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„Zawsze, ilekroć się uśmiechasz do swojego brata 
i wyciągniesz do niego rękę – jest Boże Narodzenie. 
Zawsze, ilekroć milkniesz, by innych wysłuchać 
– jest Boże Narodzenie. 
Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz uciskają ludzi 
w ich samotności – jest Boże Narodzenie. 
Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei „więźniom”, tym, 
którzy są przytłoczeni ciężarem fizycznego, moralnego i duchowego ubóstwa 
– jest Boże Narodzenie. 
Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak bardzo znikome są twoje możliwości 
i jak wielka jest twoja słabość – jest Boże Narodzenie. 
Zawsze ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych poprzez Ciebie 
– zawsze wtedy jest Boże Narodzenie”.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nasielsk!
Drodzy Goście!

W naszej polskiej, długiej tradycji Święta Bożego Narodzenia są świętami szcze-
gólnymi. Te zimowe, białe święta kojarzą się nam z jednej strony z czasem radości, 
spokoju i ciepła, zaś z drugiej strony – z zadumą i refleksją nad tym, co już minęło. 
Święta Narodzenia Bożej Dzieciny to błogosławiony czas, który spędzamy z naj-
bliższymi, podczas którego łamiemy się opłatkiem – białym chlebem symbolizu-
jącym przekazywanie sobie przebaczenia, pojednania i miłości. Wieczorem, wraz 
z pierwszą gwiazdką, jaka pojawi się na niebie, zasiadamy wspólnie do Wigilijnej 
Wieczerzy, zostawiając na stole jedno puste nakrycie dla zbłąkanego wędrowca. Ta 
tradycja nabiera obecnie nowego znaczenia, gdy wokół nas jest coraz więcej ludzi 
bezdomnych i ubogich, o których powinniśmy pamiętać nie tylko podczas Świąt, 
ale też na co dzień. Ale też owo puste nakrycie czasem może symbolizować osobę 
bliską nam, której zabrakło po raz pierwszy w tym roku. 
Pragnę życzyć Państwu, aby nadchodzące Święta Bożego Narodzenia upłynęły 
Państwu w miłej, rodzinnej, i pełnej ciepła atmosferze oraz aby wszystkich otoczył 
Boży pokój i miłość. 
Niech Święta Narodzenia Chrystusa będą dla nas wszystkich Bliskością i Spo-
kojem.
      Burmistrz Nasielska

      mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

Boże Narodzenie to czas niezwykły, 
czas wytchnienia i pojednania, czas 
bliskiego obcowania z Bożą Miłością, 
która przychodzi do wszystkich ludzi 
w Narodzonym Chrystusie.

W imieniu Rady Miejskiej w Nasielsku oraz swoim 
własnym życzę wszystkim mieszkańcom Gminy 
Nasielsk oraz drogim gościom, aby te Święta 
upłynęły w ciepłej i radosnej atmosferze Wigilijnej 
Nocy. Niech czas Bożego Narodzenia przyniesie 
Państwu najpiękniejsze chwile, spędzone w gronie 
rodzinnym i najbliższych przyjaciół. Starajmy się 
– za przykładem i nauką Ojca Świętego Jana 
Pawła II – spotkać się z Miłością leżącą w skrom-
nym żłóbku, dotknąć Jej i uczynić Ją w jakiś sposób 
swoją.
    Przewodniczący
    Rady Miejskiej w Nasielsku

    mgr Dariusz Leszczyński

Sprawozdanie z sesji Rady 
Miejskiej

uchwałę w sprawie Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy Nasielsk dot. 
terenów w miejscowości Żabi-
czyn. 

Zajęto się także zagadnieniem wy-
sokości stawek niektórych podat-
ków. Radni pojęli uchwałę w sprawie 
wysokości stawek podatku od nie-
ruchomości i zwolnień (wzrost 1,5% 
dla wszystkich podmiotów) oraz od 
środków transportu (utrzymano 
dotychczasowe stawki, zmiany 
dotyczą tylko pewnych typów cią-
gników, w tym przypadku przyjęto 
górne stawki).

Następnie, bez podejmowania 
uchwał,  z  mocy prawa weszły 
w życie przepisy w sprawie obni-
żenia średniej ceny skupu żyta za 
okres pierwszych trzech kwarta-
łów 2005 r., przyjętej do wymiaru 
podatku rolnego na terenie Miasta 
i Gminy Nasielsk na 2006 r. (27,88 
zł); w sprawie obniżenia średniej 
ceny sprzedaży drewna stano-
wiącej podstawę do naliczenia 
podatku leśnego na rok 2006 
(133,35 zł/m3), a także w sprawie 
ustalenia wysokości stawek podat-
ku od posiadania psów (utrzyma-
no dotychczasowe stawki). 

Na koniec rozparzono pisma 
kierowane do Rady. Po wolnych 
wnioskach i zapytaniach obrady 
zamknięto. 

LAN

8 grudnia br. odbyła się 
LI sesja Rady Miejskiej 
w Nasielsku. Obrady 
prowadził  przewod-
niczący Rady Dariusz 
Leszczyński .  Otworzył 
on sesję oraz stwierdził 
prawomocność obrad. 
Po pewnych zmianach 
przyjęto porządek sesji; 
radni przyjęli też proto-
kół z poprzedniej, L sesji 
Rady Miejskiej. 

Przewodniczący D. Leszczyński 
przedstawił informację o działa-
niach podejmowanych w czasie 
miedzy sesjami Rady, natomiast 
Burmistrz – sprawozdanie z dzia-
łalności w powyższym okresie. 

Następnie radni podjęli  szereg 
uchwał. Pierwsza z nich dotyczy-
ła wyboru banku dokonującego 
obsługi bankowej budżetu Gminy 
Nasielsk w latach 2006–2009. 
Wybrano Bank Spółdzielczy 
w Nasielsku, na podstawie proce-
dur wynikających z ustawy Prawo 
zamówień publicznych w drodze 
przetargu nieograniczonego 
(o wartości zamówień nieprzekra-
czających 60 tys. euro). 

Podjęto też uchwały w sprawie 
określenia kryteriów przeznacze-
nia do sprzedaży lokali mieszkal-
nych oraz ustalenia bonifikat przy 
ich sprzedaży, dot. ul. Elektronowej 
8/10 oraz dot.  Miasta Nasiel-
ska i wsi. Radni podjęli również 

Burmistrz Nasielska – Bernard Dariusz Mucha 
oraz Proboszcz Parafii św. Wojciecha w Nasielsku 

– ks. prałat Kazimierz Śniegocki 
zapraszają na 

„Spotkanie Wigilijne 
z mieszkańcami Gminy Nasielsk”, 

które odbędzie się w dniu 18 grudnia br. (niedziela) 
na Rynku w Nasielsku. 

Początek spotkania o godz. 13.30. 
 W programie m.in. 
 życzenia Burmistrza Nasielska i Księdza Dziekana, 
 opłatek, występy, poczęstunek, 
 św. Mikołaj wraz z Aniołami. 

     Zapraszamy!
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Wigilia w polskiej tradycji
W ten jedyny wieczór naj-
bliżsi gromadzą się przy 
suto zastawionym stole, 
koło pięknie przybranej 
choinki, pod którą czekają 
już prezenty. Przy blasku 
świec i kolorowych lam-
pek dzielą się opłatkiem, 
wierząc, że wypowiadane 
przyciszonym głosem do-
bre życzenia spełnią się. 
Wolne miejsce przy stole 
przypomina, że chlebem 
i ciepłem powinniśmy 
dzielić się ze wszystkimi; 
niekiedy goszczą przy nim 
myśli o bliskich, którzy już 
odeszli. Polskie Boże Na-
rodzenie to czas radości 
i refleksji, to święta miłości 
i pojednania.
Zanim zebrani przy stole domownicy 
przełamią się leżącym na sianie opłat-
kiem, w wielu rodzinach czyta się frag-
ment Ewangelii o narodzeniu Jezusa. Po 
życzeniach pora na uroczystą wigilijną 
wieczerzę. W różnych częściach kraju 
przygotowuje się na nią różne potrawy, 
ale zwykle na stole nie może zabraknąć 
barszczu (choć Wielkopolanie zjedzą ra-
czej zupę grzybową), śledzi, ryb sma-
żonych i w galarecie (przede wszystkim 
karpia), pierogów z kapustą i grzybami, 
klusek z makiem, kompotu z suszonych 
owoców, pierników. Podaje się również 
kutię, kisiel, łamańce z makiem, kapustę 
z grochem itd. Ucztę wieńczą rozmaite 
ciasta. Zgodnie z tradycją, nie jada się 
potraw mięsnych. Potem następuje 
rozdanie prezentów i wspólny śpiew 
kolęd. O północy w kościołach od-
prawiana jest pierwsza msza Bożego 
Narodzenia – Pasterka. 

Tak wygląda to dzisiaj, gdy wiele 
zwyczajów zanikło, gdy na próżno 
przypisywać magiczną moc dawnym 
obrzędom. Oprawa tych Świąt jest 
znakiem trwania pięknej, pełnej ciepła 
tradycji, której nie wszystkie elementy 
są dziś zrozumiałe. 

Początkowo Boże Narodzenie obcho-
dzono 6 stycznia; dopiero w IV wieku 
ustalił się dzisiejszy termin – 25 grudnia. 
Dzień ten w starożytnym Rzymie był 
świętem Niezwyciężonego Słońca: od 
końca grudnia dzień robi się coraz dłuż-
szy, dlatego radowano się ze zwycięstwa 
słońca nad ciemnościami długiej nocy. 
W tym czasie świętowano też Saturna-
lia, uroczystości ku czci Saturna, boga 
zasiewów i urodzajów. Kilkudniowe 
obchody zaczynały się od darowania 
sobie win i urazów. Był to czas bez-
troski, radości i zabawy, zaś w domach 
ustawiano zimozielone drzewka, takie 

jak nasze choinki. Do zwyczajów tego 
okresu należało m.in. wyrządzanie 
rozmaitych psot, a nawet kradzieży 
dla żartu (później własność oczywiście 
zwracano). Tu właśnie należy upatry-
wać źródeł wielu zabaw, żartów i figli 
chodzących po wsiach kolędników. 
Podobnie jak ofiarowywane z okazji 
Gwiazdki prezenty (później zwyczaj ten 
wiązano z obdarowywaniem Dzieciątka 
Jezus przez Trzech Króli). 

Na kształt polskiego Bożego Naro-
dzenia silny wpływ wywarły także 
starosłowiańskie, pogańskie zwyczaje 
związane ze świętem zmarłych i daw-
nymi stypami zadusznymi. Kształt tam-
tej uczty wpłynął na skład dzisiejszego 
wigilijnego menu, na refleksyjny nastrój 
naszej wieczerzy, zachowanie pustego 
miejsca przy stole jako przeznaczonego 
dla domownika, który odszedł, ale nadal 
pozostał w pamięci rodziny… Jako że, 
zgodnie z wierzeniami, tego dnia dusze 
zmarłych przebywają na ziemi, wśród 
żywych – nie przystoi w dniu święta 
kłócić się, nie wolno też wykonywać 
wielu czynności, by nie przeszkadzać 
gościom z zaświatów: zamiatać, tkać, 
prząść, prać czy rąbać. Ze względu 
na dusze zmarłych pozostawiano na 
stołach resztki potraw bądź jeszcze 
w czasie trwania wieczerzy odkładano 
nieco pokarmów i wylewano na ziemię 
pierwszy kieliszek wódki. Zmarli mogli 
przyjąć rozmaitą postać, np. żebraków 
czy zwierząt, dlatego nie odmawiano 
nikomu gościny (stąd w Wigilię przyjmu-
je się pod dach każdego „zbłąkanego 
wędrowca”), a i zwierzęta „zapraszano” 
na wieczerzę. Do dziś na wsiach częstuje 
się niekiedy zwierzęta opłatkiem; rów-
nież karmiono je tego dnia w specjalny 
sposób. Przekazywane z pokolenia na 
pokolenie przekonanie, że w noc wigi-
lijną zwierzęta mówią ludzkim głosem, 
to również echo tamtych wierzeń. 

Oczywiście, do głosu doszła także 
tradycja chrześcijańska. Jej źródłem 
były wielogodzinne średniowieczne 
widowiska kościelne, na które przy-
noszono jedzenie i napoje (ze względu 
na długość trwania). Wieczerza wigilijna 
przypomina też „ucztę miłości” pierw-
szych chrześcijan – agape. 

Tradycyjnie do Wigilii zasiada parzy-
sta liczba osób. Jeśli nie – jednemu 
z biesiadników grozi śmierć w ciągu 
najbliższego roku, dlatego zapraszano 
zwykle gościa na „do pary”. Jeszcze 
sto–dwieście lat temu potrawy spo-
żywano z jednej miski, stojącej na 
opłatku. Liczba potraw – mówi się 
o 12, czyli tylu, ilu było apostołów. 
Ale według innych zwyczajów liczba 

ta powinna być nieparzysta: 5 bądź 
7 w domach chłopów, 9 – u szlachty, 
11 lub 13 w przypadku arystokracji. Na 
stole królowały ryby, a jako że w za-
możnych domach przygotowywano 
je na bardzo wiele sposobów, wszystkie 
potrawy z ryb liczono jako jedną… Do 
przyrządzania wigilijnego menu trzeba 
było użyć wszystkich płodów pola, 
sadu, ogrodu, lasu i wody – by nicze-
go w przyszłym roku nie zabrakło. Stąd 
też zwyczaj próbowania każdej potrawy 
przez biesiadników. 

Wystrój miejsca wieczerzy według 
dawnych zwyczajów miał przypo-
minać stajenkę betlejemską, w której 
narodził się Jezus. Nie dziwi więc siano 
rozścielone pod obrusem czy – dawniej 
– poustawiane w kątach pomieszcze-
nia snopy czterech zbóż bądź słoma 
na podłodze. Myliłby się jednak ten, 
kto widziałby tu wyłącznie elementy 
chrześcijańskie. Tradycja przybierania 
izby sianem wywodzi się z pogańskie-
go święta bożka Ziemiennika, dopiero 
później przypisano jej, jak i innym zwy-
czajom, chrześcijańską wymowę. 

Do stołu zasiadano – i czyni się tak do 
dziś – wraz z pojawieniem się na niebie 
pierwszej gwiazdy, na pamiątkę tej, któ-
ra wskazała drogę do Betlejem Trzem 
Królom. Wcześniej należało ukończyć 
wszystkie przygotowania, aby nikt 
nie musiał wstawać od stołu przed 
zakończeniem posiłku (pod groźbą 
niedoczekania kolejnej Wigilii). 

Także zlekceważenie zakazów doty-
czących wykonywania konkretnych 
czynności w wigilijnym dniu groziło 
poważnymi konsekwencjami. Np. mo-
tanie nici mogło sprowadzić do wsi wilki; 
rąbanie czy skręcanie lin itd. – odbija się 
niekorzystnie na stanie nowo narodzo-
nych zwierząt gospodarskich. Roboty 
związane ze lnem mogły zaszkodzić 
przybyszom z zaświatów, a także narazić 
się na ich gniew. Również w węgiel na 
cały okres świąt i inne rzeczy należało 
się zaopatrzyć przed wieczorem, bo 
kto w Wigilię po zmroku wniósł coś do 
domu, ryzykował zniszczenie mienia 
przez myszy. Wczesne zakończenie 
wszelkich prac i spędzenie wieczoru 
w radości, w gronie domowników 
gwarantowało, że nadchodzący rok 
będzie szczęśliwy. 

Dzień wigilijny obfitował w liczne 
wróżby i przepowiednie. Każdy wie, 
co oznacza spotkanie tego dnia (bądź 
goszczenie w domu) – jako pierwszą 
osobę – mężczyzny (zdrowie), a co 
kobiety. W Wigilię nie wolno niczego 
w domu pożyczać, pod groźbą nie-

dorobienia się niczego się w życiu. 
Pogoda 24 grudnia (i w kolejne dni) 
wróżyła obfitość mleka u krów (lub 
jego niedostatek), a także pogodę na 
nadchodzące miesiące. 

Wiele wróżb dotyczyło przyszłego 
zamążpójścia czy ożenku: przyszły los 
przepowiadano na podstawie wyciąga-
nych spod obrusa źdźbeł siana (zielone 
– ślub, żółte – staropanieństwo lub 
starokawalerstwo). Dziewczęta po 
wieczerzy wychodziły na dwór 
i wołały, nasłuchując, z któ-
rej strony odpowie echo, 
bo stamtąd miał nadejść 
konkurent. 

Opłatek to nieodłączny 
element polskiego 
wieczoru wigilijnego. 
Zwyczaj łamania się 
nim wywodzi się z dawnej 
tradycji obdarowywania się chlebami 
nieofiarnymi, czyli tzw. eulogiami. 
Z opłatków, zwłaszcza kolorowych, 
dziewczęta wykonywały świąteczne 
ozdoby, tzw. światy, zdobiące począt-
kowo szlacheckie dwory, a później 
także wiejskie domostwa. 

Bożonarodzeniowa choinka to zwy-
czaj liczący sobie na ziemiach polskich 
zaledwie nieco ponad dwieście lat. 
Ale i wcześniej pojawiały się rozmaite 
świąteczne „drzewka”, pochodzące 
od aryjskiego „drzewa życia” (inne 
jego ślady to np. wieszana na ukończo-
nej więźbie wiecha). Dawniej w polskich 
domach wieszano u pułapu tzw. jodłkę 
– ścięty czubek iglastego drzewa, za-
wieszony wierzchołkiem ku dołowi, 
a przybrany kolorowymi wydmuszka-
mi jaj, piernikami, jabłkami i ozdobami 
z opłatków. Jej funkcją było strzeżenie 
domu i jego mieszkańców przed zły-
mi mocami i rzucanymi urokami. Poza 
tym, to także symbol rajskiego drzewa 
„wiadomości dobrego i złego”. Zatem 
i obecność w domach pięknie przy-
branego drzewka jest w czasie tych 
niezwykłych świąt nieprzypadkowa 
i pełna istotnych znaczeń. 

Również składniki wykorzystane do 
sporządzanie potraw miały swoją 
magiczną wymowę. Jabłka i orzechy 
chroniły od bólów gardła i zębów; 
miód był symbolem, rzecz jasna, 
słodyczy życia, zaś mak – płodności 
(tu pomocne były także wspomniane 
już orzechy). Zjedzenie kaszy miało 
zapewnić bogactwo. Zresztą przecież  
trzeba było tak przygotować potrawy, 
aby i dusze zmarłych mogły się poży-
wić, a chętnie jadała one: bliny bądź inne 
placki, fasolę, groch i bób, kaszę, jabłka, 

orzechy i miód. Dawniej, co pochodzi 
z tradycji chrześcijańskiej, niedopusz-
czalne były nie tylko tłuszcze zwierzęce, 
ale nawet nabiał.

