaktywny teleturniej
na żywo
11:05 Zielone drzwi
11:35 Na Wspólnej - serial obyczajowy
(560/0), Polska, 2005
12:05 Rozmowy w toku - talk show
13:10 Detektywi - serial fabularno-dokumentalny, 2005
13:45 Gliniarze bez odznak - serial
sensacyjny (22/22), USA
14:45 Nash Bridges - serial sensacyjny
(24/122), USA, 1996, reż. Neal Israel
15:45 Gorzka zemsta - telenowela obyczajowy (170/188), 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 obyczajowy
(561/0), Polska, 2005
21:30 SMS (Szymon Majewski Show)
- program rozrywkowy, 2005
22:30 Dowody zbrodni - serial kryminalny
(5/23), USA, 2004

05.45 „VIP” - Wydarzenia i plotki
06.10 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
06.35 „Strefa P” - Magazyn muzyczny
07.00 „Muzyczne listy” – magazyn
08.00 TV Market
08.15 BAR EUROPA – reality show
08.45 BAR EUROPA - reality show
09.30 BAR EUROPA – gorące krzesła +
wyniki- reality show
11.15 Kasa na bank - telerutniej
12.15 TV Market
12.30 „Psie serce - BIMBER” (21) – serial
obyczajowy
13.30 Taxi - teleturniej
14.15 „Muzyczne listy” – magazyn
15.15 „Pokemon” (107) – serial animowany 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 komediowy
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 komediowosensacyny, 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 Film fabularny
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 „Joker” – talk-show
04.05 Zakończenie programu

23:30 Camera Cafe - serial komedia
(16/17), Polska, 2004
00:15 Fakty, ludzie, pieniądze - magazyn
00:45 Wydanie drugie poprawione
01:15 Multikino - magazyn, 2005
01:40 Uwaga! - magazyn, 2005
02:00 Telesklep

WTOREK 13 GRUDNIA 2005 r. (Lucja, Łucja, Otylia, Włodzisława)

HIT NA DZIŚ
Krawiec z Panamy
20.45 POLSAT
Reżyseria: John Boorman; W rolach
głównych:Pierce Brosnan, Geoffrey
Rush, Jamie Lee Curtis, Brendan Gleeson,
Catherine McCormack; komediodramat;
Kraj produkcji: USA/Irlandia; Rok produkcji: 2001; Czas trwania: 105 min.

Komediodramat szpiegowski,
ekranizacja bestsellerowej powieści
Johna Le Carré; fikcyjna historia za
tło mająca jak najbardziej realne
kontrowersje związane z przekazaniem USA kontroli nad Kanałem
Panamskim pod koniec 1999 r.
Uwodzicielski brytyjski agent Andy
Osnard (Brosnan w roli dalekiej od
konwencji 007), w konsekwencji
lekkomyślnego romansu z żoną
ambasadora, trafia na zawodowe
wygnanie do Panamy. Tu stara się
pozyskać do współpracy wziętego
krawca, Harry’ego Pendela (Rush),
prawdziwego bogacza znanego
z zamiłowania do opowiadania
fantastycznych historii i znajomości w sferach rządowych. Ten
nie jest jednak tym, za kogo się
podaje – ma potężne długi oraz
żonę (Lee Curtis) pracującą dla
prezydenta Panamy – i wciąga
agenta w aferę, która grozi
wybuchem międzynarodowego
konfliktu.

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

06:00 Kawa czy herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Moda na sukces - odc.2664
08:40 Smocze opowieści; serial anim.
09:10 Zygzaki; program dla dzieci
09:40 Super Rupert, odc.12; serial
10:05 Zaginiony świat odc. 12
10:50 TELEZAKUPY
11:20 Eko-Europa
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Klan - odc.1017; telenowela TVP
12:35 Plebania - odc. 619; telenowela
13:00 Jaka to melodia?; teleturniej
13:25 Bulionerzy odc. 46; serial kom.
13:55 Przyjaciele; talk-show
14:15 ZUS radzi - odc.22/24/05
14:30 Wymarzone muzeum Fuehrera
- odc.2; cykl dokumentalny
15:00 Wiadomości
15:10 Popołudnie z Jedynką
15:20 Szansa na życie
15:35 Popołudnie z Jedynką
15:40 Pogoda
15:45 Recepta Jedynki; felieton
15:45 Popołudnie z Jedynką
15:50 Recepta Jedynki; felieton
15:55 Popołudnie z Jedynką
16:00 Recepty Jedynki; magazyn
16:15 Był taki dzień
16:25 Moda na sukces - odc.2664
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Polska z bocznej drogi
17:30 Klan - odc.1022; telenowela TVP
18:00 Jaka to melodia?; teleturniej
18:25 Plebania - odc. 624; telenowela
19:00 Dobranocka
19:30 Wiadomości; Sport; Pogoda
20:15 W krainie dreszczowców Porwanie; film sensacyjny
21:50 Sprawa dla reportera
22:30 Wiadomości
22:40 Prosto w oczy
22:55 Widzieć i wiedzieć - Konfrontacja
00:25 Był taki dzień
00:30 Puls miasta I - cz.4; serial krym.
01:10 Tak,kochanie - odc.24; serial kom.
01:35 Program publicystyczny
01:55 Odkrywcy, cuda i medycyna - Serce
cz.I (7/8); film dok.
02:20 Był taki dzień
02:25 Zakończenie dnia

05:45 Złotopolscy odc. 288
06:10 10 minut tylko dla siebie
06:25 Dwójka Dzieciom - Do przerwy 0:1
odc. 6/7 - Gorycz zwycięstwa; serial TVP
06:50 Od przedszkola do Opola
07:25 Dwójka Dzieciom - Teletubisie;
serial animowany
07:55 Zmiennicy odc. 8; serial TVP
09:00 Pytanie na śniadanie
11:10 M jak miłość - odc. 233
12:00 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza
12:30 Wydarzenia, wydarzenia
12:40 TELEZAKUPY
13:00 Panorama
13:10 Pogoda
13:15 Śpiewające fortepiany; teleturniej
14:15 Lokatorzy odc. 51
14:40 Proboszcz 2005
15:05 Janosik odc. 3; serial TVP
15:50 Program publicystyczny
16:00 Dla niesłyszących - Panorama
16:10 Program publicystyczny
16:20 Dla niesłyszących - M jak miłość
odc. 369; serial TVP
17:10 Dla niesłyszących - Kulisy serialu
„M jak miłość”
17:15 Allo, Allo; serial komediowy
17:45 Pogotowie Ekspresu Reporterów
17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:05 Jeden z dziesięciu ; teleturniej
19:30 Program publicystyczny
19:35 Ale Jazda!; magazyn
20:00 Panorama flesz
20:10 M jak miłość odc. 370; serial TVP
21:00 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:10 Magazyn Ekspresu Reporterów
21:50 Program publicystyczny
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport Telegram
22:30 Pogoda
22:40 Wieczór filmowy Kocham Kino
- Gosford park; film obyczajowy kraj
prod.USA (2001); reż.:Robert Altman
01:00 Program publicystyczny
01:10 Praca domowa; film dokumentalny
kraj prod.Polska (2005)
01:30 Wieczór filmowy Kocham Kino
- Sublokator; komedia kraj prod.Polska
03:05 Zakończenie dnia