Przeżywaniu polskich Świąt Bożego Na-
rodzenia towarzyszą szopki. Wywodzą 
się one ze średniowiecznych jasełek. Ich 
pomysłodawcą miał być św. Franciszek 
i jego towarzysze, którzy jako pierwsi 
zainscenizowali – w czasie odprawianej 
w lesie Pasterki – narodzenie Dzieciątka 
Jezus, w żłobie, na sianie. Widowisko to, 
odgrywane później w kolejnych ko-
ściołach, dało początek z jednej strony 
adoracji betlejemskiego żłóbka i przy-
gotowaniu szopek, z drugiej – przed-
stawień jasełkowych. Z czasem zwyczaj 
zlaicyzował się, z szopką chadzano po 
domach, a do tekstu widowiska weszły 
nowe, niereligijne treści. 

Również szczególnie polskim elemen-
tem obchodów Świąt są kolędy. Chyba 
żaden kraj nie ma tak wielu pięknych, 
niekiedy refleksyjnych, a nieraz rado-
snych pieśni o Bożym Narodzeniu. Ich 
sceneria odpowiada polskim realiom, 
stąd śnieg, mróz, charakterystyczne 
zwierzęta, pastuszkowie o polskich 
imionach… Najstarsze utwory po-
chodzą XV wieku; wiele powszechnie 
znanych kolęd wywodzi się z XVII 
i pierwszej połowy XVIII stulecia. 

To wszystko niesie ze sobą polska 
Wigilia. Stanowi ona wstęp do „naj-
piękniejszych w całym roku” Świąt 
– Bożego Narodzenia, czasu miłości, 
nadziei i pojednania. 

A. I. Wojtko 

Na podstawie książek Hanny Szy-
manderskiej „Polska Wigilia” i Zofii 
Kossak „Rok polski” 

R E K L A M A

Zapraszamy serdecznie
 na świąteczny wywiad 
z Burmistrzem Nasielska 

- Bernardem Dariuszem Muchą.
Chciałbyś zadać pytanie 

Panu Burmistrzowi ?
Chcesz posłuchać dobrej muzyki ?

Musisz być z nami 22.12.2005 
(Czwartek) - start godz.18
Włącz i słuchaj!!! www.irn.pl 

Zaprasza Internetowe Radio Nasielsk.
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R E K L A M A   

Przyjazny tandem
czyli biznes i lokalne władze na jednym rowerze
Gmina Nasielsk uczestniczy 

w realizacji pilotażowego Eu-
ropejskiego Programu Aktywizacji 
i Integracji Podregionów „SMEn-
terReg”. W piątek 9 grudnia br. 
w Urzędzie Miejskim odbyła się 
prezentacja przedsięwzięcia, któ-
rą przedstawił Jerzy Samborski, 
prezes SME Union Poland, autor 
i koordynator programu. 
W seminarium „Partnerstwo władz lokalnych 
i przedsiębiorców szansą dla gmin i powiatów 
oraz dla Unii Europejskiej” uczestniczyli właści-
ciele nasielskich firm oraz przedstawiciele Banku 
BPH SA. Zaproszeni goście dowiedzieli się 
o zasadach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. 
Ponadto uzyskali wyczerpujące informacje do-
tyczące możliwości pozyskiwania dotacji na roz-
wój firm z Sektorowego Programu Operacyjnego 
– Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. 

O potrzebie aktywizacji środowiska gmin-
nego i o wynikających z tego korzyściach 
mówił Bernard Mucha, Burmistrz Nasielska. 
Powiedział m.in.: Samorząd lokalny i miej-
scowi przedsiębiorcy to główne podmioty, 
mające decydujący wpływ na jakość życia 
i perspektywy rozwoju powiatu czy gminy. 
Miejscowe firmy zapewniają mieszkańcom 
pracę i współtworzą, płacąc podatki, budżet 
gminy. Lokalne władze natomiast administrują 
gminą, realizując wspólnie ustalone zadania 
oraz zapewniają obywatelom bezpieczeństwo 
i opiekę socjalną.

Zdaniem B. Muchy, partnerem burmistrza 
musi być reprezentacja miejscowego biznesu: 
Gminy i powiaty, w których te dwie główne, 
niezawisłe siły tworzą przyjazny, nastawiony 
na konstruktywne działanie tandem, mają 

się zawsze lepiej od tych, które nie umieją 
stworzyć właściwej relacji między nimi. Ale 
żeby taki związek istniał i działał w sposób 
efektywny, środowisko przedsiębiorców musi 
mieć swoją własną lokalną reprezentację.

Efektem piątkowego spotkania jest powołanie 
w Nasielsku Klubu Gminnego Biznesu. W je-
go skład weszli przedstawiciele najprężniej 
działających na terenie gminy firm. Jeszcze 
za wcześnie, żeby konkretnie mówić o dzia-
łaniach Klubu i jego strukturach. Mimo to, już 
teraz Burmistrz Nasielska, w imieniu Urzędu 
Miejskiego, obiecał przedsiębiorcom dostęp 
do pełnej informacji oraz wsparcie doradcze 
przy ubieganiu się o fundusze unijne.

Program „SMEnterReg” ma na celu wskazywa-
nie instytucjom i podmiotom gospodarczym 
możliwości maksymalnego wykorzystywania 
szans, jakie daje członkostwo w Unii Europej-
skiej. Bierze w nim udział około 50 powiatów 
i gmin z trzech regionów europejskich z Włoch, 
Wielkiej Brytanii i Polski – z czego połowa to 
samorządy z zachodniej części Mazowsza. 
W ramach programu w każdej gminie i po-
wiecie, uczestniczących w pilotażu, powstają 
kluby biznesu. Maja one reprezentować intere-
sy przedsiębiorców w rozmowach z władzami 
samorządowymi oraz wywierać istotny wpływ 
na życie lokalnej społeczności – chociażby 
dzięki tworzeniu nowych miejsc pracy.

Dariusz Panasiuk

Uwaga, stypendia!
wymienionych w poprzednio wręczanych 
decyzjach (np. artykuły szkolne, podręcz-
niki, odzież i obuwie sportowe). 

W Urzędzie Miejskim, w Wydziale Budżetu 
i Finansów (pokój 206) należy odbierać de-
cyzje oraz oświadczenia. Dla ułatwienia wy-
korzystania funduszy jeszcze w tym roku, 
można zgłaszać się po ww. dokumenty już 
z fakturami. Ostateczny, nieprzekraczalny 
termin złożenia faktur upływa 22 grudnia 
br.  Pieniądze wypłacane będą w dwóch 
terminach: 19–20 grudnia oraz 27–28 
grudnia br. 

– Staramy się dotrzeć do zainteresowanych 
różnymi drogami  – mówią pracownice 
Wydziału Budżetu i Finansów. – Telefo-
nujemy do nich i wysyłamy pisma. Kon-
taktujemy się z dyrektorami szkół, którzy 
zawiadamiają dzieci. Dodatkowe pieniądze 
zostały przydzielone trochę „znienacka”, 
ale staramy się, żeby jak najszybciej trafiły 
do osób uprawnionych. Szkoda byłoby 
zwracać część uzyskanej dotacji. Robimy 
wszystko, aby każdy skorzystał z tych 
pieniędzy. 

LAN

Rodzice uczniów, którym przy-
znano mocą wcześniejszych 

decyzji stypendia socjalne, po-
winni jak najszybciej zgłosić się 
do Urzędu Miejskiego. Mogą 
dzięki temu uzyskać dodatko-
we pieniądze, przedstawiając 
faktury na zakup artykułów 
szkolnych. 
Pomoc dostanie blisko 600 osób, których 
wnioski zostały już wcześniej rozpatrzo-
ne pozytywnie. Uczniom z obecnej puli 
przyznano po 59,94 zł. Mogą je otrzymać 
na podstawie faktur na zakup artykułów 

28.11. w Nowych Pieścirogach nieznani 
sprawcy skradli 4 transformatory separacyjne 
do elektrycznego ogrzewania rozjazdów. Straty 
wynoszą 2400 zł na szkodę PKP Nasielsk.
28–29.11. w Kątnych nieznani sprawcy skra-
dli 400 m kabla telefonicznego o wartości ok. 
2900 zł na szkodę TP S.A.
30.11.z gabinetu lekarskiego w Nowych 
Pieścirogach nieznany sprawca skradł telefon 
komórkowy. Straty wynoszą1500 zł na szkodę 
Teresy R.
30.11. na ulicy Nowa Wieś Marcin K. kierował 
samochodem w stanie nietrzeźwym (1,19 
i 1,23 mg/l).
01–02.12. na ulicy Kilińskiego Piotr O. i Piotr 
K. usiłowali okraść bankomat, powodując znisz-
czenie na ok. 150 000 zł.
01–02.12. na ulicy Kilińskiego Piotr K. skradł 
Piotrowi O. telefon komórkowy o wartości 
250 zł.
02.12. na ulicy Cmentarnej Piotr J. kierował 
samochodem w stanie nietrzeźwym (1,09 
i 1,08 mg/l).
17.11.–03.12. w Borkowie nieznani sprawcy 
włamali się do drewnianej komórki i skradli 
m.in. rower i prądownicę. Straty wynoszą 
300 zł.
03.11.–03.12. w Cieksynie nieznani sprawcy 
włamali się do domku letniskowego i skradli 
butlę gazową 11 kg o wartości 100 zł na szko-
dę Marka Cz.
02–03.12. w Wiktorowie nieznani sprawcy 
włamali się do budynku gospodarczego 
i przyczepy kempingowej. Skradli 2 butle ga-
zowe i kuchenkę. Straty wynoszą 500 zł na 
szkodę Stanisława B.
03–04.12. na ulicy Młynarskiej nieznani 
sprawcy włamali się do komórki i skradli ok. 
100 kg węgla i drewno. Straty wynoszą 48 zł 
na szkodę Jana W.
04.12. w Jackowie Włościańskim nieznany 
sprawca włamał się do domu Mariusza O. 
i skradł telefon komórkowy i pieniądze. Straty 
wynoszą 1000 zł.
06.12. w Mogowie nieznany sprawca skradł 
samochód Fiat 126p o wartości 1500 zł na 
szkodę Iwony R. 
01–07.12. w Cieksynie nieznani sprawcy 
z domku letniskowego skradli 2 skrzydła 
drewnianych drzwi. Straty wynoszą 700 zł na 
szkodę Andrzeja C.
07–08.12. w Cieksynie nieznani sprawcy 
włamali się do sklepu i skradli m.in. alkohol, 
papierosy, karty telefoniczne. Straty wynoszą 
30 000 zł na szkodę Jerzego P.
09.12. na ulicy Warszawskiej nieznani sprawcy 
skradli z garażu Mirosława W. m.in. butlę gazo-
wą, wiertarkę, piłę elektryczną. Straty wynoszą 
750 zł.
09.12. na ulicy Warszawskiej nieznany spraw-
ca skradł Krzysztofowi K. telefon komórkowy 
o wartości 300 zł.
10.12. w Cieksynie nieznany sprawca włamał 
się do mieszkania Daniela Ś. i skradł radio 
o wartości 50 zł.
10.12. w Krzyczkach Sławomir S. kierował ro-
werem w stanie nietrzeźwym (1,10 i 1,07).
10–11.12. na ulicy Wąskiej nieznani sprawcy 
włamali się do mieszkania Marcina D. i skradli 
odtwarzacz DVD i pieniądze. Straty wynoszą 
900 zł.
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23–29 grudnia

     PIĄTEK 23 GRUDNIA 2005 r. (Mina, Sławomir, Sławomira, Wiktoria)

Jak rozpętałem II wojnę światową
 Komedia; Reżyseria: Tadeusz Chmielewski; W rolach głównych:

Marian Kociniak, Wojciech Brodowicz, Stanisław Mikulski, Emil 
Karewicz, Elżbieta Starostecka, Janina Borońska, Wirgiliusz 
Gryń, Leonard Pietraszak; Kraj produkcji: Polska; Rok produkcji: 
1970; Czas trwania: 82 min.

W nocy z 31 sierpnia na 1 września 1939 roku kanonier 
Dolas (Marian Kociniak) przybywa na granicę niemiecką 
w składzie plutonu, mającego wzmocnić obronę sta-
cji kolejowej. Zasypia, a jego karabin przypadkowo 
wypala. Franek jest przekonany, że rozpętał II wojnę 
światową. Dostaje się do niewoli niemieckiej. W stalagu 
chce zorganizować ucieczkę, ale jego przesadny en-
tuzjazm zraża obozowych konspiratorów. Franek nie 
rezygnuje jednak ze swego zamiaru. Zwłaszcza że jego 
pierwsza, nieudana próba uwolnienia się, za którą Dolas dostaje trzy tygodnie karceru, zmienia stosunek kolegów 
do pechowego uciekiniera. Zostaje przeniesiony do innego obozu. Podczas transportu udaje mu się uciec wraz 
z kolegą, Józkiem (Wirgiliusz Gryń) i pociągiem z bydłem razem docierają do Tyrolu. Tam Franek, mimochodem 
wypuszczając ogromnego byka, powoduje całkowite zamieszanie. Austriacki oficer gestapo (Emil Karewicz) 
doprowadzony do furii już samą czynnością zapisywania jego nazwiska, wydaje na niego wyrok, ale Frankowi 
raz jeszcze udaje się zbiec – wyskakuje z pociągu.
W Jugosławii, szukając okazji do walki z faszystami, najpierw się totalnie upija, a potem spędza miło czas w portowej 
tawernie, podziwiając urodę miejscowej piosenkarki (Elżbieta Starostecka). Dochodzi do potężnej awantury, ale 
Franek Dolas raz jeszcze ma wiele szczęścia. Kapitan Dimo (Zdzisław Kuźniar) ratuje go od służby na niemieckim 
statku i zabiera na swoją łajbę. Franek zostaje tam palaczem. Nie trwa to jednak długo, bo wkrótce jego kuter 
zostaje storpedowany przez włoską łódź podwodną... (sobota, 19:30 POLSAT)

TVP 2
06:00 Kawa czy herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:10 Moda na sukces - odc.2673; serial
08:40 Cedric; serial animowany
08:50 Kasztaniaki - Zimowa akcja ratun-

kowa kraj prod.Polska (1998)
09:00 Andy Pandy; serial animowany
09:10 Jedyneczka; program dla dzieci
09:30 Bajeczki Jedyneczki 
09:45 Mały rycerz El Cid; serial anim.
10:10 Don Matteo odc. 13; serial
10:55 TELEZAKUPY
11:30 Wielkie sprzątanie
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Klan - odc. 1024; telenowela
12:30 Plebania - odc. 626; telenowela
12:55 Dobrane pary - odc.2; talk-show
13:25 Wiedźmy - odc. 8; serial TVP
14:10 Kiosk przy Wspólnej - poradnik dla 

ubezpieczonych
14:20 Glob 2005; magazyn
15:00 Wiadomości
15:10 Popołudnie z Jedynką - Wspomnień 

czar; magazyn
15:20 Tele-nowela
15:25 Popołudnie z Jedynką; magazyn
15:30 Pogoda
15:33 Czas na spacer
15:35 Pociąg do kultury
15:45 Popołudnie z Jedynką; magazyn
15:50 Zrób to
15:55 Kuchnia z Okrasą
16:20 Był taki dzień
16:25 Moda na sukces - odc.2673; serial
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Kochamy polskie komedie; 

teleturniej
17:55 Tak miało być - odc. 8; serial 

obyczajowy
18:25 Bulionerzy - odc. 48; serial kom.
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 Pogoda
20:15 Matka Teresa - cz. 1; film biogra-

ficzny kraj prod.Włochy (2003); reż.:
Fabrizio Costa; wyk.:Olivia Hussey, 
Sebastiano Somma, Michael Mendl

21:55 „Cała jesteś w skowronkach” 
- jubileusz zespołu Skaldowie - cz.2

22:20 Purpura i czerń; dramat wojenny 
kraj prod.USA, Włochy (1983); reż.:Jerry 
London; wyk.:Gregory Peck, Christopher 
Plummer, John Gielgud

00:40 Był taki dzień
00:45 Po godzinach
01:40 Tele-Nowela
01:55 Kino nocnych marków - Łowcy 

nagród; film sensacyjny kraj prod.USA 
(1996); reż.:George Erchbamer; wyk.:
Michael Dudikoff, Benjamin Ratner

03:25 Był taki dzień
03:35 Zakończenie programu

06:00 Piosenka na życzenie
06:55 TV MARKET
07:10 Interwencja, odc.563 Polska, 2005; 

r. Anna Brzozowska
07:30 Ja się zastrzelę 7, odc.122
08:00 Zbuntowany Anioł , odc.252
09:00 Gra w ciemno, odc.86 Polska
10:00 Zakręcone, odc.16; Polska
10:30 Czułość i kłamstwa, odc.150 Polska, 

2002; r. Koryncka-Gruz Natalia
11:00 Samo życie, odc.630 Polska
11:45 TV MARKET
12:00 Zbuntowany Anioł , odc.253
13:00 Na ostrzu noża, odc.16 Polska
13:30 Szpital Księcia Alfreda, odc.12
14:00 Pierwsza miłość, odc.203 Polska
14:45 Eureko - ja to wiem, odc.9 Polska
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.564 Polska
16:30 Exclusive, odc.137 Polska, 2005
17:00 Gra w ciemno, odc.87 Polska, 2005
18:00 Pierwsza miłość, odc.204 Polska
18:45 Wydarzenia
19:15 Sport
19:20 Pogoda
19:30 Kevin sam w Nowym Jorku; 

USA, 1992; r. Columbus Chris; w. 
Macaulay Culkin, Pesci Joe, Stern 
Daniel, O’Hara Catherine, John Heard
Komedia. Kevin McCallister (Culkin) 
znów zostaje zostawiony w domu 
przez rodzinę wyjeżdżającą na Florydę. 
Korzystając z karty kredytowej ojca, leci 
do Nowego Jorku i trafia na tych samych 
włamywaczy, co przed rokiem.

21:30 Studio Lotto
22:10 Za wszelką cenę, odc.16
00:00 Nieustraszeni, odc.45
01:00 Biznes Wydarzenia
01:20 Pogoda
01:25 Morderstwo w Orient Ekspresie; 

Wielka Brytania, 1974; r. Lumet Sidney; 
w. Finney Albert, Lauren Bacall, 
Bergman Ingrid, Sean Connery, Balsam 
Martin, Jacqueline Bisset Kryminalny. 
Stylowa adaptacja powieści Agathy 
Christie osadzona w latach 30-tych. 
Pociag Istambuł-Calais wjeżdża w śnież-
ną zaspę, co wykorzystuje morderca. Od 
noża ginie jeden z pasażerów. Belgijski 
detektyw Hercules Poirot (Finney) 
rozpoczyna śledztwo, podejrzanych 
jest wielu...

03:30 Aquaz Music Zone
05:30 Pożegnanie

05:55 Uwaga! - magazyn
06:15 Telesklep 
06:55 Nash Bridges - serial sensacyjny 

(32/122), USA, 1996
07:55 Nocny kurs - serial sensacyjny (10/

22), USA, 2002, wyst. David Morse, Andre 
Braugher, George Dzundza, Matthew 
Borish, Donna Murphy, David Morse, 
Andre Braugher, George Dzundza

08:50 Wykręć numer - teleturniej, 2005
10:10 Salon gier - teleturniej
11:15 Usterka - serial fabularno-doku-

mentalny, 2004
11:50 Chwila Prawdy - program rozryw-

kowy
13:10 Detektywi - serial fabularno-do-

kumentalny, 2005
13:45 Nocny kurs - serial sensacyjny (11/

22), USA, 2002, wyst. David Morse, Andre 
Braugher, George Dzundza, Matthew 
Borish, Donna Murphy, David Morse, 
Andre Braugher, George Dzundza

14:45 Nash Bridges - serial sensacyjny 
(33/122), USA, 1996

15:45 Gorzka zemsta - telenowela oby-
czajowy (179/188), Kolumbia, 2003

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

kumentalny, 2005
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:10 Wydział pościgowy - film sen-

sacyjny, USA, 1997, reż. Stuart Baird , 
wyst. Tommy Lee Jones, Wesley Snipes, 
Robert Downey Jr., Joe Pantoliano, Daniel 
Roebuck, Kate Nelligan, Tom Wood, Irene 
Jacob,  

22:40 Firefox - film sensacyjny, USA, 
1982, reż. Clint Eastwood , wyst. Clint 
Eastwood, Freddie Jones, David Huffman, 
Warren Clarke, Ronald Lacey, Nigel 
Hawthorne,  

01:10 Nie do wiary - magazyn
01:40 Uwaga! - magazyn

TVP 1 POLSAT TVN TV 4
05.45 „Sztukateria” - Magazyn kultural-

ny
06.10 „Kinomaniak” - Odjazdowy ma-

gazyn filmowy
06.35 „VIP” - Wydarzenia i plotki 
07.00 Muzyczne listy – magazyn
08.00 TV Market
08.15 „Pokemon” (122) – serial animo-

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

08.45 Benny Hill (44) – serial kom.
09.15 „Kachorra to ja” (16) - Argentyna 

2002, prod. Gabriel Fierro; reż. Jorge 
Montero

10.15  „VIP” - Wydarzenia i plotki 
10.45 „Magazyn Jeździecki” - program 

o charakterze hobbystyczno-sportowo-
turystycznym.

11.15 Kasa na bank - telerutniej 
12.15 TV Market 
12.30 „Port lotniczy” (39) – dokudrama 
13.05 „Dekoratornia” – magazyn wnę-

trzarski
13.35 Taxi – teleturniej 
14.20 „Muzyczne listy” – magazyn
15.15 3 „Echo lasu” (59) – program 
15.45 „Joan z Arkadii” (39) – serial, 

USA 2003, wyk. Joe Mantegna, Mary 
Steenburgen, Amber Tamblyn

16.45 Punkt, Set, Mecz – magazyn 
siatkarski 

17.15 Detektor – raport Czwórki – ma-
gazyn reporterski 

17.45 Taxi – teleturniej 
18.30 „Komenda” - serial dokumental-

ny 
19.00 „Dom nie do poznania” (13) - reality 

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

20.00 „Klątwa upadłych aniołów” (6) 
– serial obyczajowy, Wielka Brytania 
2004, reż. Brian Grant, Andy Goddard, 
wyk. Jemima Rooper, Christina Cole, 
Jamie Davis, Amber Sainsbury, Michael 
Fassbender, Colin Salmon

21.00 „Cuda” (13) – serial fantastyczny, 
USA 2003, reż. Bill D’Elia, John Fawcett, 
Marita Grabiak, Matt Reeves, Michael Ray 
Rhodes, Paul Shapiro, wyk. Skeet Ulrich, 
Angus Macfadyen

22.00 Wydarzenia
22.10 TiVi Sekcja – talk show
23.10 Playboy; „Lubię tę grę” - USA 1994, 

reż. Montezuma Lobato; wyk. Lisa Boyle, 
Ken Steadman, James Dizazo, Pamela 
Dickerson

01.10 Nocne randki – program 
02.10 Muzyczne listy – magazyn mu-

zyczny
03.00  „Strefa P” - Magazyn muzyczny 
03.25 Zakończenie programu

Wydział pościgowy
 Film sensacyjny, USA, rok produkcji: 1997; Reżyseria: Stuart Baird; 

Obsada: Tommy Lee Jones, Wesley Snipes, Robert Downey Jr., Joe 
Pantoliano

W gmachu ONZ w Nowym Jorku zastrzelono dwóch dyplo-
matów. Z miejsca zbrodni przestępca zabrał teczkę ze ściśle 
tajnymi dokumentami. Natomiast w Chicago, podczas ruty-
nowego śledztwa w sprawie wypadku, policja znajduje broń. 
Są na niej odciski palców, dokładnie takie same jak te, które 
zdjęto na miejscu zbrodni w Nowym Jorku. Właściciel broni, 
Mark Roberts zostaje aresztowany. Ma być przewieziony do 
Nowego Jorku. W czasie podróży eskortuje go szeryf Gerard. 
Samolot, którym lecą musi lądować. W czasie zamieszania 
Roberts ucieka. Gerard rozpoczyna pościg za nim. Wkrótce 
odkrywa prawdziwą tożsamość Robertsa, który w rzeczywi-
stości nazywa się Sheridan i jest byłym agentem CIA. Sheridan 
usiłuje dotrzeć do Nowego Jorku. Chce dowiedzieć się, kto 
go w to wszystko wrobił. Tego pechowego dnia znalazł się 
w gmachu ONZ, ponieważ otrzymał takie zadanie. Nie za-
bił z premedytacją, został zaatakowany i działał w obronie 
własnej. Gerard i Sheridan to godni siebie przeciwnicy, lecz ich 
pojedynek to nierówna walka. Sheridan jest sam, a przeciw 
sobie ma bezwzględnego szeryfa, jego ludzi i skorumpowanych 
agentów CIA. (sobota, 20:10 TVN)
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Wydział pościgowy

Matka Teresa
TVP 1  20.15
 Film biograficzny, 91 min, 2 odc., 

Włochy 2003; Reżyseria: Fabrizio Costa; 
Scenariusz: Francesco Scardamaglia, 
Massimo Cerofolini; Aktorzy: Olivia 
Hussey, Sebastiano Somma, Michael 
Mendl, Ingrid Rubio, Guillermo Ayesa, 
Emily Hamilton, Neil Stuke

Akcja dwuczęściowego filmu 
biograficznego poświęconego tej 
niezwykłej postaci rozpoczyna się 
w Kalkucie w 1950 r. Matka Teresa 
znana jest już wówczas w całym 
mieście z tego, że opiekuje się 
tymi, którzy znaleźli się na samym 
dnie: trędowatymi i żebrakami 
bez dachu nad głową. Chociaż 
z wielkim trudem uzyskała zgodę 
przełożonych na swoją działal-
ność, teraz zgłasza kolejną prośbę, 
która wywołuje zdumienie kościelnej 
hierarchii: wnosi o zgodę na utwo-
rzenie nowego zakonu Misjonarek 
Miłości. Chce opuścić klasztor 
loretanek, żyć i działać wśród naj-
biedniejszych. Matka przełożona 
nie wyobraża sobie jednak, by 
któraś z jej podopiecznych mogła 
być zakonnicą poza klasztorem. 
Uważa, że w takiej sytuacji Matka 
Teresa powinna wrócić do stanu 
świeckiego. Ona jednak pragnie 
pozostać mniszką, a jednocześnie 
żyć tak, jak nakazuje jej Bóg. Na 
prośbę biskupa do Kalkuty przyby-
wa specjalny wysłannik z Watykanu, 
aby rozpatrzyć wniosek na miejscu. 
Ksiądz Serrano podaje się za dzienni-
karza, ale Matka Teresa natychmiast 
domyśla się, kim on naprawdę jest. 
Opowiada mu o swoim życiu i dzia-
łalności, cofając się wspomnieniami 
aż do czasów dzieciństwa i tragicznej 
śmierci ukochanego ojca. Ujęty jej 
poświęceniem, oddaniem i zaan-
gażowaniem Serrano wydaje pozy-
tywną opinię i wkrótce Matka Teresa 
dostaje oficjalną zgodę Watykanu 
na założenie kongregacji. 

DODATEK TELEWIZYJNY
06:10 Złotopolscy - odc. 298
06:35 10 minut tylko dla siebie
06:45 Dwójka Dzieciom - Gruby - odc 7/7  

W podziemiach klasztoru; serial TVP; Dla 
małoletnich od lat 7

07:15 Od przedszkola do Opola - Ewa 
Bem

07:45 Dwójka Dzieciom - Teletubisie; 
serial animowany

08:10 Egzamin z życia - odc 1; serial 
kraj prod.Polska (2005); reż.:Teresa 
Kotlarczyk; wyk.:Michał Sitarski, Mateusz 
Damięcki, Dominika Łakomska, Ewa 
Wiśniewska, Zofia Kucówna

09:00 Pytanie na śniadanie - 
Porozmawiajmy z gwiazdami o ich 
ulubionych świętach

11:10 M jak miłość - odc. 241
12:00 Świat podróży według Ediego 

- Islandia; cykl dokumentalny
12:30 Mistrzowie narciarstwa - Andrzej 

Bachleda
12:40 TELEZAKUPY
13:00 Panorama
13:10 Pogoda
13:15 Podwójne życie; reportaż
13:30 Król Sokołów kraj prod.Polska, 

CZECHY, Niemcy, Francja, Węgry, 
Słowacja (2000); reż.:Vaclav Vorlicek

15:10 Janosik - odc. 12; serial TVP
16:00 Dla niesłyszących - Panorama
16:10 Złotopolscy - odc. 725
16:40 Złotopolscy - odc. 726 Nasze 

podwórko
17:15 Allo, Allo - odc.  58; serial komedio-

wy kraj prod.Wielka Brytania (1989)
17:45 Z Dwójką bezpieczniej
17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:50 Pogoda
19:05 Wideoteka dorosłego człowieka
20:00 Kabaretowa Scena Dwójki 

„Zielonogórskie zagłębie kabaretowe” 
(1); widowisko

20:55 Kabaretowa Scena Dwójki „Kabaret 
Hrabi” (2); widowisko

22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport Telegram
22:30 Pogoda
22:40 Kolęda dla żołnierzy; reportaż
23:00 Biuro kryminalne - odc. 12; serial 

TVP
23:55 Impostor; film science fiction kraj 

prod.USA (2002); reż.:Gary Fleder; wyk.:
Gary Sinise, Madeleine Stowe, Vincent 
D’Onofrio

01:25 Słodki drań; film obyczajowy 
kraj prod.USA (1999); reż.:Woody 
Allen; wyk.:Anthony La Pagalia, Brian 
Markinson, Uma Thurman, Sean Penn, 
Woody Allen

03:00 Zakończenie programu
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TVP 2
05:35 Niespotykanie spokojny człowiek 

kraj prod.Polska (1975); reż.:Stanisław 
Bareja

06:30 Dzień dobry w sobotę - wydanie 
świąteczne; program poradnikowy

06:45 Rok w ogrodzie
07:05 Dzień dobry w sobotę - wydanie 

świąteczne; program poradnikowy
07:30 Białoruś, Białoruś...; magazyn
07:55 Był taki dzień
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Wigilia w lesie; film animowany
08:35 Mały aniołek kraj prod.Wielka 

Brytania (2004)
09:00 Ziarno ; magazyn
09:35 Wieczór Trzeciego Króla; baśń kraj 

prod.Polska; reż.:Jerzy Moszkowicz
10:05 5 - 10 - 15 wydanie wigilijne
10:35 Jak było na początku - cz. 1 kraj 

prod.USA (2000); reż.:Kevin Connor
12:00 Między ziemią a niebem; magazyn
12:45 Historia filozofii po góralsku 
13:00 Wiadomości
13:15 Jak było na początku - cz. 2 kraj 

prod.USA (2000); reż.:Kevin Connor
14:40 Ebbie; dramat kraj prod.USA (1995); 

reż.:George Kaczender
16:05 Święta Noc - koncert kolęd  cz.1
16:45 Był taki dzień
16:50 Wigilijne dzieło pomocy dzieciom
17:00 Teleexpress
17:15 Święta noc - koncert kolęd  cz.2
17:40 Sąsiedzi; serial komediowy TVP
18:05 „Wigilijna paczka”; koncert
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:50 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Homilia Prymasa Polski .
20:10 Matka Teresa - cz. 2; film bio-

graficzny kraj prod.Włochy (2003); 
reż.:Fabrizio Costa; wyk.:Olivia Hussey, 
Sebastiano Somma, Michael Mendl

21:35 Kuffs; film sensacyjny kraj 
prod.USA (1992); reż.:Bruce A. Evans; 
wyk.:Christian Slater, Tony Goldwyn

23:15 Święta noc - koncert kolęd  cz.3.
23:55 Transmisja Pasterki z Bazyliki 

Świętego Piotra; Bez ograniczeń wie-
kowych

01:35 Intryga rodzinna; komedia kraj 
prod.USA (1976); reż.:Alfred Hitchcock

03:30 Był taki dzień
03:35 Zakończenie programu

06:00 Pierwsza miłość, odc.153
06:45 Pierwsza miłość, odc.154 2005   Dla 

małoletnich od lat 12
07:30 Jesteśmy 
08:00 Eureko - ja to wiem, odc.9 Polska
09:00 Hugo Familijny, odc.37
09:30 BRAVO, odc.26
10:00 Zakręcone
10:30 Samo życie, odc.628
11:15 Samo życie, odc.629
11:50 Samo życie, odc.630
12:30 Samo życie, odc.631
13:15 Na ostrzu noża, odc.17 magazyn 

rozrywkowo-kulinarny Bożeny Dykiel
13:45 Tango z aniołem, odc.17
14:30 Słoneczny patrol, odc.205 
15:30 Fundacja Polsat
15:45 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja, odc.565 Polska
16:35 Kevin sam w Nowym Jorku; USA, 

1992; r. Columbus Chris; w. Macaulay 
Culkin, Pesci Joe, Stern Daniel, O’Hara 
Catherine, John Heard Komedia fami-
lijna. 

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda 19 godz.
19:30 Jak rozpętałem II wojnę świa-

tową cz. 1 - Ucieczka Polska, 1970; r. 
Chmielewski Tadeusz; w. Borońska 
Janina, Gryń Wirgiliusz, Karewicz Emil, 
Kociniak Marian, Mikulski Stanisław, 
Starostecka Elżbieta

21:00 Zagubieni w raju; USA, 1994; 
r. George Gallo, Martin Walters; 
w. Cage Nicolas, Jon Lovitz, Dana 
Carvey, Ashton John, Amick Madchen 
Komedia. Trzej bracia Firpo, okradają 
bank w małym mieście o wdzięcznej 
nazwie Paradise (Raj). Podczas szaleją-
cej burzy śnieżnej uciekają przed policją, 
co okazuję trudniejszym zadaniem od 
samego włamania. Po drodze doznają 
tyle ciepła i sympatii od nieznanych lu-
dzi, że w końcu postanawiają rozpocząć 
uczciwe życie.