06:00 Piosenka na życzenie
06:55 TV MARKET
07:10 Interwencja, odc.555 Polska
07:30 Ja się zastrzelę 7, odc.115
08:00 Zbuntowany Anioł , odc.244
09:00 Gra w ciemno, odc.78 Polska
10:00 13 Jubileusz Telewizji Polsat
– Koncert w Teatrze Wielkim
12:00 Zbuntowany Anioł, odc.245
13:00 Ja się zastrzelę 7, odc.116
13:30 Świat według Bundych, odc.149
14:00 Pierwsza miłość, odc.195 Polska
14:45 Pensjonat pod Różą, odc.92 Polska
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.556 Polska
16:30 Świat według Bundych, odc.150
17:00 Gra w ciemno, odc.79 Polska
18:00 Pierwsza miłość, odc.196 Polska
18:45 Wydarzenia
19:15 Sport
19:20 Pogoda
19:30 Samo życie, odc.624 Polska
20:15 Raport specjalny pt. „Generał”,
odc.81 Polska, 2005; r. J. Cichocki
20:45 Krawiec z Panamy; Irlandia, USA,
2001; r. Boorman John; w. Brosnan
Pierce, Rush Geoffrey, Lee Curtis Jamie
Komediodramat. Uwodzicielski brytyjski agent Andy Osnard, w konsekwencji
lekkomyślnego romansu z żoną ambasadora, trafia na zawodowe wygnanie
do Panamy. Tu stara się pozyskać do
współpracy wziętego krawca, Harry’ego
Pendela, prawdziwego bogacza znanego
z zamiłowania do opowiadania fantastycznych historii i znajomości w sferach
rządowych. Ten nie jest jednak tym, za
kogo się podaje – ma potężne długi oraz
żonę, pracującą dla prezydenta Panamy - i
wciąga agenta w aferę, która grozi wybuchem międzynarodowego konfliktu.
21:30 Studio Lotto
23:10 Strażnik Teksasu, odc.15
00:10 Biznes Wydarzenia
00:30 Pogoda
00:35 Kuba Wojewódzki, odc.132
01:25 Nocne randki, odc.19
02:15 Zabawa w zabijanego; USA, 1997; r.
Baer Hanania, Mimon Tzury; w. Hoffman
Shawn, Kaniak Aleksandra, Rossi Mick,
Terrell Cedrick
03:50 Aquaz Music Zone
05:30 Pożegnanie

05:55 Uwaga! - magazyn
06:15 Telesklep
06:55 Nash Bridges - serial sensacyjny
07:55 Gliniarze bez odznak - serial
sensacyjny (22/22), USA, 2002
08:50 Wykręć numer - teleturniej
10:10 Salon gier - interaktywny teleturniej
na żywo, 2005
11:05 Usterka - serial fabularno-dokumentalny, 2003
11:35 Na Wspólnej - serial obyczajowy
(561/0), Polska, 2005
12:05 Rozmowy w toku - talk show
13:10 W-11 Wydział Śledczy - serial
fabularno-dokumentalny, 2005
13:45 Nocny kurs - serial sensacyjny
(1/22), USA, 2002, wyst. David Morse,
Andre Braugher, George Dzundza,
Matthew Borish, Donna Murphy
14:45 Nash Bridges - serial sensacyjny
(25/122), USA, 1996
15:45 Gorzka zemsta - telenowela obyczajowy (171/188), Kolumbia, 2003
16:45 Fakty
17:02 Uwaga! - magazyn, 2005
17:15 Rozmowy w toku- talk show
18:25 W-11 Wydział Śledczy - serial
fabularno-dokumentalny
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:10 Najsłabsze ogniwo
21:00 Na Wspólnej - serial obyczajowy
(562/0), Polska, 2005
21:30 Magda M. - serial obyczajowy
(15/15), Polska, 2005
22:30 Teraz my! - talk show, 2005
23:15 Agenci NCIS - serial sensacyjny
(22/23), USA, 2003

05.30 „VIP” - Wydarzenia i plotki
05.55 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
06.20 „Sztukateria” - magazyn kulturalny
06.45 „INFORmator prawny” - Magazyn
„Gazety Prawnej”
07.00 „Muzyczne listy” – magazyn
muzyczny
08.00 TV market
08.15 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 animowany 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 policyjny
23.30 Film fabularny
01.45 Muzyczne listy – magazyn
02.35 „VIP” - Wydarzenia i plotki
02.00 „Joker” – talk-show
03.50 Zakończenie programu

00:15
00:45
01:45
02:05

Co za tydzień - magazyn, 2005
Nocne igraszki, 2005
Uwaga! - magazyn, 2005
Telesklep
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DODATEK

TELEWIZYJNY

2–15 grudnia

ŚRODA 14 GRUDNIA 2005 r. (Alfred, Izydor, Jan, Pompejusz, Sławobor)

HIT NA DZIŚ
15 minut
21.30 TVN
Film sensacyjny, USA/Niemcy, rok produkcji: 2001; Reżyseria: John Herzfeld;
Obsada: Robert De Niro, Edward Burns,
Kelsey Grammer, Avery Brooks

Eddie Flemming jest detektywem
w wydziale zabójstw w nowojorskiej policji. Jednocześnie jest
jednym z najsławniejszych policjantów w mieście, jego zdjęcia
widnieją na okładkach kolorowych
magazynów. Eddie ma wpływowych przyjaciół w mediach, przyjaźni się z Robertem Hawkinsem
(Kelsey Grammer), który prowadzi
popularny program informacyjny,
zaś w życiu osobistym jest związany z prezenterką wiadomości
(Melina Kanakaredes). Obecnie
detektyw Flamming pracuje nad
zagadką podwójnego morderstwa. Niestety, tym razem nie
może pracować sam, choćby
bardzo tego chciał. Na miejscu
zbrodni przestępcy wzniecili
pożar, dlatego do śledztwa dołącza specjalista od podpaleń,
detektyw Jordy Warsaw, zupełne
przeciwieństwo Eddiego.Wspólnie
Eddie i Jordy zaczynają gromadzić
dowody, które naprowadzają ich
na podejrzanych, parę emigrantów
z Europy Wschodniej. Oleg (Oleg
Taktarov) oraz Emil (Karel Roden)
mordują ludzi i rejestrują zabójstwa na taśmie, którą następnie
sprzedają mediom.