21:30 Studio Lotto
23:00 Opętanie; USA, 1999; r. David 

Koepp; w. Illeana Douglas, Kathryn Erbe, 
Kevin Bacon, Kevin Dunn, Zachary David 
Cope

00:45 Motylem jestem, czyli romans 
40-latka Polska, 1976; r. Jerzy Gruza

02:20 AQUAZ

05:40 Uwaga! - magazyn
06:00 Telesklep 
07:40 Usterka - serial fabularno-doku-

mentalny
08:10 Automaniak - magazyn
08:40 Chwila Prawdy - program rozryw-

kowy
09:40 Pascal: po prostu gotuj - program 

rozrywkowy, 2005, bez ograniczeń 
wiekowych 

10:10 Kolęda primadonny - film rodzinny, 
USA, 2000, reż. Richard Schenkman , 
wyst. Vanessa Williams, Chilli, John 
Taylor, Brian McNamara, Kathy Griffin, 
Stephanie Biddle,  

11:50 Sopot 2005
13:30 Na Wspólnej - serial obyczajowy 

(142/0), Polska, 2005
15:10 Szymon Majewski Show - program 

rozrywkowy, 2005
16:10 Siłacze 
17:15 W krzywym zwierciadle: Witaj 

Święty Mikołaju! - film komedia, USA, 
1989, reż. Jeremiah Chechik , wyst. Chevy 
Chase, Beverly D’Angelo, Randy Quaid, 
Diane Ladd, E.G. Marshall

19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:05 Niania - serial komedia (15/16), 

Polska, 2005
20:35 Ocean’s Eleven: Ryzykowna gra - 

film sensacyjny, USA, 2001, reż. Steven 
Soderbergh , wyst. George Clooney, Brad 
Pitt, Julia Roberts, Matt Damon, Andy 
Garcia, Don Cheadle, Eddie Jemison, 
Bernie Mac, Elliott Gould, Carl Reiner, 
Scott Caan, Casey Affleck

22:40 Wydział wewnętrzny - film sen-
sacyjny, 1990, reż. Mike Figgis , wyst. 
Richard Gere, Andy Garcia, Nancy 
Travis, Laurie Metcalf, Richard Bradford, 
William Baldwin, Annabella Sciorra, Elijah 
Wood

    NIEDZIELA 25 GRUDNIA 2005 r. (Anastazja, Eugenia, Piotr)

TVP 1 POLSAT TVN TV 4

TVP 2
06:10 Opowieść o laseczce z cukru kraj 

prod.Wielka Brytania
06:55 Był taki dzień
07:00 Transmisja Mszy Świętej z 

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w 
Krakowie - Łagiewnikach

08:00 Domisie; program dla dzieci
08:25 Teleranek - magazyn dla młodszych 

nastolatków
09:00 Opowieść z życia lwów; dokument 

fabularyzowany
10:30 Inspektor Gadżet; komedia familijna 

kraj prod.USA (1999); reż.:David Kelogg; 
wyk.:Matthew Broderick, Rupert Everett, 
Joely Fisher

11:50 „Urbi et Orbi” - transmisja z 
Watykanu

12:50 Wywiad i opinie; program publi-
cystyczny

13:15 „Święta święta” - cz.1; koncert
14:05 Potwory i spółka; film animowany 

kraj prod.USA (2001)
15:40 Jaka to melodia?; teleturniej mu-

zyczny
16:20 Co tu jest grane ? - wydanie 

świąteczne; program muzyczny
16:55 Był taki dzień
17:00 Teleexpress
17:15 Warto kochać - odc. 21; serial TVP
18:05 Śmiechu warte; program rozryw-

kowy
18:25 Od przedszkola do Opola - Chór 

TGD
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:50 Sport
19:55 Pogoda
20:10 Legalna blondynka 2; komedia kraj 

prod.USA (2003); reż.:Charles Herman-
Wurmfeld; wyk.:Bob Newhart, Reese 
Witherspoon, Sally Field

22:00 Eksplozja; film sensacyjny kraj 
prod.USA (1994); reż.:Stephen Hopkins; 
wyk.:Suzy Amis, Forest Whitaker, Lloyd 
Bridges, John Finn, Chris De Oni

23:45 Świąteczna gorączka; film fabu-
larny kraj prod.USA (2002); reż.:Charles 
Robert Carner; wyk.:Dean Cain, Erika 
Eleniak, Eric Roberts

01:15 Szara Sowa; film fabularny kraj 
prod.Wielka Brytania, Kanada (1999); 
reż.:Richard Attenborough; wyk.:Pierce 
Brosnan, Stewart Bick, Vlasta Vrana

03:10 Był taki dzień
03:15 Zakończenie programu

05:55 Złotopolscy - odc. 300
06:20 Słowo na niedzielę
06:25 Homilia Prymasa Polski
06:30 Polski Św. Mikołaj; reportaż
06:40 Dwójka Dzieciom - Boże Narodzenie 

Śnieżka kraj prod.USA
07:05 M jak miłość - odc. 372; serial TVP
07:55 Zacisze gwiazd - Don Wasyl
08:20 Bardzo cicha noc - Ryszard 

Rynkowski (1)
08:45 Odyseja kosmiczna - odc. 2; serial 

dokumentalny
09:25 Baśniowe Święta - odc.2; widowisko 

kameralne
09:55 Różowa Pantera; komedia kraj 

prod.Wielka Brytania (1964); reż.:
Blake Edwards; wyk.:David Niven, Peter 
Sellers, Robert Wagner,  Capucine, Claudia 
Cardinale

11:45 Bardzo cicha noc - Ryszard 
Rynkowski (2)

12:05 Gwiazdy w południe - Skrzydełko 
czy nóżka; komedia kraj prod.Francja 
(1976); reż.:Claude Zidi; wyk.:Louis de 
Funes, Julien Guiomar, Claude Gensac, 
Ann Zacharias

14:00 Familiada
14:30 Złotopolscy - odc. 728 Koniec 

intrygi
15:05 Tele PRLe ; widowisko rozrywkowe
16:00 Na dobre i na złe - odc. 239; serial
17:05 Rodzinne kolędowanie; koncert
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:05 Plusk; komedia kraj prod.USA 

(1984); reż.:Ron Howard; wyk.:Tom  
Hanks, Daryl Hannah, Eugene  Levy

21:00 Kabaretowa Scena Dwójki:  Kabaret 
Ani Mru Mru  - „Premiery,  prapremiery i 
prawie premiery”; widowisko

22:00 Panorama
22:20 Sport Telegram
22:25 Pogoda
22:40 Za ciosem; film fabularny kraj 

prod.USA (1998); reż.:Tsui Tsui; wyk.:
Jean-Claude Van Damme, Rob Schneider, 
Paul Sorvino, Lela Rochon

00:10 Wiedźmin kraj prod.Polska (2001); 
reż.:Marek Brodzki; wyk.:Michał 
Żebrowski, Grażyna Wolszczak, Zbigniew 
Zamachowski, Marek Walczewski, Anna 
Dymna, Dorota Kamińska, Maciej 
Kozłowski, Ewa Wiśniewska

02:20 Zakończenie programu

06:00 Pierwsza miłość, odc.155 2005
06:45 Pierwsza miłość, odc.156 2005
07:30 BRAVO, odc.26
08:00 Król szamanów, odc.10
08:30 Power Rangers, odc.494
09:00 Hugo, odc.51
09:30 Wszystko o zwierzętach, odc.8
10:00 KOLĘDY
10:20 Magiczne święta; Kanada / USA, 

1985; r. Phillip Borsos; w. Elisabeth 
Harnois, Gary Basaraba, Harry Dean 
Stanton, Mary Steenburgen

11:55 Opowieści biblijne. Abraham, cz.1; 
NIEMCY/WŁOCHY/USA/FRANCJA, 
1994; r. Joseph Sargent

13:35 Długo i szczęśliwie; USA, 1998; 
r. Andy Tennant, Tennant Andy; w. 
Anjelica Huston, Barrymore Drew, 
Dodds Megan

15:45 Motylem jestem, czyli romans 
40-latka; Polska, 1976; r. Jerzy Gruza; 
w. Andrzej Kopiczyński, Anna Seniuk, 
Bogdan Łazuka, Irena Jarocka, Irena 
Kwiatkowska, Janusz Kłosiński

17:20 Prosiaczek i przyjaciele; USA, 2003; 
r. Francis Glebas  

18:50 Wydarzenia
19:15 Sport, odc.359
19:20 Pogoda
19:30 Jak rozpętałem II wojnę świa-

tową cz. 2 - Za bronią Polska, 1970; r. 
Chmielewski Tadeusz; w. Gryń Wirgiliusz, 
Karewicz Emil, Kociniak Marian, Mikulski 
Stanisław, Starostecka Elżbieta

20:50 Doktor Dolittle USA, 1998; r. 
Thomas Betty; w. Murphy Eddie, 
Davis Ossie, Platt Oliver, Wilson Kristen 
Komedia. Dr John Dolittle (Murphy) 
odkrywa, że rozumie mowę zwierząt. 
Kiedy John postanawia wykorzystać 
swój dar i pomagać nowym pacjentom, 
zostaje uznany za szaleńca. Dopiero 
gdy w wędrownym cyrku tygrys ulega 
napadowi szału, Dolittle zyska uznanie 
mieszkańców swojego miasta.   

21:30 Studio Lotto
22:25 Szklana pułapka; USA, 1988; r. 

McTiernan John; w. Bruce Willis, Bedelia 
Bonnie, Rickman Alan, Gleason Paul, 
Godunov Alexander, White Devoreaux 

00:45 Człowiek w żelaznej masce; USA, 
1998; r. Richert William; w. Albert Edward, 
Bottoms Timothy, Foster Meg, Hayden 
Dennis, Pichon Molly, Richert Nick, Richert 
William, Ryon Rex

02:25 AQUAZ

06:00 Uwaga! - magazyn
06:20 Telesklep 
08:00 Usterka - serial fabularno-doku-

mentalny, 2004
08:30 Powrót renifera - film rodzinny, 

Kanada, 2001, reż. Joshua Butler , 
wyst. John Corbett, Stacy Edwards

10:10 Jack Frost - film rodzinny, USA, 
1998, reż. Troy Miller , wyst. Michael 
Keaton, Kelly Preston, Joseph Cross, 
Mark Addy, Andy Lawrence

12:00 Niania - serial komedia (16/16), 
Polska, 2005

12:25 Maraton Uśmiechu - program 
rozrywkowy, 2005

13:25 Sopot 2005
14:15 Asteriks i Obeliks kontra Cezar  - film 

rodzinny, Włochy, 1999, reż. Claude Zidi , 
wyst. Christian Clavier, Gerard Depardieu, 
Roberto Benigni, Michel Galabru

16:15 Powrót do przyszłości III - film 
komedia, USA, 1990, reż. Robert 
Zemeckis, wyst. Michael J. Fox, C. Lloyd, 
Mary Steenburgen, Thomas F. Wilson, Lea 
Thompson, Elisabeth Shue

18:30 Niania - serial komedia (15/16), 
Polska, 2005

19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:05 Jaś Fasola: Nadciąga totalny ka-

taklizm - film komedia, USA, 1997, reż. 
Mel Smith , wyst. Rowan Atkinson, Peter 
MacNicol, John Mills, Pamela Reed, Harris 
Yulin, Burt Reynolds, Larry Drake

21:45 Szymon Majewski Show - program 
rozrywkowy, 2005

22:45 Przynęta - film sensacyjny, Kanada, 
2000, reż. Antoine Fuqua , wyst. Jamie 
Foxx, David Morse, Doug Hutchison, 
Kimberly Elise, David Paymer, Mike 
Epps

TVP 1 POLSAT TVN TV 4
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Ocean’s Eleven
TVN  20.35
 Film sensacyjny, USA, rok produkcji: 

2001; Reżyseria: Steven Soderbergh; 
Obsada: George Clooney, Brad Pitt, 
Julia Roberts, Matt Damon, Andy 
Garcia, Don Cheadle

Danny Ocean nie jest zwykłym 
włamywaczem. To prawdziwy 
artysta, dżentelmen, który zawsze 
unika przemocy i okrada tylko tych, 
którzy na to zasługują. Mimo tak 
szlachetnych zasad odsiedział swój 
wyrok w stanowym więzieniu w New 
Jersey. Właśnie wychodzi na wolność 
za dobre sprawowanie i zgadnijcie, 
co zamierza? Chce zrobić największy 
w swej karierze skok. W więzieniu 
miał wystarczająco dużo czasu, 
aby to włamanie opracować 
w najdrobniejszych szczegółach. 
Jego celem są trzy największe ka-
syna w Las Vegas, a ściśle mówiąc, 
wielki, podziemny, nadzwyczaj pil-
nie strzeżony sejf, który obsługuje 
te trzy świątynie hazardu. Danny 
zamierza wykorzystać zamieszanie, 
jakie będzie towarzyszyć meczowi 
bokserskiemu, na który wszyscy 
czekają z niecierpliwością. Danny 
zaczyna kompletować swój zespół. 
Z najdalszych zakątków kraju spro-
wadza dziesięciu najwyższej klasy 
specjalistów. Są wśród nich między 
innymi: wytrawny krupier, świetny 
kieszonkowiec, pirotechnik, spec od 
systemów zabezpieczeń, emeryto-
wany handlarz bronią, elektronicy, 
a nawet chiński akrobata, którego 
umiejętności przydadzą się tuż po 
wejściu do komory sejfu.
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Legalna blondynka 2
21.10 TVP 1
 Komedia, 100 min, USA 2003; Reżyseria: 

Charles Herman-Wurmfeld; Scenariusz: 
Kate Kondell; Występują: Reese 
Whiterspoon, Sally Field, Regina King, 
Jennifer Coolidge, Bruce McGill, Dana 
Ivey, Mary Lynn Rajskub, Jessica Cauffiel 
i inni

Po wielkim sukcesie kasowym 
„Legalnej blondynki” Reese 
Whiterspoon powróciła dwa lata 
później na ekrany w opowieści 
o dalszych losach Elle Woods 
– uwielbiającej różowy kolor pa-
nienki z zamożnego domu, która 
– wbrew swoim wcześniejszym 
zainteresowaniom i umiejętno-
ściom – postanowiła studiować 
prawo na Harvardzie w nadziei, 
że w ten sposób odzyska uczucie 
pewnego przystojnego młodzień-
ca. W miłości ułożyło się inaczej, 
niż planowała, ale za to – ku za-
skoczeniu własnemu i otoczenia 
– okazała się całkiem dobrą, 
choć dość niekonwencjonalną 
studentką. W kolejnym filmie 
Elle właśnie uzyskała dyplom 
na Harvardzie i rozpoczęła pracę 
w renomowanej kancelarii adwo-
kackiej w Bostonie. Dziewczyna 
szykuje się do wspaniałego ślubu 
z Emmettem Richmondem. Aby 
ceremonia była w pełni udana, 
Elle wynajmuje prywatnego 
detektywa, który ma odszukać 
matkę jej ukochanego pieska 
Bruisera rasy chihuahua. 

HIT NA DZIŚ

05:40 Złotopolscy - odc. 299
06:05 Dwójka Dzieciom - Pies i kot; film 

animowany kraj prod.USA
06:25 Echa tygodnia
06:55 Spróbujmy razem; magazyn dla 

niepełnosprawnych
07:25 M jak miłość - odc. 371; serial
08:10 Na dobre i na złe - odc. 238
09:00 Odyseja kosmiczna - odc.1; serial do-

kumentalny kraj prod.Wielka Brytania
09:30 Baśniowe Święta -  odc.1; widowisko 

kameralne
10:00 Najmniejszy Anioł kraj prod.USA 

(2002); reż.:Alexander Johnston; wyk.:
Betsy Brantley, Beatrice Bush, Pat Hingle

11:35 Gwiazdy w południe - Siedmiu 
wspaniałych; western kraj prod.USA 
(1960); reż.:John Sturges

14:00 Familiada (wydanie specjalne)
14:30 Złotopolscy - odc. 727
14:55 Bezludna wyspa - Świąteczne spo-

tkanie ze „Złotą Reprezentacją Polskich 
Siatkarek”

15:40 Flubber; komedia kraj prod.USA 
(1997); reż.:Les Mayfield; wyk.:Robin 
Williams, Marcia Gay Harden

17:15 Duże dzieci - Święta; talk-show
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:50 Pogoda
19:00 Zaczarowane kolędy; koncert
19:50 Panorama flesz
19:55 Europa da się lubić - Europa wigi-

lijna
21:05 Hej w dzień Narodzenia - wieczór 

kolęd Krzysztofa Krawczyka
21:40 Kolęda u Prezydenta
21:50 Słowo na niedzielę
22:00 Panorama
22:20 Sport Telegram
22:24 Pogoda
22:30 Namiętności; film obyczajowy 

kraj prod.USA (1996); reż.:Jon Avnet; 
wyk.:Robert Redford, Michelle Pfeiffer, 
Joe Montegna, Dedee Pfeiffer, Miguel 
Sandovan

00:25 Między niebem a ziemią (In the line 
of duty: Smoke jumpers); film fabularny 
kraj prod.USA (1996); reż.:Dick Lowry; 
wyk.:Adam Baldwin, Lindsay Frost, 
Timothy Carhart

02:00 Zakończenie programu

05.45 „Strefa P” - Magazyn muzyczny 
06.10 „Sztukateria” - Magazyn kulturalny
06.35 „VIP” - Wydarzenia i plotki 
07.00 „Pokemon” (119,120) – serial 

animowany
08.00 „Instynkt tropiciela” – przewodnik 

po Polsce
08.30 „Dekoratornia” – magazyn wnę-

trzarski
09.00 Ręce, które leczą  - program
09.30 „Kinomaniak” - Odjazdowy ma-

gazyn filmowy
10.00 Punkt, set, mecz – magazyn 

siatkarski
10.30 „FIFA Futbol Mundial” - półgodzin-

ny magazyn piłkarski
11.00 „Sztukateria” - Magazyn kulturalny
11.30 „VIP” - Wydarzenia i plotki 
12.00 „Kinomaniak” - Odjazdowy ma-

gazyn filmowy
12.30 „MacGyver” (139) – przygodowy 

serial akcji, USA/Kanada 1985-1992
13.35 „Opowieści biblijne. Księga rodzaju; 

Stworzenie świata i potop.” 
15.25 „Dom nie do poznania” (13) – USA 

2003, reż. David Dryden, Patrick Higgins, 
Ty Pennington, Paul DiMeo, Tracy Hudson, 
Michael Moloney

16.25 „Łabędziem być” - program 
17.25 „Narodziny” - USA, 1979; reż.: 

Bernard L. Kowalski; wyst.: Madeleine 
Stowe, John Shea, Paul Stewart, Audrey 
Totter, George Voskovec, Jane Wyatt; 

19.15 „Nowa opowieść wigilijna” -USA, 
1997; reż.: John Korty; wyst. w. Cicely 
Tyson, Katherine Helmond, Michael 
Beach, John Bourgeois

21.00 „Sami swoi” - Polska 1967, reż. 
Sylwester Chęciński wyk. Wacław 
Kowalski, Władysław Hańcza, Zdzisław 
Karczewski, Ilona Kuśmierska

22.30 „Delta Force 3” - USA 1991, reż. Sam 
Firstenberg; wyk. Hana Azulay-Hasfari, 
John Ryan, Mathew. Penn, Mike Norris

00.20 „Stąd do wieczności” -USA, 
1953; reż.: Fred Zinnemann; wyst.: Burt 
Lancaster, Deborah Kerr, Ernest Borgnine, 
Frank Sinatra, Montgomery Clift

02.35 „Komenda” - serial dokumentalny 
03.00 „Drogówka” - magazyn policyjny 
03.25 Punt, Set Mecz – magazyn siat-

karski
03.50 „VIP” - wydarzenia i plotki
04.15 „Strefa P” - Magazyn muzyczny
04.40 Zakończenie programu

05.40 Punt, Set Mecz – magazyn siat-
karski 

06.10 „Pokemon” (212,122) – serial 
animowany

07.10 „Narodziny” - USA, 1979; reż.: 
Bernard L. Kowalski; wyst.: Madeleine 
Stowe, John Shea, Paul Stewart

09.00 „Nowa opowieść wigilijna” -USA, 
1997; reż.: John Korty; wyst.: Beach 
Michael, Bourgeois John, Helmond 
Katherine, Tyson Cicely

10.45 „Stąd do wieczności” - USA, 
1953; reż.: Fred Zinnemann; wyst.: Burt 
Lancaster, Deborah Kerr, Ernest Borgnine, 
Frank Sinatra, Montgomery Clift

13.00 „Magia gwiazdki” - Niemcy 
2002, reż. Marco Serafini; wyk. Katja 
Weitzenböck, Fritz Karl, Silvan-Pierre 
Leirich, Ulrike Arnold

14.40 TiVi Sekcja – talk show – goście 
programu: Michał Milowicz, Andrzej 
Niemczyk

15.40 „O chłopcu, który uratował Święta 
Bożego Narodzenia” - r. John Putch; w. T.L. 
Brooke, Colin McClean, Andre Bourque, 
Ariana McClain, Doug Robinson

17.25 „Miłość pod choinkę” - Kanada, 
USA, 1996; reż.: Jerry London; wyst.: 
Jayne Eastwood, Matheson Tim, 
Melissa Gilbert, Travis Tritt, Michelle 
Trachtenberg

19.05 „Gwiazdkowe  wspomnienie” 
- USA, 1997; reż.: Glenn Jordan; wyst.: 
Duke Patty, Jeffrey DeMunn, Julia 
McIlvaine, Piper Laurie

20.50 „Amerykański Ninja 3” - USA 1989, 
reż. Cedric Sunstrom, wyk. David Bradley, 
Steve James, Marjoe Gortner, Michele 
Chan

22.30 „Nowokaina” - USA, 2001; reż.: 
David Atkins; wyst.: Steve Martin, Helena 
Bonham Carter, Laura Dern, Caan Scott, 
Elias Koteas

00.15 „Drogówka” - Magazyn policyjny 
00.40 „Komenda” - serial dokumentalny 
01.05 Kinomaniak – odjazdowy magazyn 

filmowy
01.30 „Sztukateria” - Magazyn kulturalny
01.55 „KOT, czyli Ktoś Ogromnie 

Tajemniczy” - program rozrywkowy 
02.45 Zakończenie programu
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AKTUALNOŚCI
Naczelnik Urzędu Skarbo-
wego w Nowym Dworze 
Maz. przypomina:
– zgodnie z art.63 ustawy – Or-
dynacja podatkowa z początkiem 
przyszłego roku zaczną obowią-
zywać nowe zasady zaokrąglania. 
Podstawy opodatkowania, kwoty 
podatków, odseteki za zwłokę, 
opłaty prolongacyjne, oprocen-
towania nadpłat oraz wynagro-
dzenia przysługujące płatnikom 
lub inkasentom zaokrągla się do 
pełnych złotych w ten sposób, 
że końcówki kwot wynoszące 
mniej niż 50 groszy pomija się, 
a końcówki kwot wynoszące 50 
i więcej groszy podwyższa się 
do pełnych złotych. Zaokrąglania 
podstaw opodatkowania i kwot po-
datków nie stosuje się do opłaty 
skarbowej oraz opłat, o których 
mowa w przepisach o podatkach 
i opłatach lokalnych. Ww. zasady 
zaokrąglania będą miały zasto-
sowanie do wszystkich opłat i na-
leżności, do których stosuje się 
przepisy działu III ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 roku Ordyna-
cja Podatkowa (tj. Dz.U.z 2005 r. 
Nr 8,poz.60 z późn. zmian.), jeżeli 
odrębne przepisy nie stanowią 
szczególnych zasad zaokrągleń. 

Nowe zasady zaokrąglania 
powinny być stosowane:
1) do wszystkich deklaracj i  ( 
korekt deklaracji ) składanych po 
dniu 1 stycznia 2006 roku do-
tyczacych zobowiązań, których 
termin płatności upływa po tym 
dniu,

2) w  decyzjach/postanowieniach, 
które zostaną wydane po dniu 
1 stycznia 2006 roku niezależnie 
od tego czy będą dotyczyły zo-
bowiązań, których termin płatności 
upłynął przed czy po dniu 1 stycznia 
2006 roku.

Dotychczasowe zasady 
zaokrąglania powinny być 
stosowane:
1) w korektach deklaracji za 2005 
rok i lata wcześniejsze,

2) w decyzjach/postanowieniach, 
które zostaną wydane przed dniem 
1 stycznia 2006 r.
– w związku z licznymi pyta-
niami w sprawie odliczeń doko-
nywanych przez osoby fizyczne 
z tytułu poniesienia wydatków 
remontowo-modernizacyjnych 
Naczelnik Urzędu Skarbowe-
go w Nowym Dworze Maz. 
wyjaśnia, iż pojęcia remontu 
budynku nie należy utożsamiać 
z budową budynku mieszkalne-
go. Remont budynku może być 
przeprowadzony po uprzednim 
jego wybudowaniu.  W prze-
ciwnym wypadku nie istnieje 
przedmiot remontu. Nie można 
bowiem remontować czegoś, co 
nie zostało jeszcze wybudowa-
ne. Powyższe znajduje potwier-
dzenie zarówno w przepisach 
ustawy Prawa Budowlanego, jak 
i w ustawie o podatku docho-
dowym od osób fizycznych, 

CZY WIESZ, ŻE ?
– trwa rozbudowa Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Maz. Powstaje 
prawie trzykrotnie  większa od obecnej, licząca 150 metrów sala obsługi 
klienta z dziewięcioma stanowiskami. Będzie prowadziło do niej osobne 
wejście i podjazd dla osób niepełnosprawnych. Na oddanie sali do użytku 
należy jednak jeszcze poczekać z uwagi na czas niezbędny na uzyskanie 
środków finansowych  oraz przeprowadzenie procedury przetargowej. 

Wybudowanie sali obsługi podatnika:

– umożliwi kompleksową obsługę klienta w pomieszczeniach położonych 
na parterze,

– wpłynie na poprawę warunków obsługi klientów. 

INFORMACJE 
NA TEMAT PODATKÓW

Ministerstwo Finansów, 00-916 Warszawa,
ul. Świętokrzyska – www.mofnet.gov.pl

Izba Skarbowa w Warszawie, 
01-513 Warszawa, ul. Felińskiego 2B 
– www.izba-skarbowa.waw.pl

Urząd Skarbowy w Nowym Dworze Maz., 
05-100 Nowy Dwór Maz. ul. Legionów 7 
– tel. 765-90-40 – sekretariat

– 765-90-26 – informacja z zakresu VAT

– 765-90-29 – informacja z zakresu handlu 
wewnątrzwspólnotowego

– 765-90-62 – informacja z zakresu podatku 
dochodowego od osób fizycznych

– System Informacji Podatkowej SIP 
(interpretacje urzędów skarbowych) 
– www.mofnet.gov.pl

– Podatnicy dokonujący wewnątrzwspól-
notowych transakcji handlowych mają 
możliwość sprawdzenia numerów identy-
fikacyjnych VAT swoich kontrahentów z in-
nych państw członkowskich Unii Europejskiej 
– www.europa.eu.int/comm/taxation 
/customs/vies/en/veishome.htm

NAJWAŻNIEJSZE 
TERMINY

7.XII – upływa termin zapłaty podatku
  za m-c listopad, a 28.XII za m-c
  grudzień z tytułu karty 
  podatkowej,

20.XII - upływa termin rozliczenia
  podatku dochodowego za m-c
  listopad (PIT, CIT, PPR, PPE),

25.XII – upływa termin rozliczenia 
  podatku od towarów i usług
  za m-c listopad (VAT-7, 
  VAT-7K).

NUMERY KONT BANKOWYCH
91101010100166782221000000 – CIT

41101010100166782222000000 – VAT

88101010100166782223000000 – PIT, PPE, PPR

82101010100166782227000000 – KP

Co nowego w Urzędzie Skarbowym
na gruncie których pojęcie bu-
dowy występuje niezależnie od 
pojęcia remontu. Tym samym, 
do czasu zakończenia – zgod-
nie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami – procesu 
inwestycyjnego polegającego na 
budowie budynku mieszkalnego, 
nie mamy do czynienia z jego 
remontem. W konsekwencj i 
wydatki mieszkaniowe ponie-
sione na rzecz tego budynku, 
do czasu zakończenia jego bu-
dowy, nie mogą być odliczone 
w ramach ulgi remontowo-mo-
dernizacyjnej. 
– w Dz.U. Nr. 229 poz. 1949 
opublikowane zostało rozporzą-
dzenie Ministra Finansów z dnia 
15 listopada 2005 r. w sprawie 
określenia kwoty uprawniającej 
do zwolnienia od podatku od 
towarów i usług. Rozporządze-
niem tym Minister Finansów 
oficjalnie potwierdza,  że na 
rok 2006 wartość sprzedaży 
opodatkowanej uprawniająca 
do zwolnienia z podatku VAT, 
o którym mowa w art.113 ust.1 
ustawy o podatku od towa-
rów i  usług (Dz.U.  z  2004 r. 
Nr 54, poz. 535 ze zm.), wynosi 
39 200,00 zł.

Wspomnianą kwotę, zgodnie 
z art.113 ust.14 ustawy od to-
warów i usług, wyliczono jako 
równowartość 10 000,00 euro 
przel iczoną na polskie złote 
według kursu średniego euro 
ogłoszonego przez Narodowy 
Bank Polski na pierwszy dzień 
roboczy października 2005 r., 
w zaokrągleniu do 100,00 zł.

Opracował zespół:
Grażyna Rączka

Jaromir Walędziak
Janusz Jasiński

Agnieszka Ciężkowska

BURMISTRZ NASIELSKA
zaprasza do składania ofert przez osoby 

zainteresowane objęciem stanowiska 

DYREKTORA NASIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Od kandydatów oczekujemy:
1) posiadania wykształcenia wyższego magisterskiego uprawniającego do 
zajmowania stanowiska „głównego instruktora”,
2) posiadania minimum 5-letniego stażu pracy – ze szczególnym uwzględ-
nieniem pracy w instytucjach kultury, 
3) posiadania obywatelstwa polskiego oraz bycia osobą pełnoletnią posiadającą 
pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych 
(osoba niekarana),
4) posiadania zdolności organizacyjnych i menedżerskich, umiejętności orga-
nizowania imprez masowych oraz umiejętności dobrej komunikacji i kontaktów 
interpersonalnych,
5) dyspozycyjności,
6) dysponowania wiedzą i doświadczeniem w pozyskiwaniu środków finan-
sowych pozabudżetowych na działalność kulturalną.

Oferta winna zawierać:
1) list z motywacją ubiegania się o stanowisko dyrektora,
2) curriculum vitae,
3) pisemną koncepcję funkcjonowania Nasielskiego Ośrodka Kultury (pro-
gramową, organizacyjną i finansową), opracowaną przez osobę składającą 
ofertę, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień: 
– perspektywicznej wizji rozwoju działalności kulturalnej na terenie Gminy
 Nasielsk,
– współpracy z placówkami oświatowymi oraz stowarzyszeniami i organizacjami
 kulturalnymi,
– gospodarowania środkami finansowymi,
– efektywnego wykorzystania aktualnej bazy lokalowej,
4) uwierzytelnioną kopię lub odpis dyplomu potwierdzającą uzyskanie wykształ-
cenia na poziomie wyższym oraz poświadczone za zgodność z oryginałem kopie 
dokumentów świadczących o dodatkowych kwalifikacjach, jak np. ukończone 
studia podyplomowe, odbyte staże i praktyki, ukończone kursy specjalistyczne, 
informacje o otrzymanych nagrodach,
5) informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie 
obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami 
(kopie świadectw pracy potwierdzone za zgodność z oryginałem),
6) aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy 
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku 
dyrektora instytucji kultury,
7) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione 
umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscy-
plinarne,
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji 
kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których 
mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 
publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, z późn. zm.),
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
do celów związanych z konkursem w brzmieniu: „Zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarza-
nie danych osobowych dla celów związanych z ubieganiem się o stanowisko 
Dyrektora Nasielskiego Ośrodka Kultury”.

Ofertę na stanowisko dyrektora należy złożyć w terminie do dnia 27 grudnia 
2005 roku do godziny 10.00 w Sekretariacie Burmistrza Nasielska, ul. Elektronowa 
3, 05-190 Nasielsk, I piętro, pokój nr 104 w zamkniętej kopercie wewnętrznej 
i zewnętrznej. Na kopercie wewnętrznej musi znajdować się napis: „Oferta na 
stanowisko Dyrektora Nasielskiego Ośrodka Kultury” oraz dane kontaktowe osoby 
składającej ofertę: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy. 
Na kopercie zewnętrznej musi znajdować się tylko napis: „Oferta na stanowisko 
Dyrektora Nasielskiego Ośrodka Kultury”. 

W dniu 27 grudnia 2005 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, 
ul. Elektronowa 3, I piętro, sala nr 112 odbędzie się posiedzenie komisji opiniodaw-
czej powołanej przez Burmistrza Nasielska w celu przeglądu złożonych ofert oraz 
przeprowadzenia rozmów z kandydatami. Pierwsza część posiedzenia w godz. 
10.00–12.00 (część niejawna) będzie polegać na przeglądzie przez komisję ofert. 
Następnie o godz. 12.00 komisja rozpocznie indywidualne rozmowy z kandydatami. 
Indywidualne rozmowy z kandydatami polegać będą na omówieniu przedłożonej 
przez kandydata koncepcji programowej, organizacyjnej i finansowej dotyczą-
cej zarządzania Nasielskim Ośrodkiem Kultury oraz na udzielaniu odpowiedzi 
na pytania zadawane przez komisję.

Po zakończeniu prac komisja wyłoni jednego kandydata, którego zaopiniuje na 
Dyrektora Nasielskiego Ośrodka Kultury.

Burmistrz Nasielska
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
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Święta w naszych portfelach
W świątecznej kuchni nie 
może zabraknąć bakalii, 
orzechów, suszonych grzy-
bów, owoców i warzyw. 
Żeby zorientować się, jaki 
wpływ mają zbliżające się 
święta na ceny niektórych 
produktów, odwiedziliśmy 
Warszawski Rolno-Spożyw-
czy Rynek Hurtowy w Bro-
niszach. Tu można kupić 
wszystko, co jest potrzebne 
sklepom i indywidualnym 
klientom przed Świętami 
Bożego Narodzenia.
Na pierwszy rzut oka widać, że 
tegoroczne anomalie pogodowe 
spowodowały nieznaczny wzrost 
cen większości towarów w po-
równaniu z ubiegłym rokiem. 
Drożej płaci się za grzyby suszone, 
susz owocowy, orzechy i niektóre 
owoce.

W ostatnim tygodniu zdecydowa-
nie spadły ceny jabłek. Większość 
towaru to owoce, które nie zostały 
sprzedane do Rosji. Jednak ceny 
minimalne są wyższe niż rok 

temu. Teraz za kilogram jabłek 
w sprzedaży hurtowej odbiorca 
płaci minimum 1,00 złoty, pod-
czas gdy w grudniu 2004 roku 
było to o 10 groszy mniej. Ceny 
maksymalne jabłek są na pozio-
mie ubiegłorocznym. Jabłka nie-
których odmian w klasie Ekstra 
staniały, nawet do 50 groszy za 
kilogram. Sadownicy narzekają 
na problemy ze sprzedażą jabłek 
niższych klas, które do tej pory 
trafiały na Wschód. W najgorszej 
sytuacji są ci ogrodnicy, którzy 
nie mają przechowalni i starają się 
jak najszybciej pozbyć zapasów. 

Znacznie wzrosły ceny orzechów 
– ponad dwukrotnie. Nie brakuje 
suszonych grzybów. Za kilogram 
kapeluszy borowików płaci się 
nawet do 330 złotych. W ofercie 
są także drobne borowiki z trzo-
nami po 80 złotych za kilogram. 
O połowę tańsze 
są kapelusze 
podgrzybków. 
Dużo trzeba 
również zapłacić 

Tabela – ceny świątecznych rarytasów

Asortyment w zł/kg
Jabłka 1,00–1,66
Gruszki 2,00–3,30
Cytryny 3,10–4,00
Mandarynki 2,80–6,00
Pomarańcze 3,00–5,50
Śliwki suszone 6,00–10,00 (bez pestki)
Gruszki suszone 6,00–8,00
Jabłka suszone 8,00–10,00
Mak 4,00–4,500
Rodzynki 4,00–12,00
Orzechy laskowe w łupinach 8,80–9,50
Orzechy laskowe łuskane 30,00–35,00
Orzechy włoskie w łupinach 4,00–10,00
Orzechy włoskie łuskane 20,00
Podgrzybki suszone 70,00–150,00
Borowiki szlachetne suszone 80,00–330,00
Morele suszone 8,00–11,00
Migdały 30,00–34,00

za susz owocowy (jabłka, gruszki 
i śliwki). Ceny tych specjałów są 
o 50–100% wyższe niż w 2004 
roku.

Grudzień, tradycyjnie już, jest 
miesiącem zwiększonych zaku-
pów cytrusów. Za te najwyższej 
jakości płaci się znacznie drożej 
niż 12 miesięcy temu.

Podobnie jak w latach poprzed-
nich do kupienia są już „jabłka 
choinkowe” z napisem Wesołych 
Świąt .  Te nietypowe, naturalne 
bombki, powstają przez odpo-
wiednie wybarwienie owoców 
w czasie wegetacji  ( jeszcze na 
drzewach). Produkują je sadow-
nicy-pasjonaci .  Jest  to bardzo 
pracochłonne, ponieważ trzeba 
zakleić część każdego owocu, tak 
żeby wybarwiła się skórka wokół 
naklejonych liter. 

Nie brakuje 
oleju rze-
p a k o w e g o , 
t ł o c z on e g o 
tradycyjnymi 
s p o s o b a m i , 
jest także za-
kwas barszczu. 
Nie muszą 
martwić s ię 
amatorzy ma-
kowców, mak 
nie zdrożał . 
W ofercie jest szeroki asortyment 
bakalii. Są one do kupienia zarów-
no w małych, jak i dużych opako-
waniach. Poszczególne bakalie są 
pakowane oddzielnie oraz w tzw. 
„miksach” kilku gatunków. 

Bardzo duża jest podaż warzyw. 
W ostatnich dniach nieznacznie 
staniały ziemniaki, bowiem pro-
ducenci chcą je jak najszybciej 
sprzedać z obawy przed przemro-
żeniem (sprzedaż z samochodów). 
Za kilogram trzeba zapłacić od 65 
groszy do 75 groszy – pakowane 
są w workach od 15 do 30 kilo-
gramów.

Obecnie, w porównaniu z rokiem 
ubiegłym, ceny większości wa-
rzyw krajowych są wyższe. Poja-
wiły się ostatnie już partie krajo-
wych pomidorów spod osłon. 
Dużo jest pomidorów i ogórków 
z importu. Ogórki importowane są 
o połowę tańsze od tych, pocho-
dzących z krajowej produkcji. Nasi 
ogrodnicy już teraz zapowiadają 

zaniechanie produkcji – o tej po-
rze nie są w stanie konkurować ze 
swoimi zagranicznymi kolegami. 

Mniej  płacimy w tym roku za 
kwaszone ogórki, ale więcej za 
kapustę. Duże zbiory ogórków 
gruntowych wpłynęły na niższe 
ceny kwaszonych, natomiast 
kapusty, z powodu suszy, było 
mniej. I tak, jak mówią rolnicy, 
jej nieco wyższa cena i tak nie 
pokrywa strat.