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

06:00 Kawa czy herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Moda na sukces - odc.2665
08:40 Cedric; serial animowany
08:55 Andy Pandy; serial animowany
09:05 Domisie - Taniec; program dla dzieci
09:30 Łatek; serial animowany
10:05 Zaginiony świat odc. 13; serial
10:50 TELEZAKUPY
11:20 Wpisani w krajobraz; magazyn
11:35 To trzeba wiedzieć
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Klan - odc.1018; telenowela TVP
12:35 Plebania - odc. 620; telenowela
13:05 Jaka to melodia?; teleturniej
13:25 Sąsiedzi; serial komediowy TVP
13:55 Raj ; magazyn
14:20 Program edukacyjny
15:00 Wiadomości
15:10 Popołudnie z Jedynką
15:20 Tele-nowela
15:25 Popołudnie z Jedynką
15:35 Pogoda
15:40 Popołudnie z Jedynką
15:45 Mieszkać w Europie; reportaż
15:55 Popołudnie z Jedynką
15:55 Wielki świat małych odkrywców
- Ruch to zdrowie odc.52; magazyn
16:15 Był taki dzień
16:25 Moda na sukces - odc.2665
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Reporterzy non - stop
17:30 Klan - odc.1023; telenowela TVP
18:00 Jaka to melodia?; teleturniej
18:25 Plebania - odc. 625; telenowela
19:00 Dobranocka
19:30 Wiadomości; Sport; Pogoda
20:15 Okruchy życia - Oddajcie mi dziecko
cz.2; dramat kraj prod.USA (1988); reż.:
James Steven Sadwith
22:00 Debata
22:45 Wiadomości
23:00 Prosto w oczy
23:15 Reportaż
23:40 Był taki dzień
23:45 Weryfikacja
01:20 Film dokumentalny
01:45 Wyścig na Księżyc - Porażka nie
wchodzi w grę 4; film dok.
02:10 Był taki dzień
02:15 Zakończenie dnia

05:40 Złotopolscy odc. 289
06:05 10 minut tylko dla siebie
06:20 Dwójka Dzieciom - Do przerwy 0:
1 odc. 7; serial TVP
06:45 Od przedszkola do Opola
07:20 Dwójka Dzieciom - Teletubisie;
serial animowany
07:45 Zmiennicy odc. 9; serial TVP
09:00 Pytanie na śniadanie
11:10 M jak miłość - odc. 234
12:00 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza
12:30 10 minut tylko dla siebie
12:40 TELEZAKUPY
13:00 Panorama
13:10 Pogoda
13:15 To ... niemożliwe! Świat iluzji Macieja
Pola (2); widowisko rozrywkowe
14:05 Lokatorzy odc. 52
14:35 Wydarzenia, wydarzenia
14:40 Wojownicy; teleturniej
15:10 Janosik odc. 4; serial TVP
16:00 Dla niesłyszących - Panorama
16:15 Dla niesłyszących - M jak miłość
odc. 370; serial TVP
17:05 Dla niesłyszących - Kulisy serialu
„M jak miłość”
17:15 Allo, Allo; serial komediowy
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. 7; serial kom.
20:00 Panorama flesz
20:05 Operacja „Koza”; komedia kraj
prod.Polska (1998); reż.:Konrad Szołajski;
wyk.:Ewa Gawryluk, Olaf Lubaszenko,
Edyta Jungowska, Stanisława Celińska
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport Telegram
22:30 Pogoda
22:40 Konfrontacja; magazyn
23:15 Alibi na środę - Złe towarzystwo;
film fabularny kraj prod.USA (1994);
reż.:Victor Salva; wyk.:Eric Roberts,
Lance Henriksen, Brion James
00:45 Dyktatorzy - Wesele w Kołchozie
Komunizm
01:30 Żech - Prawda Naga; film dokumentalny kraj prod.Polska (2004); reż.:
Stefan Szlachtycz
02:15 Zakończenie dnia

06:00 Piosenka na życzenie
06:55 TV MARKET
07:10 Interwencja, odc.556 Polska
07:30 Ja się zastrzelę 7, odc.116
08:00 Zbuntowany Anioł, odc.245
09:00 Gra w ciemno, odc.79 Polska
10:00 Strażnik Teksasu, odc.15; USA
11:00 Samo życie, odc.624 Polska
11:45 TV MARKET
12:00 Zbuntowany Anioł, odc.246
13:00 Ja się zastrzelę 7, odc.117
13:30 Świat według Bundych, odc.150
14:00 Pierwsza miłość, odc.196 Polska
14:45 Pensjonat pod Różą, odc.93 Polska
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.557 Polska
16:30 Świat według Bundych, odc.151
17:00 Gra w ciemno, odc.80 Polska, 2005
18:00 Pierwsza miłość, odc.197 Polska
18:45 Wydarzenia
19:15 Sport
19:20 Pogoda
19:30 Samo życie, odc.625 Polska
20:15 Bezsenność w Seattle; USA,
1993; r. Nora Ephron; w. Hanks Tom,
Ryan Meg, Bill Pullman, Malinger
Ross, O’Donnell Rosie, Reiner Rob

05:55 Uwaga! - magazyn, 2005
06:15 Telesklep
06:55 Nash Bridges - serial sensacyjny
(25/122), USA, 1996
07:55 Nocny kurs - serial sensacyjny
(1/22), USA, 2002
08:50 Wykręć numer - teleturniej, 2005
10:10 Salon gier - interaktywny teleturniej
na żywo, 2005
11:05 Usterka - serial fabularno-dokumentalny, 2003
11:35 Na Wspólnej - serial obyczajowy
(562/0), Polska, 2005
12:05 Rozmowy w toku - talk show
13:10 W-11 Wydział Śledczy - serial
fabularno-dokumentalny, 2005
13:45 Nocny kurs - serial sensacyjny
(2/22), USA, 2002, wyst. David Morse,
Andre Braugher, George Dzundza,
Matthew Borish, Donna Murphy, David
Morse, Andre Braugher
14:45 Nash Bridges - serial sensacyjny
15:45 Gorzka zemsta - telenowela
16:45 Fakty
17:02 Uwaga! - magazyn, 2005
17:15 Rozmowy w toku - talk show
18:25 W-11 Wydział Śledczy - serial
fabularno-dokumentalny
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn, 2005
20:10 Najsłabsze ogniwo
21:00 Na Wspólnej - serial obyczajowy
(563/0), Polska, 2005
21:30 15 minut - film sensacyjny, Niemcy,
2001, reż. John Herzfeld , wyst. Robert
De Niro, Edward Burns, Kelsey Grammer,
Avery Brooks, Melina Kanarkedes, Oleg
Taktarov, Charlize Theron, Kim Cattrall

05.45 „VIP” - Wydarzenia i plotki
06.10 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
06.35 „Sztukateria” - magazyn kulturalny
07.00 Muzyczne listy – magazyn
08.00 TV Market
08.15 „Pokemon” (108) – serial animowany 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 magazyn filmowy
11.15 Kasa na bank - telerutniej
12.15 BAR EUROPA - Reality Show
13.00 „Sztukateria” - Magazyn kulturalny
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 pokolenie” (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 kryminalny, 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 – magazyn reporterski
23.30 Film fabularny
01.45 „Muzyczne listy” – magazyn
02.35 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
03.00 „Joker” – talk-show
03.50 Zakończenie programu

Wspaniała komedia romantyczna
o młodej kobiecie, która słuchając nocnej audycji radiowej, ulega fascynacji
nieznajomym mężczyzną. Rozpoczęła
jego poszukiwania, nie podejrzewając
nawet, jak niezwykłą drogę przyjdzie
jej pokonać...
21:30 Studio Lotto
22:35 Tango z aniołem, odc.16 Polska,
2005; r. Konecki Tomasz
23:20 Nasze dzieci, odc.56 Polska, Talk
Show pod patronatem Fundacji Polsat
00:20 Biznes Wydarzenia
00:40 Pogoda
00:45 Granice strachu, odc.12
01:35 Aquaz Music Zone
05:30 Pożegnanie