W porównaniu z ubiegłym ro-
kiem kapusta biała jest droższa 
o kilkadziesiąt procent – co sta-
nowi zaledwie około dwudziestu, 
trzydziestu groszy więcej za kilo-
gram. Podobnie wzrosły też ceny 
kapusty kwaszonej.

Znawcy „zielonego rynku” 
przewidują, że do świąt ceny nie 
powinny już wzrosnąć, ponieważ 
towaru jest bardzo dużo. Mogą 
zmienić się jedynie ceny warzyw 
produkowanych pod osłonami. 

WA

Człowiek przed karpiem 
Rozpoczęła się gorącz-

ka przedświątecznych 
zakupów. Pod choinką 
nie może zabraknąć pre-
zentów dla dzieci, a na 
stołach obfitego jadła 
– to już taka nasza polska 
tradycja. Tyle chciałoby 
się kupić, a w portfelach 
pieniędzy niewiele. Mimo 
to, ludzie masowo wyle-
gli na ulice. Biegają od 
sklepu do sklepu. Z nie-
cierpliwością czekają 
na kolejny targowy dzień 
w przeświadczeniu, że na 
rynku „zdobędą” coś tań-
szego i świeższego. 
Sprzedający zacierają z radości ręce, bo 
wreszcie mają godziwe obroty. Następ-
na taka okazja będzie dopiero za kilka 
miesięcy, przed Świętami Wielkanoc-
nymi. Kupujący zaciskają zęby, ale 
też są szczęśliwi – są pewni, że zrobili 
wszystko, żeby spokojnie zasiąść przy 
wigilijnym i świątecznym stole. 

Święta to jednak nie tylko jedzenie. Co 
z tego, że stół będzie się uginał pod cię-
żarem potraw, jeśli przy nim zabraknie 
rodzinnego ciepła i życzliwości. 

Trzeba umieć przeżywać Święta 
– zwłaszcza te, Bożego Narodzenia. 

Święta nie są po to, żeby zmieniać 
wystrój naszego domu czy zawar-
tość spiżarki, a już na pewno nie po 

Nasielsk w świątecznej 
oprawie
Tu i ówdzie trwają jeszcze ostatnie 
w tym roku remonty. Drogowcy napra-
wiają drogi, robotnicy kładą nowe rury 
kanalizacyjne. Wszyscy się spieszą, żeby 
zdążyć zrobić jak najwięcej w starym 

roku, jeszcze przed mrozami. Gdyby nie 
tłumy rozbieganych, zajętych zakupa-
mi mieszkańców, to trudno byłoby się 
zorientować, że idą święta. 

Przedświąteczny nastrój widać 
dopiero wieczorem. Cieszą oko 
przechodnia przystrojone lampka-
mi ulice, kolorowe witryny sklepów. 
Tak niewiele potrzeba, żeby nasze 

miasto było piękniejsze. Szkoda, że 
święta nie trwają przez cały rok. 

D.Panasiuk

to, żeby opróżniać nasze portfele. 
One mają zmieniać nas. 

W tych dniach Człowiek jest waż-
niejszy od karpia.

Dariusz Panasiuk 
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R E K L A M A

Piękno polskiej jesieni

Mateusz Suski, Szkoła Podstawowa 
w Dębinkach, opiekun p. Elżbieta 
Jastrzębska.

III miejsce

Sylwia Ostrowska, Szkoła Podsta-
wowa w Nasielsku, opiekun p. Beata 
Białoruska,

Kamil Lipowiecki, Szkoła Podstawowa 
w Budach Siennickich – filia w Nunie, 
opiekun p. Maria Fabisiak,

Kinga Leszczyńska, Szkoła Podsta-
wowa w Popowie Borowym – filia 
w Żabiczynie, opiekun p. Barbara 
Krysińska.

Pod takim tytułem można obejrzeć 
wystawę plastyczną prezentowaną 
w Miejsko-Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Nasielsku. Wystawa ta jest 
finałem konkursu plastycznego, jaki 
zorganizowali nauczyciele ze Szkoły 
Podstawowej w Popowie Borowym 
i filii ww. placówki w Żabiczynie. 

W konkursie wzięło udział 172 naj-
młodszych uczniów ze wszystkich 
szkół podstawowych w gminie 
Nasielsk. Opiekę nad małymi arty-
stami sprawowało 28 nauczycieli. 
Jury powołane przez organizatorów 
miało niezmiernie trudne zadanie, 
gdyż wytwory maluchów okazały 
się bogate w treść, pomysłowe, 
oryginalne, starannie wykonane 
i bardzo, bardzo ładne. 

I miejsce

w konkursie zajęła Natalia Mocka, 
ze Szkoły Podstawowej w Nasielsku. 
Opiekę nad małą artystką sprawowała 
p. Ewa Boczkowsaka. 

II miejsce 

Kinga Kutra, Szkoła Podstawowa 
w Nasielsku – filia w Krzyczkach, 
opiekun p. Małgorzata Wojcie-
chowska,

Wyróżnienia:

Szkoła Podstawowa w Nasielsku: 
Mateusz Milewski, opiekun p. Beata 
Białorucka; Klaudia Ostrowska, 
opiekun p. Barbara Kamińska; Oliwia 
Górecka, opiekun p. Beata Biało-
rucka; Norbert Rudowski, opiekun 
p. Beata Górecka;

Szkoła Podstawowa w Pieścirogach 
Starych: Agnieszka Kozłowska, 
opiekun p. Anna Golnik; Małgorzta 
Rajkowska, opiekun p. Sławomira 
Mazurkiewicz; Andrzej Śmigasiewicz, 
opiekun p. Hanna Golnik;

Szkoła Podstawowa w Cieksynie: 
Daniel Zawadzki, opiekun p. Mariola 
Podgrudna; 

Szkoła Podstawowa w Budach Sien-
nickich: Klaudia Ujazda, opiekun 
p. Ewa Majewska; 

Szkoła Podstawowa w Popowie Boro-
wym: Mateusz Bednarski, opiekun p. 
Joanna Prusik; Dominika Żołnierzak, 
opiekun p. Barbara Łaniewska; Rado-
sław Majstrenko, opiekun p. Barbara 
Krysińska.

Dyrektor Miejsko– Gminnej Bibliote-
ki Publicznej w Nasielsku i organiza-
torzy zapraszają na ww. wystawę. 

Organizatorzy dziękują za pomoc 
przy organizacji: p. Stanisławowi Ty-
cowi, p. Jadwidze Chorzeli, p. Izabeli 
Mazińskiej.

Współorganizator: 
Barbara Łaniewska

MIKOŁAJKOWY 
PREZENT DLA DZIECI 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
18. XI. 2005 roku odbyła 
się wycieczka do Warsza-
wy zorganizowana przez 
Stowarzyszenie PARAFIA-
DA im. św. Józefa Kalasan-
cjusza, Oddział Terenowy 
w Nasielsku, dla grupy 
dzieci niepełnosprawnych 
z terenu naszej gminy. 
Pierwszym punktem wyjazdu było 
zwiedzanie muzeum Powstania 

Warszawskiego. Dzieci z zaintere-
sowaniem wysłuchały lekcji historii 
prowadzonej przez panią przewod-
nik. Bogactwo eksponatów i dobrze 
dobrane efekty dźwiękowe wzbudzi-
ły podziw młodych ludzi. W czasie 
zwiedzania muzeum słuchaliśmy 
melodii i pieśni powstańczych. 
Dzieci uświadomiły sobie, jak wielką 
ofiarę złożyli za Ojczyznę powstańcy 
w sierpniu 1944 roku. 

Poprzez zaproszenie do Muzeum 
Powstania Warszawskiego pragnę-
liśmy ukształto-
wać w naszych 
uczniach po-
stawę Polaka-
Patrioty, który 
w d z i ę c z n o ś ć 
poległym żoł-
nierzom okazuje 
zaangażowaniem 
na rzecz swojej 
małej Ojczyzny. 
Efektem naszego 
przedsięwzięcia 
było widoczne 
na twarzach dzie-
ci zainteresowanie 
i wzruszenie. 

Kolejnym punk-
tem wyjazdu 
było obejrzenie spektaklu w Teatrze 
Guliwer pt.: Piękna i Bestia. Wybrali-
śmy bajkę dostosowaną poziomem 
zarówno do dzieci młodszych, 
jak i gimnazjalistów. W spektaklu 
widzowie zobaczyli oryginalnie 
rzeźbione w drewnie lalki, aktorów 
w maskach i w żywym planie. Część 
muzyki była wykonywana na żywo. 
Tematem spektaklu była rodząca się 
miłość Pięknej do Bestii. Miłość, któ-

ra pod maską Bestii potrafi dostrzec 
Człowieka.

Większość z uczestników wycieczki 
nigdy nie była w teatrze. Podstawo-
wym celem było pokazanie dzie-
ciom spektaklu, sceny i aktorów 
z bliska. Chcieliśmy wzbudzić w nich 
zainteresowanie tematyką teatralną. 

Na zakończenie zaprosiliśmy 
wszystkich do KFC na poczęstunek 

i zabawę. Po krótkim posiłku i od-
poczynku dzieci zostały zaangażo-
wane w gry i zabawy integracyjne, 
m.in.: malowanie twarzy farbami, 
konkurs muzyczny „Jaka to melo-
dia?” oraz konkurs wiedzy o War-
szawie.

Najpiękniejszą nagrodą dla organi-
zatorów były uśmiechnięte twarze 
dzieci i szczere podziękowania rodzi-
ców. Należy tu dodać, iż wycieczkę 
udało się zorganizować dzięki finan-
sowemu wsparciu Powiatowego Cen-

trum Pomocy Rodzinie w Nowym 
Dworze Mazowieckim ze środków 
PFRON, Burmistrzowi Miasta Nasiel-
ska i Akcji Katolickiej. Serdecznie 
podziękowania kierujemy również 
do Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Nasielsku za 
pomoc w organizacji zadania. 

Prezes Oddziału Terenowego
Stowarzyszenia PARAFIADA 

w Nasielsku Ewa Kamińska
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Jak wyzwolić społeczną energię

że w tym celu wspólnie spotkały 
się osoby zaangażowne w działa-
nia miejscowych instytucji życia 
publicznego. Przybył  Burmistrz Na-
sielska, dyrektorzy oraz nauczycie-
le miejscowych szkół i przedszkoli, 
Dyrekcja i pracownicy MOPS, funk-
cjonariusz Komisariatu Policji w Na-
sielsku, Prezes Fundacji „Centrum 
Ochrony Środowiska", pracownicy 
NOK oraz dziennikarka „Tygodnika 
Mazowieckiego”. Specjalnie na 
spotkanie do Nasielska przyjechał 
również z sąsiedniej gminy Dyrek-
tor Gimnazjum w Jońcu. Opowie-
dział o swoich doświadczeniach, 
nabytych w trakcie realizacji w jego 
placówce oświatowej projektu pod 
nazwą „Szkoła Marzeń” opartego 
o działania edukacyjne dotyczące 
zrównoważonego rozwoju najbliż-
szej okolicy. Biorąc udział w dysku-
sji, wskazywał, jak ważne są chęci, 
kreatywność i optymizm. Mówił 
o barierach, z którymi zawsze trze-
ba się liczyć. Spotkanie było okazją 
do nawiązania nowych kontaktów, 
wymiany myśli i pomysłów osób 
zebranych. 

Stowarzyszenie, jako organizacja 
non-profit, powstało w 2002r. 
w pułtuskim środowisku studenckim. 
Jego członkowie mieszkają i działają 
w Pułtusku, Warszawie, Grodzisku 
Mazowieckim, Nasielsku, a także 
poza granicami kraju. Swoją aktyw-
ność Stowarzyszenie koncentruje na 
współpracy z instytucjami edukacyj-
nymi i organizacjami szkoleniowymi, 
a także na wspieraniu inicjatyw spo-
łecznych i samorządowych. Nawią-
zanie nasielskich kontaktów miało 
miejsce w Pułtusku w Wyższej Szkole 
Humanistycznej, przy okazji Debaty 

Konstytucyjnej „Z Konstytucją Euro-
pejską pod strzechy” zorganizowanej 
wspólnie z Polską Fundacją im. Ro-
berta Schumana 21 marca 2005 r., 
kiedy to grupa nasielskiej młodzieży 
uczestniczyła w spotkaniu z udziałem 
prof. Bronisława Geremka.

Pierwsze spotkanie Stowarzyszenia 
Europa i My w Nasielsku miało miej-
sce 15 września 2005 r. Mówiono 
wtedy o pomocy organizacji poza-
rządowych w pozyskiwaniu funduszy 
w sektorze edukacji. Efektem coraz 
większej popularności Stowarzysze-
nia wśród mieszkańców Nasielska 

była propozycja współpracy w po-
zyskaniu funduszy na realizację kon-
kretnego projektu pt. „Dolina Rytmu”. 
Został on opracowany w Nasielskim 
Ośrodku Kultury przez Marka Tyca i 
Marka Stamirowskiego. Projekt adre-
sowany jest do młodzieży, ma na celu 
połączenie profilaktyki zachowań 
stojących w sprzeczności z prawem 
i animacji działań twórczych. Warsz-
taty bębniarskie i nauka tworzenia 
instrumentów pokaże beneficjentom 
projektu nowe możliwości wykorzy-
stania czasu wolnego, a organizacja 
festiwalu w Dolinie Wkry doprowadzi 
do integracji miejscowej społeczności 
z wczasowiczami i przyczyni się do 
promocji regionu. 

Stowarzyszenie Europa i My biorąc na 
siebie trud sporządzenia wniosku 
aplikacyjnego, zamierza po do-
konaniu niezbędnej modyfikacji 
zamierzeń pomysłodawców 
pozyskać na jego realizację 
ok. 80 tys. złotych ze środków 
Unii Europejskiej. Projekt oparty 
na grupie kilkunastu beneficjen-
tów będzie trwał będzie 6 mie-
sięcy. Stowarzyszenie Europa 
i My jako lider tego działania 
zamierza współpracować w ko-
alicji partnerskiej z Nasielskim 
Ośrodkiem Kultury, Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej, Komisariatem Policji, 
Urzędem Miasta, Rejonowym 
Urzędem Pracy oraz z miejsco-
wymi Zespołami Szkół, a w nich 
z nauczycielami – specjalistami 

w dziedzinie psychologii, plastyki 
i muzyki.

Wnioskodawcy zamierzają pozy-
skać fundusze w ramach Działania 
1.5. SPO RZL Promocja aktywnej 
polityki społecznej poprzez wsparcie 
grup szczególnego ryzyka, którego 
celem jest ograniczenie zjawiska mar-
ginalizacji społecznej i przygotowanie 
osób narażonych na wykluczenie 
społeczne do wejścia na rynek pracy. 
Mamy nadzieję, że po zakończeniu 
jego realizacji wśród osób biorących 
udział w projekcie znajdzie się kilka, 

które będą kontynuować działalność 
zespołu, poprowadzą zajęcia dla 
swoich koleżanek i kolegów. Mło-
dzież lepiej będzie sobie radziła 
w sytuacjach stresowych, a przy od-
powiednim wsparciu zostaną rozwia-
zane problemy w zakresie integracji 
z rynkiem pracy. Liczymy również 
na to, że festiwal pt. „Dolina Rytmu” 
znajdzie stałe miejsce w kalendarzu 
imprez kulturalnych Mazowsza. 

Nasielska inicjatywa dotycząca 
„Doliny Rytmu” wskazuje, że dzięki 
pomysłowości osób, organizacji, 
samorządu i innych partnerów 
społecznych istnieje możliwość roz-
woju, zmiany szarej codzienności 
naszego życia, a wspólnym mia-
nownikiem jest lokalna aktywność. 
Aktualnie Stowarzyszenie Europa 
i My poszukuje również środków 
na realizację projektu dotyczącego 
Pracowni Dokumentacji Dziejów 
Miasta i Regionu współtworzonego 
przez Miejsko-Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Nasielsku i Fundację 
„Centrum Ochrony Środowiska” oraz 
Nasielskie Towarzystwo Kultury. Jeżeli 
Stowarzyszenie otrzyma dotację 
jako Lokalna Organizacja Grantowa 
z programu Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności organizowanego 
przez Akademię Rozwoju Filantropii 
w Polsce, to jest duża szansa na jego 
realizację. Nawiązując do działań 
w zakresie kultury, prezes Stowarzy-
szenia Europa i My oraz Burmistrz 
Nasielska objęli honorowym patro-
natem konkurs dla uczniów naszej 
gminy zainteresowanych historią 
pod hasłem „Zabytkowe obiekty 
naszego regionu”. Efektem konkursu 
będą prace plastyczne ukazujące 
nasze zabytki. Najciekawsze z nich 
znajdą się na wystawie, a laureaci 
w nagrodę będą mieli możliwość 
uczestnictwa w atrakcyjnej jedno-
dniowej wycieczce. 

W długoterminowej strategii dzia-
łania Stowarzyszenie Europa i My 
zamierza realizować program 
o charakterze oświatowym pt. Uni-
wersytet Trzeciego Wieku, opraco-

wywany aktualnie dla mieszkańców 
Grodziska Mazowieckiego. Przy 
zaangażowaniu grupy inicjatywnej 
nasielskiego środowiska Stowa-
rzyszenie może postarać się, aby 
takie przedsięwzięcie mogło być 
realizowane również w Nasielsku. 
Służyć ono będzie podniesieniu 
jakości kształcenia przez całe życie, 
dostarczy wiele pożytku seniorom 
uczestniczącym w zajęciach, jak 
również zaangażuje liczne osoby 
do zajęć szkoleniowo-warsztato-
wych z ludźmi starszymi w zakresie 
zdrowia, organizacji czasu wolnego, 
nabywania nowych umiejętności. 
Powodzenie zmian zależy oczywi-
ście od sił drzemiących w społecz-
ności, zatem mieszkańcy powinni 
właściwie się organizować dla re-
alizacji swych inicjatyw. Uznając, 
że to ludzie powinni być inicjato-
rem i motorem działań, a nie ich 
biernym odbiorcą, Stowarzyszenie 
Europa i My chciałoby wyzwolić 
„kuźnię dobrych pomysłów” – pod 
warunkiem, że są one kierowane 
do całego lokalnego społeczeń-
stwa, a w ich realizację włączają się 
chętnie sami mieszkańcy. Pomimo 
że członkowie Stowarzyszenia 
wywodzą się głównie ze środo-
wiska pułtuskiej uczelni, chętnie 
w swoich szeregach widzą nowych 
członków, wszystkich tych, którzy 
chcą z nimi tworzyć nowoczesny 
sektor publiczny przez podejmo-
wanie różnego rodzaju lokalnych 
przedsięwzięć. 

Zachęcam wszystkie osoby i insty-
tucje zainteresowane współpracą ze 
Stowarzyszeniem Europa i My do 
zapoznania się ze stoną internetową 
www.europaimy.org – gdzie znajdą 
Państwo szczegółowe relacje z dzia-
łalności naszej organizacji. W związ-
ku z planowanym uruchomieniem 
Oddziału Terenowego w Nasielsku 
zapraszam wszystkich zainteresowa-
nych do osobistego kontaktu.

Elżbieta Wróblewska
Stowarzyszenie Europa i My

tel. 0 606 923 971
wroblewska@europaimy.org

We wtorek 29 listopada 2005 r. z ini-
cjatywy Stowarzyszenia Europa i My 
odbyło się w Szkole Podstawowej im. 
Stefana Starzyńskiego w Nasielsku 
spotkanie informacyjno-szkoleniowe 
na temat „Możliwości pozyskiwania 
środków z funduszy europejskich 
na lokalne projekty społeczne i edu-
kacyjne”.

Gospodarzem spotkania była Elż-
bieta Wróblewska, nauczycielka 
tutejszej szkoły, członek Stowarzy-
szenia Europa i My, będąca również 
członkiem Komisji Społecznej Gmi-
ny Nasielsk w ramach pilotażowego 
programu SMEnterReg Podregionu 
Zachodniego Mazowsza. Prezen-
tacji Stowarzyszenia Europa i My 
dokonał prezes Zarządu Daniel 
Prędkopowicz – szef zespołu ds. 
szkoleń i promocji Departamentu 
Zarządzania Europejskim Fundu-
szem Społecznym w Ministerstwie 
Pracy i Polityki Społecznej. Prelek-
cję o możliwościach dofinansowa-
nia z EFS projektów realizowanych 
w ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Zasobów 
Ludzkich (SPO ZRL) wygłosił Jacek 
Ostrowski – Naczelnik Wydziału 
Wspierania Zarządzania w Depar-
tamencie Zarządzania Europejskim 
Funduszem Społecznym w Mini-
sterstwie Pracy I Polityki Społecz-
nej, specjalista od organizowania 
szkoleń, na co dzień zajmujący 
się pośrednictwem i doradztwem 
w zakresie funduszy strukturalnych. 
W część warsztatową dotyczącą 
opracowania wniosku zaangażowali 
się Bartosz Kołomański – wicepre-
zes Stowarzyszenia Europa i My, 
oraz Marcin Kraszewski – pracow-
nik punktu informacyjnego dot. 

SPO RZL, w Departamencie Za-
rządzania Europejskim Funduszem 
Społecznym Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej. Dokonane 
profesjonalnie prezentacje multi-
medialne, wzbogacone broszurami 
zawierającymi informacje na temat 
działań EFS i SPO RZL były cennym 
materiałem obrazującym sposoby 
ubiegania się o unijną pomoc.

Zagadnienia dotyczące pozy-
skiwania funduszy europejskich 
zainteresowały kilkadziesiąt osób 
środowiska lokalnego. Problema-
tyka była na tyle aktualna i istotna, 
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05:45 Uwaga! - magazyn
06:05 Telesklep 
07:45 Maraton Uśmiechu - program 

rozrywkowy
08:40 Mustang z Dzikiej Doliny - film ani-

mowany, USA, 2002, reż. Kelly Asbury , 
wyst. Lorna Cook, Matt Damon, James 
Cromwell, Daniel Studi

10:05 Powrót do przyszłości III - film 
komedia, USA, 1990, reż. Robert 
Zemeckis , wyst. Michael J. Fox, C. 
Lloyd, Mary Steenburgen, Thomas F. 
Wilson, Lea Thompson, Elisabeth Shue, 
James Tolkan, Matt Clark

12:10 Akademia policyjna IV: Patrol 
obywatelski - film komedia, USA, 1987, 
reż. Jim Drake

13:45 Grinch: Świąt nie będzie - film 
rodzinny, USA, 2000, reż. Ron Howard, 
wyst. Jim Carrey, Taylor Momsen, Jeffrey 
Tambor, Christine Baranski, Bill Irwin

15:30 Program rozrywkowy 
16:00 Szymon Majewski Show - program 

rozrywkowy, 2005
17:00 Bardzo Dziki Zachód - film western, 

USA, 1999, reż. Barry Sonnenfeld , wyst. 
Will Smith, Kevin Kline, Kenneth Branagh, 
Salma Hayek, M. Emmet Walsh, Ted 
Levine

19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:05 Cast Away: Poza światem - film 

przygodowy, USA, 2000, reż. Robert 
Zemeckis , wyst. Tom Hanks, Helen 
Hunt, Nick Searcy

22:40 Mściciel z Hongkongu - film sen-
sacyjny, USA, 1982, reż. James Fargo , 
wyst. Chuck Norris, Mary Louise Weller, 
Camila Griggs, Michael Cavanaugh

00:30 Wydanie drugie poprawione 2 
- magazyn, 2005

00:55 Telesklep 
01:15 Uwaga! - magazyn, 2005

PONIEDZIAŁEK 26 GRUDNIA 2005 r. (Dionizy, Szczepan, Wróciwoj)

TVP 2
06:00 Zwierzęta świata - Tajemniczy świat 

ogrodów - Nocne życie odc.12/13; cykl 
dokumentalny

06:20 Był taki dzień
06:25 „Wigilijna paczka”; koncert
07:05 Jak powstawał film „Potwory i 

Spółka”; film dokumentalny
07:55 Bob budowniczy i niezapomniane 

święta Bożego Narodzenia; film anim.
08:50 Budzik - ODC.202
09:15 Moliki książkowe-czyli-co czytać 

dziecku - odc.   4; magazyn
09:25 Potwory i spółka 92’; film animo-

wany kraj prod.USA (2001)
11:00 Gwiazdka Eloizy  87’; komedia kraj 

prod.Kanada (2003); reż.:Kevin Lima; 
wyk.:Julie Andrews, Sofia Vassilieva, 
Christine Baranski, Tannis Burnett

12:30 Daleko od domu 2 : Zagubieni w 
San Francisco  85’; film fabularny kraj 
prod.USA (1996); reż.:David R. Ellis; 
wyk.:Robert Hays, Kim Greist, Veronica 
Lauren

14:00 Toy Story 2 88’; film animowany 
kraj prod.USA (1999)

15:30 Kochamy polskie komedie - odc.45; 
teleturniej

16:00 SEJF-Subiektywny Express Jacka 
Fedorowicza - / 14 /; program rozryw-
kowy

16:10 „Święta święta” - cz.2; koncert
16:55 Był taki dzień; felieton
17:00 Teleexpress
17:20 Ostatni smok 98’; baśń filmowa 

kraj prod.USA (1996); reż.:Rob Cohen; 
wyk.:Dennis Quaid, Julie Christie

19:05 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:50 Sport
19:55 Pogoda
20:10 Wszystko się sypie  105’; kome-

dia kraj prod.USA (2003); reż.:Adam 
Shankman; wyk.:Steve Martin, Joan 
Plowright, Queen Latifah

22:00 Drzewo Jozuego 101’; film sen-
sacyjny kraj prod.USA (1993); reż.:Vic 
Armstrong; wyk.:George Segal, Christian 
Alfonso, Geoffrey Lewis

23:50 Świadek mimo woli 109’; film 
kryminalny kraj prod.USA (1984); reż.:
Brian DePalma; wyk.:Henry Greg, Melanie 
Griffith, Guy Boyd

01:40 Jazz w lesie  - „Jarek Śmietana, 
Maupin, Henderson Quintet”; koncert

02:25 Był taki dzień
02:30 Zakończenie dnia

05:45 Złotopolscy - odc. 301
06:10 Przygody Kota Filemona - Gwiazdka 

kota Filemona
06:35 Dwójka Dzieciom - Bajka o pluszo-

wych misiach, które uratowały święta; 
film animowany kraj prod.USA

07:00 W poszukiwaniu świętego Mikołaja; 
film dokumentalny

07:50 Kolęda sportowa
08:15 Przyjdź na świat
08:30 Odyseja kosmiczna - odc. 3; serial 

dokumentalny
09:05 Odyseja kosmiczna - odc.  4; serial 

dokumentalny
09:35 Baśniowe Święta - odc. 3; wido-

wisko kameralne
10:10 Różowa Pantera kontratakuje  

99’; komedia kraj prod.Wielka Brytania 
(1976); reż.:Blake Edwards

11:55 Zwariowany weekend  89’; kome-
dia kraj prod.Francja (1967); reż.:Robert 
Dhery; wyk.:Louis de Funes, Robert Dhery, 
Colette Brosset

13:30 Gąssowski świątecznie; koncert
14:00 Familiada
14:30 Złotopolscy - odc. 729
15:00 Szansa na Sukces - Zimowa pio-

senka
16:00 Ja cię kocham, a ty śpisz 99’; 

komedia romantyczna kraj prod.USA 
(1995); reż.:John Turteltaub; wyk.:Sandra 
Bullock, Bill Pullman, Peter Gallagher, Jack 
Warden

17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:05 Benefis - Cezarego Pazury (1)
20:00 Panorama flesz
20:05 M jak miłość - odcinek 373; serial
21:00 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:05 Benefis - Cezarego Pazury (2)
22:00 Panorama
22:20 Sport Telegram
22:25 Pogoda
22:40 Pociąg strachu 84’; film fabu-

larny kraj prod.USA (2002); reż.:Bob 
Misiorowski; wyk.:Jean-Claude Van 
Damme, Tomas Arana, Laura Elena 
Harring

00:10 Biały anioł  88’; thriller kraj prod.USA 
(1993); reż.:Chris Jones; wyk.:Peter Firth, 
Harriet Robinson, Don Henderson

01:40 Zakończenie dnia

06:00 Pierwsza miłość, odc.157
06:45 Pierwsza miłość, odc.158
07:30 Bartok wspaniały; USA, 1999; r. 

Bluth Don, Goldman Gary; w. Azaria 
Hank, Grammer Kelsey, Martin Andrea 

08:45 Łabędzie nutki; USA, 2001; r. Richard 
Rich, Terry L. Noss

10:05 Miasteczko Halloween; USA, 1993; 
r. Henry Selick, film animowany 

11:20 Opowiesci biblijne. Abraham, cz 2; 
NIEMCY/WŁOCHY/USA/FRANCJA, 1994; 
w. Andrea Prodan, Barbara Hershey

13:00 Człowiek w żelaznej masce; USA, 
1998; r. Richert William; w. Albert Edward, 
Bottoms Timothy, Foster Meg, Hayden 
Dennis, Pichon Molly, Richert Nick

14:40 Wariackie święta; USA, 1994; r. 
Nora Ephron; w. Kahn Madeline, Lewis 
Juliette, Lewis Juliette, Madeline Kahn, 
Martin Steve, Reiner Rob, Reiner Rob

16:25 Człowiek przyszłości; USA/
Niemcy, 1999; r. Columbus Chris; w. 
Williams Robin, Sam Neill, Crewson 
Wendy, Davidtz Embeth, Platt Oliver 
Komediodramt sci-fi

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport, odc.360
19:25 Pogoda 19 godz.
19:30 Jak rozpętałem II wojnę świato-

wą cz. 3 - Wśród swoich Polska, 1970; r. 
Chmielewski Tadeusz; w. Borońska Janina, 
Gryń Wirgiliusz, Kociniak Marian

20:50 Family Man; USA, 2000; r. Brett 
Ratner; w. Don Cheadle, Jeremy Piven, 
Nicolas Cage, Saul Rubinek, Tea Leoni 

21:30 Studio Lotto
23:05 Ryzykowna decyzja; USA, 1997; 

r. Robe Mike; w. John De Lancie, 
O’Toole Annette, Urich Robert 
Thriller sensacyjny. Samolot pasażerski 
tuż po starcie zderza się z awionetką. 
Wskutek kolizji samolot traci sterowność, 
wznosząc się coraz wyżej. Komputerowe 
symulacje wskazują, że samolot po osią-
gnięciu krytycznego pułapu rozpadnie 
się na dwie części. Kapitan Glen Singer 
(Robert Urich) próbuje zapobiec kata-
strofie i sprowadzić samolot bezpiecznie 
na ziemię. Jednak uciekający czas nie 
jest jego jedynym zmartwieniem. Kapitan 
musi zmierzyć się z nieprzychylnie nasta-
wionym do niego inspektorem kontroli 
lotów i konstruktorem samolotu. To także 
ciężka próba dla jego związku z Connie 
(która jest drugim pilotem samolotu).

00:40 AQUAZ

    WTOREK 27 GRUDNIA 2005 r. (Cezary, Fabia, Fabiola, Jan, Maksym, Żaneta)

TVP 1 POLSAT TVN TV 4

TVP 2
06:00 Kawa czy herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Moda na sukces - odc.2674; serial
08:35 Listonosz Pat; film animowany
09:05 Zygzaki; program dla dzieci
09:30 WIRTUL@NDIA
09:55 Magiczne drzewo - odc. 1; serial
10:25 Teleranek na ferie
10:30 Talent za talent
10:55 TELEZAKUPY
11:25 Eko-Europa
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Bulionerzy - odc. 48; serial kom.
12:35 Zaginiony świat - odc. 19; serial 
13:20 Pasteur znad Wisły-rzecz o profe-

sorze Hilarym Koprowskym; film dok.
13:50 Przyjaciele; talk-show
14:20 Jon Anderson solo; koncert
15:00 Wiadomości
15:10 Receptury klasztorne; magazyn
15:25 Historia filozofii po góralsku
15:35 Co tu jest grane ?
15:55 Fenomen; felieton
16:15 Był taki dzień
16:25 Moda na sukces - odc.2674; serial
16:45 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Polska z bocznej drogi
17:30 Klan - odc.1029; telenowela TVP
18:00 Jaka to melodia?; teleturniej
18:30 Plebania - odc. 631; telenowela
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 Pogoda
20:15 W krainie dreszczowców - Śmiertelne 

wizje 90’; film sensacyjny kraj prod.Kanada 
(2004); reż.:Michael Scott

21:50 Sprawa dla reportera
22:20 Był taki dzień
22:25 Prosto w oczy
22:40 Wiadomości
22:50 Widzieć i wiedzieć - Apokalipsa 

bez granic; film dokumentalny
23:45 Plus minus
00:15 Puls miasta I - cz.7; serial kryminalny 

kraj prod.USA
00:55 Puls miasta I - cz.8; serial kryminalny 

kraj prod.USA
01:40 Maria; film dokumentalny
02:50 Był taki dzień
03:00 Zakończenie dnia

06:00 Złotopolscy - odc. 302
06:25 10 minut tylko dla siebie
06:40 Dwójka Dzieciom - Przygody psa 

Cywila - odc. 1/7; serial TVP
07:10 Od przedszkola do Opola
07:40 Dwójka Dzieciom - Teletubisie - odc. 

102/156; serial animowany
08:10 Egzamin z życia - odcinek 2; serial
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 M jak miłość - odc. 242; serial TVP
12:00 Podróże kulinarne Roberta 

Makłowicza
12:30 Wydarzenia, wydarzenia
12:40 TELEZAKUPY
13:00 Panorama
13:10 Pogoda
13:15 Proboszcz 2005
13:35 Czarodziejska lalka 88’; film fabu-

larny kraj prod.Francja (1999); reż.:Herve 
Basle

15:10 Janosik - odc. 13; serial TVP
16:00 Dla niesłyszących - Panorama
16:15 Dla niesłyszących - M jak miłość 

- odcinek 373; serial TVP
17:05 Dla niesłyszących - Kulisy serialu 

„M jak miłość”
17:15 Allo, Allo - odc.  59; serial kom.
17:45 Book - macher (2); magazyn
17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:05 Jeden z dziesięciu; teleturniej
19:35 Kocham Kino - magazyn filmowy
20:00 Panorama flesz
20:10 M jak miłość - odcinek 374; serial
21:00 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:10 Magazyn Ekspresu Reporterów
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport Telegram
22:30 Pogoda
22:40 Wieczór Filmowy Kocham Kino 

- wstęp
22:45 Wieczór filmowy Kocham Kino 

- Kolor pieniędzy 114’; dramat kraj 
prod.USA (1986); reż.:Martin Scorsese; 
wyk.:Paul Newman, Tom Cruise, Mary 
Elizabeth Masterantonio

00:45 Wyprawa do wraku Bismarcka; film 
dokumentalny kraj prod.USA (2005)

02:25 Zakończenie dnia

06:00 Uwaga! - magazyn
06:20 Telesklep 
07:00 Nash Bridges - serial sensacyjny 

(33/122), USA, 1996
07:55 Nocny kurs - serial sensacyjny (11/

22), USA, 2002, wyst. David Morse, Andre 
Braugher, George Dzundza, Matthew 
Borish, Donna Murphy

08:50 Wykręć numer - teleturniej
10:10 Salon gier - interaktywny teleturniej 

na żywo
11:05 Na Wspólnej - serial obyczajowy 

(568/0), Polska, 2005, reż. Marcin 
Figurski

11:35 Święta w Connecticut - film 
komedia, USA, 1992, reż. Arnold 
Schwarzenegger , wyst. Dyan Cannon, 
Kris Kristofferson, Tony Curtis, Richard 
Roundtree, Kelly Cinnante

13:20 Detektywi - serial fabularno-do-
kumentalny, 2005

13:50 Nocny kurs - serial sensacyjny (12/
22), USA, 2002, wyst. David Morse, Andre 
Braugher, George Dzundza, Matthew 
Borish, Donna Murphy,

14:45 Nash Bridges - serial sensacyjny 
(34/122), USA, 1996, reż. Robert 
Mandel

15:45 Gorzka zemsta - telenowela 
obyczajowy (180/188), Kolumbia

16:45 Fakty (Fakty), 2005 
17:02 Uwaga! - magazyn
17:15 Rozmowy w toku - talk show
18:25 W-11 Wydział Śledczy - serial 

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

(569/0), Polska
21:30 Wielkie ucieczki - serial fabularno-

dokumentalny, 2005 
22:40 Szymon Majewski Show - program 

rozrywkowy, 2005
23:35 Nash Bridges - serial sensacyjny 

(34/122), USA, 1996, reż. Robert 
Mandel

00:30 Nocne igraszki 
01:30 Uwaga! - magazyn
01:50 Telesklep

TVP 1 POLSAT TVN TV 4
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07:55

08:50
09:15
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16:00

16:10
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17:00
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20:10

22:00

23:50

01:40

02:25
02:30

Cast Away
20.05 TVN
 Film przygodowy, USA, rok produkcji: 

2000; Reżyseria: Robert Zemeckis; 
Obsada: Tom Hanks, Helen Hunt, Nick 
Searcy

Chuck Noland ma obsesję punktu-
alności. To skrzywienie zawodowe, 
gdyż Chuck jest pracownikiem dużej 
firmy kurierskiej, w której punktu-
alność i szybkość gwarantują 
sukces. Bez wątpienia Chuck jest 
też pracoholikiem. Zawsze zajęty, 
ciągle w podróży, ledwie znajduje 
czas na planowanie wspólnego 
życia z narzeczoną, Kelly (Helen 
Hunt). Pewnego dnia, nagle 
i wbrew własnej woli, Chuck musi 
zwolnić tempo. Los uczynił z niego 
samotnego rozbitka, który walczy 
o przetrwanie na bezludnej wyspie. 
Pomału dzień za dniem uczy się 
życia od początku: jak zrobić nóż, 
jak rozpalić ogień, gdzie zdobyć 
pożywienie. Najpierw wierzy, że 
ta sytuacja potrwa tylko kilka dni, 
później z każdym kolejnym tygo-
dniem zaczyna tracić nadzieję. 
Musi pogodzić się i nauczyć żyć 
w samotności, jakiej nie sposób 
sobie wyobrazić. Po czterech 
latach podejmuje rozpaczliwą 
próbę powrotu do cywilizacji. 
Buduje tratwę i wyrusza na niej 
na spotkanie bliskich albo śmierci. 
Na szczęście tym razem los jest dla 
niego łaskawy i Chuck zostaje zna-
leziony na oceanie. Staje się sławny, 
jest bohaterem. Niestety świat, do 
którego tęsknił, różni się od tego, 
do którego wraca.