00:00 Bez skazy - serial obyczajowy
(15/16), USA, 2003
01:00 Nocne igraszki, 2005
02:00 Uwaga! - magazyn
02:20 Telesklep

CZWARTEK 15 GRUDNIA 2005 r. (Celina, Fortunata, Iga, Ignacja, Ignacy, Krystiana, Nina, Walerian, Waleriana, Wolimir, Żegota)

HIT NA DZIŚ
Biała squaw
20.05 TVP 2
Western, 87 min, USA, 1996; Reżyseria:
Jerry London; Scenariusz: Richard Fielder;
Aktorzy: Janine Turner, Patrick Bergin,
Jean Louisa Kelly, Michael Greyeyes,
Rodney A. Grant, Dennis Weaver,
William Shockley

Jest rok 1868. Generał George
Custer równa z ziemią wioskę
Cheyennów nad rzeką Washita.
Plemiona indiańskie szukają
odwetu na białych osadnikach.
W wielu miejscach dochodzi do
krwawych aktów zemsty. W tym
gorącym okresie Indianie napadają
na tabor przemierzający równiny.
Dwie zdesperowane młode kobiety
ratują się ucieczką. Kiedy wojownik
Tokalah dopada wreszcie powóz,
mierzy do uciekinierek z karabinu.
Jedna z nich,Anna Brewster, trzyma
w ręku Biblię. Ten widok wyraźnie
przypomina coś Indianinowi.
Niespodziewanie kobiety zostają
puszczone wolno i bezpiecznie
docierają do celu podróży.W forcie
Hays w stanie Teksas Annę wita jej
brat, wielebny Brewster, nie kryjąc
radości ze szczęśliwego ocalenia
siostry. Wielebny, który pragnie
wydać Annę za mąż, ma dla
niej odpowiedniego kandydata,
statecznego i szanowanego
pastora Daniela Morgana, a ona
jest posłuszna jego woli. Wkrótce
odbywa się ślub. Rudowłosą,
subtelną i kruchą pannę młoda
prowadzi do ołtarza szczęśliwy
brat. Świeżo upieczony małżonek
traktuje swoją żoną z należnym jej
szacunkiem. Rodzinna sielanka nie
trwa długo.

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

06:00 Kawa czy herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Moda na sukces - odc.2666
08:40 Smocze opowieści; serial anim.
09:10 Budzik - Łyżwy
09:40 Piątka detektywów; serial
10:10 Zaginiony świat odc.14; serial
10:55 TELEZAKUPY
11:25 Europa bez miedzy
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Klan - odc.1019; telenowela TVP
12:35 Plebania - odc. 621; telenowela
13:00 Jaka to melodia?; teleturniej
13:25 Okazja - odc. 8; serial TVP
13:55 Zapowiedź następnego odcinka
14:00 My Wy Oni; magazyn
14:25 Program edukacyjny
15:00 Wiadomości
15:10 Popołudnie z Jedynką
15:20 Tele-nowela
15:25 Popołudnie z Jedynką
15:35 Pogoda
15:40 Popołudnie z Jedynką
16:00 Zwierzowiec - Żbik odc.44
16:15 Był taki dzień
16:25 Moda na sukces - odc.2666
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Reporterzy non - stop
17:30 Klan - odc. 1024; telenowela TVP
18:00 Jaka to melodia?; teleturniej
18:25 Plebania - odc. 626; telenowela
19:00 Lippy and Messy - DO-BE -DO
19:05 Dobranocka
19:30 Wiadomości; Sport; Pogoda
20:05 Pogoda dla kierowców
20:20 Zagubieni; serial kraj prod.USA
21:10 Zagubieni; serial kraj prod.USA
21:55 Forum ; program publicystyczny
22:45 Wiadomości
22:55 Prosto w oczy
23:10 U nas na Pekinie odc.6 Wyprowadzka; serial dokumentalny
23:40 Zdobywcy - odc.9; teleturniej
00:10 Był taki dzień
00:15 Życie jest cudowne ; film obyczajowy kraj prod.USA (1946)
02:25 Sztuka tworzona w mrokach - cz.4
Kultura magdaleńska; serial dokumentalny kraj prod.Francja
03:15 Był taki dzień
03:20 Zakończenie dnia

05:45 Złotopolscy odc. 290 - Zguba
06:10 10 minut tylko dla siebie
06:25 Dwójka Dzieciom - Gruby odc. 1/7
- Zdrajczyk; serial TVP
06:55 Od przedszkola do Opola
07:25 Dwójka Dzieciom - Teletubisie;
serial animowany
07:55 Zmiennicy odc. 10; serial TVP
09:00 Pytanie na śniadanie
11:10 M jak miłość - odc. 235
12:00 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza
12:30 10 minut tylko dla siebie
12:40 TELEZAKUPY
13:00 Panorama
13:05 Pogoda
13:10 Europa da się lubić - Europa raz
na ludowo
14:05 Lokatorzy odc. 53 - Panna młoda
14:35 Oceaniczneoazy-Aoteaora-Wyspy
lodu i ognia kraj prod.Wielka Brytania
15:05 Janosik odc. 5; serial TVP
16:00 Dla niesłyszących - Panorama
16:15 Dla niesłyszących - Na dobre i na
złe - odc. 237
17:15 Allo, Allo; serial komediowy
17:40 Pogotowie Ekspresu Reporterów
17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
20:00 Panorama flesz
20:05 Biała squaw; film fabularny kraj
prod.USA (1996); reż.:Richard Fielder;
wyk.:Janine Turner, Michael Greyeyes,
Dennis Weaver, William Lightening,
Kateri Walker
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport Telegram
22:30 Pogoda
22:35 Pogoda dla narciarzy
22:45 Pitbull - odc. 1/5; serial TVP kraj
prod.Polska (2004); reż.:Patryk Vega;
wyk.:Marcin Dorociński, Janusz Gajos,
Andrzej Grabowski, Krzysztof Stroiński,
Rafał Mohr, Weronika ROsati
23:35 Czy świat oszalał? - Tsunami
- anatomia klęski; film dokumentalny
kraj prod.Wielka Brytania
00:40 W obronie prawa odc. 8/23 kraj
prod.USA (1995)
01:25 Zula z Czeczeni; film dok.
02:15 Zakończenie dnia

06:00 Piosenka na życzenie
06:55 TV MARKET
07:10 Interwencja, odc.557 Polska
07:30 Ja się zastrzelę 7, odc.117
08:00 Zbuntowany Anioł, odc.246;
Argentyna
09:00 Gra w ciemno, odc.80 Polska
10:00 DURACELL: Eksploracje
10:30 Czułość i kłamstwa, odc.147 Polska
11:00 Samo życie, odc.625 Polska
11:45 TV MARKET
12:00 Zbuntowany Anioł , odc.247
13:00 Ja się zastrzelę 7, odc.118
13:30 Świat według Bundych, odc.151
14:00 Pierwsza miłość, odc.197 Polska
14:45 Rodzina zastępcza, odc.215
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.558 Polska
16:30 Daleko od noszy, odc.75 Polska; r.
Jaroszyński Krzysztof
17:00 Gra w ciemno, odc.81 Polska
18:00 Pierwsza miłość, odc.198 Polska
18:45 Wydarzenia
19:15 Sport
19:20 Pogoda
19:30 Samo życie, odc.626 Polska
20:15 Pensjonat pod Różą, odc.95 Polska
21:15 Gotowe na wszystko, odc.16
21:30 Studio Lotto
22:20 Co z tą Polską?, odc.54 Polska

05:55 Uwaga! - magazyn
06:15 Telesklep
06:55 Nash Bridges - serial sensacyjny
(26/122), USA, 1996
07:55 Nocny kurs - serial sensacyjny
(2/22), USA, 2002
08:50 Wykręć numer - teleturniej, 2005
10:10 Salon gier - interaktywny teleturniej
na żywo, 2005
11:05 Usterka - serial fabularno-dokumentalny, 2003
11:35 Na Wspólnej - serial obyczajowy
(563/0), Polska, 2005
12:05 Rozmowy w toku - talk show
13:10 W-11 Wydział Śledczy - serial
fabularno-dokumentalny
13:45 Nocny kurs - serial sensacyjny
(3/22), USA, 2002, wyst. David Morse,
Andre Braugher, George Dzundza,
Matthew Borish, Donna Murphy
14:45 Nash Bridges - serial sensacyjny
(27/122), USA, 1996
15:45 Gorzka zemsta - telenowela
obyczajowy (173/188), Kolumbia
16:45 Fakty
17:02 Uwaga! - magazyn, 2005
17:15 Rozmowy w toku - talk show, 2005
18:25 Detektywi - serial fabularno-dokumentalny, 2005
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:10 Najsłabsze ogniwo
21:00 Na Wspólnej - serial obyczajowy
(564/0), Polska, 2005
21:30 Grom z jasnego nieba - film obyczajowy, USA, 1996, reż. Robert Allan
Ackerman , wyst. Kirstie Alley, Jason
Beghe, Colleen Camp, Nancy Cartwright,
David Crosby, Jason Bernard

05.45 „VIP” - Wydarzenia i plotki
06.10 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
06.35 „Strefa P” - Magazyn muzyczny
07.00 Muzyczne listy – magazyn
08.00 TV Market
08.15 „Pokemon” (109) – serial animowany 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 wnętrzarski
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 animowany 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 Film Fabularny
23.20 WYDARZENIA
23.30 „Komenda” - serial dok.
00.00 Film Fabularny
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

23:20 Zakręcone, odc.15 „Panienki”;
Polska, 2004
23:50 Biznes Wydarzenia
00:10 Pogoda
00:15 Fala zbrodni, odc.42 Polska
01:10 Pożegnanie

23:30 Rodzina Soprano - serial sens.
00:40 Uwaga! - magazyn, 2005
01:00 Telesklep
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HISTORIA W KADRZE

Prezentujemy fotografie ze zbiorów pana Macieja Modzelewskiego.

Zachęcamy gorąco Państwa do
publikacji na łamach naszego
Notatnika zdjęć z własnej kolekcji, przedstawiających Nasielsk
i okolice z minionych lat.
Red.

Fotografia z roku około 1954 przedstawia
dwóch kolegów, Grzegorza Modzelewskiego
(od lewej) i Jerzego Kucińskiego na tle dzwonów kościelnych ustawinych do ich wyświęcenia przy parkanie od strony wejścia głównego
do kościoła.

Z okazji zbliżających się świąt
Bożego Narodzenia
życzymy wszystkim czytelnikom wielu
głębokich i radosnych przeżyć,
wewnętrznego spokoju, wytrwałości
i radości w każdym dniu
nadchodzącego roku.
Zarząd NTK i Redakcja

Sylwetka nowego prezesa NTK

W nawiązaniu do podanej informacji w „Notatniku NTK” nr.48 z Walnego
Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego i zmianie Zarządu, przedstawiamy
Państwu sylwetkę obecnego prezesa NTK.

Krzysztof Macias – lat 30,

nauczyciel historii w Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku. Ukończył historię w
2001 roku na Wydziale Historycznym Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku (praca magisterska
- „Życie i działalność Jadwigi Rostkowskiej 1893-1977”) oraz Międzywydziałowe Studium Podyplomowe
w WSH Pułtusk w 2003 roku (praca
podyplomowa - „Kulturotwórcza rola
regionalnych towarzystw kultury na
przykładzie Nasielskiego Towarzystwa Kultury 1995-2003”).
Fotografia z roku 1985 przedstawia ulicę Warszawską. W głębi pan Pyziński prowadzący zwierzęta do własnego gospodarstwa (budynek
po lewej stronie, dziś znajduje się tam nowy budynek - sklep meblowy).

Od 2002 roku członek Nasielskiego Towarzystwa Kultury, w 2003 roku
wybrany do zarządu, pełnił funkcję sekretarza oraz zastępcy przewodniczącego kolegium redakcyjnego „Notatnika NTK”. Jest autorem wielu
artykułów publikowanych na łamach tego pisma.
Red.

Nasielskie

Towarzystwo Kultury

ma już 10 lat

W dniu 26 listopada br. miała miejsce uroczystość 10lecia Nasielskiego Towarzystwa Kultury. Jubileusz NTK
odbył się w pałacu w Chrcynnie. W uroczystości udział
wzięły: władze miasta, goście NTK oraz członkowie
i sympatycy. Szczegóły obchodów 10-lecia przedstawimy w wydaniu specjalnym za dwa tygodnie.
Fotografia z roku około 1965 przedstawia budynek ZBM od strony ul. Rynek (róg Młynarskiej).

Red.
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Podróże nie tylko literackie

„Opowiedział mi Eufrat…”
Na palcach jednej ręki można policzyć miejsca na Ziemi tak obrośnięte
znaczeniami i historią sięgającą wielu
tysięcy lat przed naszą erą jak dolina
Eufratu i Tygrysu. W Europie przyjęła
się grecka nazwa tego rejonu: „Mezopotamia”, co dosłownie znaczy
„Międzyrzecze”; północna część
Mezopotamii w świecie arabskim
określana jest metaforycznym mianem „al-Dżazira” (notabene nawiązuje do tego nazwa znanej katarskiej
telewizji), czyli „Wyspa”. Rzeczywiście w suchym, gorącym klimacie tej
części świata w otoczeniu surowego
skalisto-pustynnego krajobrazu bajkowo zielona dolina o niezwykle
urodzajnych ziemiach od bardzo

wymodelowane bez użycia koła
garncarskiego i ozdobione wzorem
z czarnych krzyżyków i kropek, którego odłamek właśnie podniosłam, jest
poprzednikiem filiżanki Woolwortha,
z której nie dalej jak dzisiejszego ranka
piłam herbatę…”

Pałac ostatniego władcy Mari króla
Zimri Lima z wielkim dziedzińcem,
wokół którego znajdowało się dwieście sześćdziesiąt sal, budził taki podziw
w ówczesnym świecie, że władca Ugarit nad Morzem Śródziemnym wysłał
swojego syna w sześćsetkilometrową
podróż syryjskimi bezdrożami na
Kiedy po raz pierwszy przybyłem do wschód, ażeby na własne oczy ten
ruin zbudowanego w XXIX w. p.n.e. cud architektury zobaczył.
antycznego Mari nad Eufratem, po
którego drugiej stronie, niemal o rzut Jeszcze kilka lat temu w pobliżu Mari
kamieniem, toczy się dziś kolejna na zatrzymywały się autokary pełne
tych ziemiach wojna, nie mogłem zachodnioeuropejskich turystów
uwolnić się od refleksji, że bogactwo jadących pobliską drogą w stronę
ludów Mezopotamii czy al-Dżaziry Bagdadu, dziś jest tu pusto, syryjscy
nie po raz pierwszy jest dziś powodem żołnierze patrolujący ten przygraich nieszczęścia: rolnictwo, metalurgia, niczny rejon nie mają wiele okazji

fot. Roman Chymkowski

dawna musiała wydawać się wyspą
i choć od czasów, kiedy Sumerowie,
Akadowie czy Babilończycy budowali tu podstawy znanej nam cywilizacji,
klimat się zmienił, a rozległe obszary
rolnicze przekształciły się w pustynię,
zmuszając rzesze ludzi do migracji albo
powrotu do koczowniczego trybu życia, to nawet wówczas w tym sensie
była to wyspa. Kiedy w latach trzydziestych ubiegłego wieku Agatha Christie
prowadziła ze swoim mężem Maxem
Mallowanem wykopaliska we wschodniej Syrii, była pod wielkim wrażeniem
tych okolic. „Ze szczytu wzniesienia
– pisała – widać pozornie pustynny
świat. Wszędzie telle – pewnie można by ich naliczyć ze sześćdziesiąt.
To znaczy sześćdziesiąt pradawnych
osad. Tu, gdzie teraz jedynie nomadzi
ustawiają swoje brunatne namioty, był
kiedyś bardzo ruchliwy kawałek świata.
Jakieś pięć tysięcy lat temu naprawdę
tętniący życiem. To właśnie tu zaczęła się cywilizacja – a gliniane naczynie

rzemiosło, skarbce królewskich pałaców, ropa naftowa – w ciągu kilku
tysięcy lat zmieniły się tylko materialne cele najazdów, a nie sama ich
logika. Historia Mari jest tego dobrą
metaforą.
Mari było miastem położonym na
styku Mezopotamii z sąsiadującą z nią
od zachodu Syrią i m.in. z tego usytuowania jako miasto handlowe czerpało
przez wieki swoje bogactwo. Produkty
rolne z Mari cieszyły się najwyższym
uznaniem, na glinianych tabliczkach
znajdujemy m.in. takie zalecenia: „5 qa
najlepszej oliwy z Mari na namaszczenie tronu Szamasza” czy „1/2 najlepszej oliwy z Mari dla Nergala”. Dzięki
najnowszym badaniom francuskich
archeologów wiemy, że Mari było
także prawdopodobnie pierwszym
na świecie miastem przemysłowym
– systematycznie przetapiano tu
rudy miedzi sprowadzane aż z gór
Taurus (na terenie dzisiejszej Turcji).

do spotkania przyjezdnych. Do Iraku
na urlop się nie jeździ, a Mari – większości ludzi nic nie mówiąca i trudna
do znalezienia nazwa na mapie – nie
przyciąga zwiedzających i jakkolwiek
już sam zachowany jeden poziom
monumentalnego pałacu królewskiego wart jest znacznie więcej
trudów niż wielogodzinna podróż
z Damaszku w stronę granicy irackiej,
to trudno się spodziewać, żeby kruche
piękno rozsypującego się niemal pod
dotknięciem dłoni miasta zbudowanego z niewypalanej gliny, mogło wiele
osób zachwycić.

skarbów starożytności, który z taką
starannością wydobywał stopniowo
z ziemi, za chwilę przestanie istnieć.
Jakież było jego zdumienie, kiedy po
deszczu woda odpłynęła wciąż sprawnym systemem kanalizacji miejskiej
sprzed czterech tysięcy lat!
Dobrobyt i bezpieczeństwo państwa
zawsze zależały z jednej strony od
stabilności równowagi sił między
sąsiadami, z drugiej od umiejętnej
współpracy z nimi. Wśród dokumentów archiwum pałacowego
z Mari, jednego z najważniejszych
korpusów tekstów starożytnego
Bliskiego Wschodu, znajdujemy
taki oto zapis: „Nie ma króla, który
by sam jeden był najsilniejszy. Dziesięciu lub piętnastu królów trzyma
stronę Hammurabiego z Babilonu, tyle
samo trzyma stronę Rimsina z Larsy,
tyle samo trzyma stronę Ibalpiela
z Esznunny, tyle samo trzyma stronę
Amutpiela z Katanum, a dwudziestu
królów trzyma stronę Jarimlima
z Jamchad.” Kiedy Hammurabi przy
pomocy swojego najwierniejszego
sojusznika Zimri Lima, króla Mari, stał
się najpotężniejszym władcą regionu,
zaatakował w końcu samo Mari. Atak
był tak niespodziewany, że do dzisiejszych czasów zachowały się ślady po
chlebie pieczonym w pałacowych
kuchniach, a na podłogach zostały
porzucone nagle zabawki i gliniane
tabliczki, na których dzieci uczyły
się pisać. W inwokacji do Kodeksu
Hammurabiego będącej pochwałą
wojowniczego władcy Babilonu
czytamy m.in.: „Pierwszy między
królami, który ujarzmił siedliska nad
Eufratem, […] który oszczędził ludność Mari i Tutul”, co znaczy mniej

więcej tyle: zdradziecko napadł stolicę bogatego sąsiada i przyjaciela,
mordując zarówno jego samego, jak
i jego poddanych, grabiąc wszelkie
bogactwa i ostatecznie niszcząc
miasto – odnajdą je archeologowie dopiero po trzydziestu ośmiu
wiekach..
Przypadek Hammurabiego jest dla nas
ważny przynajmniej z jeszcze jednego
powodu – jest to mianowicie bodaj
pierwszy w dziejach władca, który
prowadząc wojny z takiego samego
powodu jak pokolenia przed nim
i pokolenia po nim – z żądzy wzbogacenia się lub przynajmniej zniszczenia
tego, co mają inni – posługuje się
także ideologią. Ideologia ta zakłada
istnienie jedynie słusznych wartości
i praw, które orężem wprowadza monarcha i stojący za nim Marduk. Pod
tym względem budowa imperium
Hammurabiego jest na owe czasy
nowoczesna, a dzisiaj zdumiewająco
znajoma – spójność i trwałość ma mu
zapewnić nie tylko przewaga militarna,
ale także wspólna kultura, temu służy
podniesienie do rangi najwyższego
bóstwa kultu trzeciorzędnego w dotychczasowym panteonie boga Marduka i narzucanie go podbitym ludom.
Karykaturalnym echem ideologia ta
odezwie się w przyszłości w głosach
prymitywnego ludu Kasytów, który
opanowawszy po hetyckim najeździe dawne miasta Babilonii wraz z jej
stolicą, o samym sobie będzie mówił
z dumą „synowie Marduka”, choć już
nie będzie pamiętał ani imienia Hammurabiego, ani tym bardziej nazw
podbitych przez niego krain.
roch

Ku rozśmieszeniu serc!

Z tą kruchością wiąże się pewna
anegdota: kiedy współczesny autorce Morderstwa w Orient Ekspresie
pierwszy eksplorator Mari, André Parrot, odkopał część miasta, zaskoczył go
deszcz, co zdarza się tu rzadko i jest
dla budowli z takiego materiału niebezpieczne. Uczony przestraszył się,
że to miasto, jeden z największych
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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
Praca dodatkowa
tel. 0 608 415 273

AVON,

Sprzedam piec C.O. na olej
opałowy 20–25 kW 2-letni
i piec C.O. – węglowy 18 kW, stan
b.dobry – tanio, tel. 691 26 36
Sprzedam owies, tel. (022) 785
26 94
Sprzedam gospodarstwo w Nasielsku o pow. 1,5 ha z możliwością zmiany przeznaczenia
gruntu, wiadomość w redakcji.
Sprzedam mieszkanie własnościowe w Nasielsku 74 m2, 3 pokoje
z kuchnią, tel. 0 697 287 570
Sprzedam samochód Polonez
Caro Plus, 97/98, centralny
zamek, alarm, wspomaganie kierownicy, elekryczne
szyby, aluminiowe felgi,
tel. 0 504 902 956
Sprzedam dom do ukończenia z działką 865m 2, uzbrojoną – okolice Nasielska,
tel. 0 504 902 956
Sprzedam b. tanio dom
drewniany
z bali
9x13,
tel. (022) 793 18 81
Sprzedam CB-RADIO, tel. 0 608
289 170
Sprzedam BMW 520i, 1990,
stan b.dobry, cena do uzgodnienia lub zamiana na mniejszy,
tel. 0 509 487 438
Tanio sprzedam Peugot 605 2.0 +
gaz, 1990,ABS, centr. zamek, elektryczne szyby i lusterka, skórzana
tapicerka, tel. 0 504 864 857
Przyjmę do pracy, tel. 0 604 141
706
Sprzedam samochód Wartburg
golf 1995r. + gaz, słaba rama,
ubezpieczopny, tel. 0501 390 768
Sprzedam mieszkanie M3 w Nasielsku, ul. Warszawska, tel. 0 693
107 902
Sprzedam Poloneza ATU PLUS
1998/1999 benzyna + gaz, centralny zamek, alarm, opony letnie
+ 4 zimowe, tel. 0 600 417 230
Sprzedam AUDI S4 1993 rok
2,2 turbo 230 KM, sekwencyjny
wtrysk gazu, skóra, klima, quattro,
komputer, 16 cali, alu, FULL OPCJA
cena do uzgodnienia, auto na polskich tablicach NASIELSK

REKLAMA W ŻYCIU
NASIELSKA
tel./ fax (023) 691 23 43
e-mail: zycie@nasielsk.pl
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PODSUMOWANIE RUNDY JESIENNEJ
Meczem derbowym z Nadnarwianką Pułtusk i tym samym przegraną 3:0 zespół Żbika Nasielsk
zakończył rundę jesienną sezonu
2005/2006 Mazowieckiej IV Ligi.
Była to runda bardzo udana dla
nasielkich piłkarzy. Dzięki dobrej
grze ostatecznie zajęli 5 miejce
w tabeli, ze stratą 3 punktów do
prowadzącej Narwii Ostrołęka,
a mogło być jeszcze lepiej...
W 17 meczach Żbik Nasielsk zgromadził 29
punktów, 8 razy pokonując rywali, 5 razy
remisując i 4 uznając ich wyższość. Według satystyk, Żbik to drużyna własnego
„podwórka”. Interesujące jest to, że na własnym boisku Żbik jest niepokonany w lidze,
podobnie jak prowadząca Narew, dzięki
wygraniu 6 z 9 rozegranych meczy. Z goła
odmniennie przedstawia się sytuacja na
wyjazdach, gdzie spisywał się bardzo słabo,

przegrywając 4 razy, 2 razy remisując i tylko „zadyszka” w końcówce, stracone 2 punkty
2 razy wygrywając.
z Szydłowianką i 3 z Pułtuskiem, spowodowały, że spadł na 5 miejsce w tabeli, co nie w pełni
Mecze Żbika mogły się podobać, ponieważ odzwierciedla możliwości nasielskiej drużyny.
w tej rundzie prezentował dość ofensywny Prawdę powiedziawszy, obecny sezon jest barfutbol, strzelając łącznie 36 bramek, a tracąc dzo wyrównany, co widać po małych różnicach
przy tym 26. Z tego w meczach u siebie od- punktowych między drużynami w górnej części
notował bilans bramkowy 26:10, natomiast na tabeli. Każdy mógł wygrać z każdym, o czym na
wyjazdach 10:16. W lidze najlepszym strzel- własnej skórze przekonał się Żbik, przegrywając
cem jesienni został z 22 golami Tataj z GLKS 3:1 z przedostatnią Deltą Warszawa.
Nadarzyn, na drugim miejscu z 13 golami
Paluchowski z Delty Warszawa, a na trzecim Był kilka wpadek, jak na przykład w meczu
miejscu z 12 trafieniami najlepszy strzelec na- z Pogonią Siedlce, w którym Żbik prowadził już
sielskiej drużyny Erasaba. W tej rundzie bramki 2:0, by ostatecznie zremisować 2:2; podobnie
dla Żbika Nasielsk strzelali:
z Deltą czy z Szydłowianką. W tych ostatnich
Żbik prowadząc 1:0, w 85 min. pozwolił rywa12 – Eresaba, 8 – Sazonowicz, 3 – M.Gu- lowi strzelić bramkę na 1:1, tracąc 2 punkty. Namowski, 2 – Koza, Krzyczkowski, Markiewicz, sielka drużyna bardzo dobrze prezentowała się
1 – Obi, Sobczyk, Unierzyski, Załoga.
na boisku, zaskakując rywali niestandardowymi
Niemalże przez całą rundę nasielski zespół zagraniami w środku pola, szybkimi rajdami
zajmował pozycję w pierwszej trójce, jednak lewą i prawą stroną boiska i przede wszystkim
strzelając rywalom aż 36 bramek, lepszy pod
tym względem był tylko GLKS Nadarzyn

z 43 bramkami. Jedynym mankamentem, poza
grą na wyjazdach, była obrona, która w gruncie rzeczy nie grała źle, jednakże z taką samą
łatwością Żbik tracił bramki, co je strzelał! Gdyby nie niepotrzebne straty bramek i punktów,
Żbik z pewnością zajmowałby wyższe miejsce
w tabeli.
Wydaje się, że jest to najlepsza runda w wykonaniu piłkarzy Żbika w historii występów w IV
lidze. Mecze na własnym stadione, przy oprawie
i dopingu nasielkiego „ULTRAS”, dostarczyły na
pewno wiele emocji i tego, co kibice lubią najbardziej, tj. dużej liczby bramek i efektownej gry. Co
więcej, ciągle istnieje szansa na awans do III ligi,
co pokazują swoją grą i wynikami piłkarze. Czy
spełnione są inne wymagania i czy Żbik będzie
kiedykolwiek w wyższej klasie rozgrywkowej, to
temat na oddzielny artykuł. Na razie należy cieszyć
się z tego, co jest, ponieważ gra Żbika w tej rundzie
daje powody do zadowolenia. Miejmy nadzieję, że
runda wiosenna bedzie równie udana.
Jakub i Przemysław Olech

Nadnarwianka Pułtusk – Żbik 3:0 (2:0)
Na to spotkanie kibice z Nasielska i Pułtuska czekali
od początku rundy. Od dawna mecze tych drużyn
są traktowane jako lokalne derby, w poprzednim
sezonie zwycięsko wychodzili z nich przyjezdni,
w Pułtusku Żbik wygrał 2:1, natomiast w Nasielsku
3 punkty zdobyli piłkarze Nadnarwianki. W tym sezonie obie drużyny plasują się w ścisłej czołówce,
a ten mecz mógł być (w przypadku korzystnych
wyników w innych rozgrywkach) walką o fotel
lidera na najbliższe parę miesięcy.
Od samego początku spotkania widać było wyraźną przewagę gospodarzy. Pierwszą szansę na
pokonanie bramkarza mieli jednak nasielszczanie,
lecz Obi Uche nie potrafił wykorzystać bardzo
dobrej wrzutki w pole karne z rzutu wolnego. To
w zasadzie była jedyna szansa na zdobycie bramki
w pierwszej połowie.

Tabela IV ligi po rozgrywkach rundy jesiennej
Nazwa

M.

Pkt.

Z.

R.

P.

Bramki

1.

Narew Ostrołęka

17

32

8

8

1

26–11

2.

Korona Ostrołęka

17

31

9

4

4

25–16

3.

Nadnarwianka Pułtusk

17

31

9

4

4

25–16

4.

GLKS Nadarzyn

17

30

8

6

3

43–24

5.

Żbik Nasielsk

17

29

8

5

4

36–26

6.

Pogoń Grodzisk Mazowiecki

17

28

8

4

5

30–17

7.

Mazur Karczew

17

27

8

3

6

24–22

8.

Gwardia Warszawa

17

25

7

4

6

21–20

9.

Legionovia Legionowo

17

24

6

6

5

19–18

10.

Polonia II Warszawa

17

22

6

4

7

27–31

11.

Okęcie Warszawa

17

22

7

1

9

21–35

12.

Szydłowianka Szydłowiec

17

21

5

6

6

23–25

13.

Pogoń Siedlce

17

21

5

6

6

19–23

14.

Powiślanka Lipsko

17

18

5

3

9

22–27

15.

Podlasie Sokołów Podlaski

17

18

5

3

9

22–25

16.

KS Piaseczno

17

15

4

3

10

18–39

17.

Delta Warszawa

17

13

3

4

10

26–35

18.

KS Warka

17

13

3

4

10

16–33

Pierwsza groźna akcja pułtuszczan w 10 minucie
od razu zakończyła się golem, bierna postawa
zawodników Żbika i stary boiskowy wyjadacz
Artur Salamon strzałem z woleja z ok. 25 metrów,
pokonuje bramkarza Żbika, piłka po drodze do siatki
odbija się jeszcze od poprzeczki. Ten gol jeszcze
bardziej zmobilizował Nadnarwiankę, jej zawodnicy
coraz częściej stwarzali zagrożenie pod bramką gości. W kilku sytuacjach broni Retkowski, a po strzale
z rzutu wolnego piłka minimalnie mija bramkę. Kolejna bramka pada w 23 minucie: dośrodkowanie
z rzutu rożnego Miąszkiewicza piąstkuje bramkarz
Żbika, piłka zostaje wybita na drugą stronę boiska,

Brydż
W listopadzie minęło sześć lat, od kiedy Klub
Sportowy „Sparta” systematycznie organizuje
turnieje brydżowe. Czwartego listopada br.
odbył się VII Turniej Par organizowany z okazji
Święta Niepodległości. W zawodach wzięło
udział jedenaście par. W turnieju tym pierwsze
miejsce zajęli Adam Banasiuk i Jerzy Krzemiński,
w pierwszej trójce uplasowały się pary: Sotowicz - Wróblewski i Kowalski - Nowiński. Przy
stole brydżowym po raz pierwszy od sześciu
lat zabrakło ciężko chorego kolegi Tadeusza
Czeremużyńskiego. Pan Tadeusz, niestety, już
z nami nigdy nie zagra. W dniu 10 listopada
pożegnaliśmy Go na cmentarzu w Nasielsku.
Od przyszłego roku turniej listopadowy będzie
poświęcony Jego pamięci.

skąd od razu zostaje ponownie wrzucona w pole
karne. Tam przechwytuje ją Białowicz i spokojnie
z 7 metrów podwyższa wynik spotkania. Do końca pierwszej połowy gra wygląda podobnie: ataki
gospodarzy i nic nieprzynosząca wymiana piłek
w środku pola przez piłkarzy Żbika.
W przerwie nastąpiły dwie zmiany. Za kontuzjowanego Sobczyka wszedł Kordowski, a Markiewicza
zastąpił Jarosław Koza. Ten drugi mógł zmienić przebieg meczu, gdyby celnie dobił mocny strzał Rafała
Załogi z rzutu wolnego, niestety zamiast spokojnie,
technicznie, uderzył na siłę i piłka poszybowała nad
bramką. Piłkarze z Pułtuska w drugiej części gry już
tylko kontrolowali przebieg spotkania, spokojnie
rozgrywali piłkę, momentami wręcz bawili się ze
słabym przeciwnikiem. Pomimo uspokojenia gry
to jednak oni strzelili kolejną bramkę. Ponownie dośrodkowanie z rogu boiska, piłkę wysoko podbijają
obrońcy, a przez nikogo niepilnowany zawodnik
uderza przewrotką w stronę bramki, lecz jego strzał
w ostatniej chwili zostaje zablokowany i piłka trafia na
16 metr, gdzie z pierwszej piłki uderza Chmielewski
– i jest już 3:0. W końcówce meczu strzał na bramkę Sikorskiego oddaje Tomasz Gumowski, ale jego
uderzenie spokojnie łapie bramkarz. Po tym meczu
zespół z Nasielska spada na piątą pozycję w tabeli,
natomiast Pułtusk awansuje na 3 miejsce. Wynik na
pewno jest zaskakujący, ale niestety jak najbardziej
sprawiedliwy.
poziom

Czołówka klasyfikacji
po siedemnastu turniejach:
1-2. Piotr Kowalski
Grzegorz Nowiński
3. Janusz Czyżewski
4. Stanisław Sotowicz
5. Paweł Wróblewski
6. Grzegorz Kosewski
7. Adam Banasiuk
8. Maciej Osiński
9. Tadeusz Czeremużyński
10. Zbigniew Michalski

118 pkt.
118 pkt.
104 pkt.
103 pkt.
99 pkt.
96 pkt.
88 pkt.
83 pkt.
82 pkt.
67 pkt.

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