HIT NA DZIŚ

06:00
08:00
08:10
08:15
08:35
09:05
09:30
09:55
10:25
10:30
10:55
11:25
11:45
12:00
12:10
12:35
13:20

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

21:50
22:20
22:25
22:40
22:50

23:45
00:15

00:55

01:40
02:50
03:00

Siedem lat w Tybecie
20.45 POLSAT

 Dramat; Reżyseria: Jean-Jacques 
Annaud; W rolach głównych:Brad 
Pitt, David Thewlis, Mako, Jamyang 
Jumttscho Wenchung, Lha-Kpa 
Isamchoe; Kraj produkcji: USA/Wielka 
Brytania; Rok produkcji: 1997; Czas 
trwania: 130 min.

Film „Siedem lat w Tybecie” 
opowiada historię austriackiego 
alpinisty Heinricha Harrera, który 
tuż przed wybuchem II wojny 
światowej wraz ze swoim kolegą, 
alpinistą Peterem Aufschnaiterem 
przebył szczyty Himalajów, by 
dotrzeć do Tybetu. Poznał tam 
nastoletniego wówczas ducho-
wego przywódcę Tybetańczyków, 
Kunduna DalaiLamę (Jamyang 
Jamtscho Wangchuk) i przeżył 
pewnego rodzaju duchowy prze-
łom. Siedmioletni pobyt w Tybecie 
i przyjaźń z Kundunem sprawiły, 
że stał się innym człowiekiem: 
lepszym, bogatszym i piękniej-
szym duchowo. Tybet – cel jego 
niezwykłej wyprawy, był wówczas 
miejscem właściwie nie odwiedza-
nym przez przybyszów z Europy. 
Do dziś tamtejsza natura urzeka 
dzikością, niezmierzoną przestrze-
nią i poczuciem izolacji. Podobnie 
kultura Tybetu dla człowieka 
z Zachodu, charakteryzowana 
przez buddyzm, kontemplację, 
harmonię z naturą i swoim wnę-
trzem duchowym, obojętność 
na dobra materialne pozostaje 
urzekająca.

HIT NA DZIŚ
06:00 Piosenka na życzenie
06:55 TV MARKET
07:10 Interwencja, odc.564 Polska, 2005
07:30 Ja się zastrzelę 7
08:00 Zbuntowany Anioł , odc.253
09:00 Gra w ciemno, odc.87 Polska
10:00 Za wszelką cenę, odc.16
12:00 Zbuntowany Anioł, odc.254 
13:00 Ja się zastrzelę 7, odc.123
13:30 Świat według Bundych
14:00 Pierwsza miłość, odc.204 Polska
14:45 Pensjonat pod Różą, odc.96 

Polska
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda 16 godz.
16:10 Interwencja, odc.566 Polska
16:30 Świat według Bundych, odc.155 
17:00 Gra w ciemno Polska
18:00 Pierwsza miłość, odc.205
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport, odc.361
19:25 Pogoda
19:30 Samo życie, odc.632 Polska
20:15 Raport specjalny, odc.83
20:45 Siedem lat w Tybecie; USA, 1997; r. 

Jean-Jacques Annaud; w. B.D. Wong, Brad 
Pitt, Danny Denzongpa, David Thewlis, 
Mako, Thewlis David, Victor Wong 
Dramat. Austriacki wspinacz Heinrich 
Harrer (Pitt) w przededniu drugiej 
wojny światowej zostawia ciężarną 
żonę i wyrusza z niemiecką wyprawą 
wysokogórską na Nanga Parbat. 
Ekspedycja kończy się katastrofą - 
niektórzy uczestnicy giną, inni zostają 
internowani przez Anglików. Harrer po 
długiej wędrówce dociera do Tybetu, 
gdzie przeżywa duchowe oświecenie. 
Przyjaźń z zafascynowanym kulturą 
Zachodu nastoletnim Dalajlamą 
(Wangchuk) przerywa agresja Chin 
na Tybet... 

21:30 Studio Lotto
23:15 Strażnik Teksasu, odc.17
00:15 Biznes Wydarzenia
00:30 Pogoda 16 godz.
00:35 Kuba Wojewódzki; Talk Show
01:35 Nocne randki, odc.22
02:35 SPORT na BIS

06.00 „Sztukateria” - Magazyn kulturalny
06.25 „Kinomaniak” - Odjazdowy ma-

gazyn filmowy
06.50 „VIP” - Wydarzenia i plotki 
07.15 „Muzyczne listy” – magazyn
08.15 „Magia gwiazdki” - Niemcy 2002, 

reż. Marco Serafini
09.55 „O chłopcu, który uratował Święta 

Bożego Narodzenia” - r. John Putch; w. T.L. 
Brooke, Colin McClean, Andre Bourque, 
Ariana McClain, Doug Robinson

11.35 „Miłość pod choinkę” - Kanada, 
USA, 1996; reż.: Jerry London; wyst.: 
Jayne Eastwood, Matheson Tim, Melissa 
Gilbert, Travis Tritt, Michelle Trachtenberg; 
komedia romantyczna

13.15 „Sami swoi” - Polska 1967, reż. 
Sylwester Chęciński wyk. Wacław 
Kowalski, Władysław Hańcza, Zdzisław 
Karczewski, Ilona Kuśmierska

14.45 TiVi-sekcja – talk show: goście pro-
gramu: Katarzyna Cichopek, Tomasz Kot 

15.45 „Czy Święty Mikołaj się rozwodzi?” - 
USA/Niemcy, 2002; reż.: John Shepphird; 
wyst.: Cole Sprouse, Connie Sellecca, 
Corbin Bernsen, Dylan Sprouse; 

17.25 „Życzenie wigilijne Richiego Richa” 
- USA, 1998; reż.: Murlowski John; wyst.: 
Curtis Keene, Gallagher David, Levy 
Eugene, Mull Martin, Richardson Jake

18.55 „Gorzka czekolada” - USA 1988, 
reż. Stuart Margolin; wyk. Helen Shaver, 
Diahann Carroll, Marc Donato, Kristin 
Fairlie, Dylan Provencher

20.50 „Rok dwutysięczny” - USA, 1999; 
reż.: Pepin Richard; wyst.: Ed O’Ross, 
Jaimz Woolvett, Louis Gossett-jr., 
Malcolm McDowell, Sarah Chalke; 
Film sensacyjny. W przededniu nowego 
millenium, amerykańskie służby specjalne 
otrzymują wiadomość o grożącej światu 
katastrofie nuklearnej. W latach 60-tych 
CIA umieściło w kolumbijskiej dżungli 
broń atomową, która wybuchnie wraz 
z nadejściem nowego wieku. Rozpoczyna 
się wyścig za czasem.

22.45 „Joe Valachi” - Francja / Włochy, 
USA, Włochy, 1972, reż.: Terence 
Young

01.05 „Pałac Wagabundów” (26) 
– Australia 2001, reż. Pino Amenta, 
Geoffrey Cawthorn

01.35 Muzyczne Listy – magazyn
02.25 „Strefa P” - Magazyn muzyczny 
02.50 „Joker” – talk-show 
03.40 Zakończenie programu

05.45 „Sztukateria” - magazyn kultural-
ny

06.10 „Kinomaniak” - Odjazdowy ma-
gazyn filmowy

06.35 „VIP” - Wydarzenia i plotki 
07.00 „Muzyczne listy” – magazyn 

muzyczny
08.00 TV market
08.15 „Pokemon” () – serial animowany 

dla dzieci, USA/Japonia
08.45 Benny Hill () – serial komediowy 
09.15 „MacGyver” (84) – przygodowy 

serial akcji, USA/Kanada 1985-1992
10.15 „Czy Święty Mikołaj się rozwodzi?” - 

USA/Niemcy, 2002; reż.: John Shepphird; 
wyst.: Cole Sprouse, Connie Sellecca, 
Corbin Bernsen, Dylan Sprouse; 

11.55 „Gorzka czekolada” - USA 1988, 
reż. Stuart Margolin; wyk. Helen Shaver, 
Diahann Carroll, Marc Donato, Kristin 
Fairlie, Dylan Provencher

14.00 „Muzyczne listy” – magazyn 
15.05 „Pokemon” (123) – serial animo-

wany dla dzieci, USA/Japonia
15.35 „Kachorra to ja” (17) - Argentyna 

2002, prod. Gabriel Fierro; reż. Jorge 
Montero

16.35 „Port lotniczy” (40) – dokudrama 
17.10 Benny Hill (49) – serial kom.
17.45 „Daję słowo” – teleturniej
18.30 „Drogówka” - Magazyn policyjny 
19.00 „MacGyver” (85) – przygodowy 

serial akcji, USA/Kanada 1985-1992, 
reż. Lee David Zlotoff

20.00 „Klątwa upadłych aniołów”  (6) 
– serial obyczajowy, Wielka Brytania 
2004, reż. Brian Grant, Andy Goddard, 
wyk. Jemima Rooper, Christina Cole, 
Jamie Davis, Amber Sainsbury, Michael 
Fassbender, Colin Salmon

21.00 „Pierwsza fala” (57) – fantastyczny 
serial akcji, Kanada 1998, reż. Holly Dale, 
Rob LaBelle, wyk. Sebastian Spence

22.00 WYDARZENIA 
22.10 „Drogówka” - Magazyn policyjny 
22.40 „Polisa” - USA, 1999; reż.: Steilen 

Mark; wyst.: Reilly John C., Fichtner 
William, McGillis Kelly, Castellaneta 
Dan, Rasche David

00.40 Muzyczne listy – magazyn
01.30  „Strefa P” - Magazyn muzyczny 
01.55 „Joker” – talk-show 
02.45 Zakończenie programu
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ŚRODA 28 GRUDNIA 2005 r. (Antoni, Cezary, Emma, Teofila)

TVP 2

06:00 Kawa czy herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Pan Fasola; serial anim.
08:40 Listonosz Pat; film anim.
09:05 Bajeczki Jedyneczki
09:20 Magiczne drzewo - odc. 3; serial 
09:50 Teleranek na ferie
10:00 Czarodziejskie Święta Franklina; 

film animowany kraj prod.Kanada
10:55 TELEZAKUPY
11:25 Europa bez miedzy
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Klan - odc. 1026; telenowela TVP
12:35 Plebania - odc. 628; telenowela
13:00 Dobrane pary - odc.3; talk-show
13:30 Zaginiony świat - odc. 21; serial kraj 

prod.Kanada (2002)
14:15 Historia filozofii po góralsku
14:25 My Wy Oni; magazyn
15:00 Wiadomości
15:10 Receptury klasztorne; magazyn
15:25 Co tu jest grane ?
15:55 Był taki dzień
16:00 Teleexpress
16:20 Puchar Świata w skokach nar-

ciarskich - Turniej Czterech Skoczni. 
Oberstdorf

18:35 Jaka to melodia?
19:00 Lippy and Messy
19:05 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 Pogoda
20:05 Pogoda dla kierowców
20:20 Zagubieni; serial kraj prod.USA
21:10 Zagubieni; serial kraj prod.USA
21:55 Widzieć i wiedzieć - Bezpieka - 

pretorianie komunizmu cz.2; film dok.
22:25 Prosto w oczy
22:40 Wiadomości
22:50 U nas na Pekinie - odc.8; serial 

dokumentalny Ewy Borzęckiej
23:15 Był taki dzień
23:20 Saloon gier; serial animowany
23:35 Sezon mistrzów 105’; dramat kraj 

prod.USA (1982); reż.:Paul Sorvino; wyk.:
Bruce Dern, Stacey Keach

01:20 Ślady, tropy, zagadki
02:00 Człowiek zaniedbuje siebie; film 

dokumentalny
02:45 Był taki dzień
02:50 Zakończenie dnia

06:05 Złotopolscy - odc. 304
06:30 10 minut tylko dla siebie
06:40 Dwójka Dzieciom - Przygody psa 

Cywila - odc. 3; serial TVP
07:10 Od przedszkola do Opola
07:40 Dwójka Dzieciom - Teletubisie - odc. 

104/156; serial animowany
08:10 Egzamin z życia - odcinek 4; serial
09:00 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 M jak miłość - odc. 244; serial TVP
12:00 Podróże kulinarne Roberta 

Makłowicza
12:30 Zimowe podium
12:40 TELEZAKUPY
13:00 Panorama
13:15 Pogoda
13:15 Z Koniakowa w świat...; reportaż
13:30 Rodzinne kolędowanie; koncert
14:15 Wojownicy; teleturniej
14:45 Dzwonnik z Notre Dame 2; 63’; 

film animowany kraj prod.USA
16:00 Dla niesłyszących - Panorama
16:15 Dla niesłyszących - Na dobre i na 

złe - odc. 239; serial TVP
17:15 Allo, Allo - odc. 61; serial komediowy 

kraj prod.Wielka Brytania (1989)
17:45 SOS czyli Sami o Sobie
17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:05 Europa da się lubić - (odc. 72) 

Europa wigilijna
20:15 Panorama flesz
20:25 Na łasce zawodowca  83’; dramat 

psychologiczny kraj prod.USA (1999); 
reż.:Graeme Campbell; wyk.:Joanna 
Kerns, Stephen Lang, Bill MacDonald

22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport Telegram
22:30 Pogoda
22:40 Pogoda dla narciarzy
22:45 Pitbull; serial TVP
23:35 Czy świat oszalał? - Biedne 

bogate dzieci; film dokumentalny kraj 
prod.USA

01:05 W obronie prawa - VI odc. 10/23; 
serial kraj prod.USA (1995)

01:50 Wesołych Świąt; film dokumen-
talny

02:15 Zakończenie dnia

06:00 Uwaga! - magazyn
06:20 Telesklep 
07:00 Najsłabsze ogniwo - teleturniej
07:55 Nocny kurs - serial sensacyjny (12/

22), USA, 2002, wyst. David Morse, Andre 
Braugher, George Dzundza, Matthew 
Borish, Donna Murphy

08:50 Wykręć numer - teleturniej
10:10 Salon gier - interaktywny teleturniej 

na żywo
11:05 Usterka - serial fabularno-doku-

mentalny, 2004
11:35 Na Wspólnej - serial obyczajowy 

(569/0), Polska, 2005, reż. Marcin 
Figurski

12:05 Rozmowy w toku - talk show
13:10 W-11 Wydział Śledczy - serial 

fabularno-dokumentalny
13:45 Nocny kurs - serial sensacyjny (13/

22), USA, 2002, wyst. David Morse, Andre 
Braugher, George Dzundza, Matthew 
Borish, Donna Murphy

14:45 Nash Bridges - serial sensacyjny 
(35/122), USA, 1996, reż. Adam 
Nimoy

15:45 Gorzka zemsta - telenowela oby-
czajowy (181/188), Kolumbia, 2003, reż. 
Rodrigo Triana 

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

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

(570/0), Polska, 2005
21:30 Martwa cisza - film sensacyjny, 

Australia, 1988, reż. Phillip Noyce , 
wyst. Nicole Kidman, Sam Neill, Billy 
Zane, Rod Mulliner, Joshua Tilden

23:20 Sześć stóp pod ziemią - serial 
obyczajowy (1/13)

00:20 Nocne igraszki, 2005
01:20 Uwaga! - magazyn, 2005
01:40 Telesklep

   CZWARTEK 29 GRUDNIA 2005 r.  (Dawid, Dominik, Gosław, Jonatan, Marcin, Tomasz)

TVP 1 POLSAT TVN TV 4

TVP 2

06:00 Kawa czy herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Moda na sukces - odc.2675
08:35 Listonosz Pat; film anim.
09:05 Domisie; program dla dzieci
09:30 WIRTUL@NDIA
09:55 Magiczne drzewo - odc. 2; serial
10:20 Teleranek na ferie
10:30 Talent za talent
10:55 TELEZAKUPY
11:25 Wpisani w krajobraz; magazyn
11:40 To trzeba wiedzieć
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Klan - odc.  1025; telenowela TVP
12:35 Plebania - odc. 627; telenowela
13:00 Jaka to melodia?
13:25 Zaginiony świat - odc. 20; serial
14:10 Historia filozofii po góralsku 
14:25 Raj ; magazyn
15:00 Wiadomości
15:10 Receptury klasztorne; magazyn
15:25 Historia filozofii po góralsku
15:35 Co tu jest grane ?
16:00 Fenomen - Sprzedawcy fałszywych 

nadziei; felieton
16:20 Był taki dzień
16:25 Moda na sukces - odc.2675
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:15  Reporterzy  non - stop
17:30 Klan - odc. 1030; telenowela TVP
18:00 Jaka to melodia?
18:30 Plebania - odc. 632; telenowela
19:00 Lippy and Messy
19:05 Wieczorynka
19:30 Wiadomości; Sport; Pogoda
20:15 Okruchy życia - Oskarżona o zabój-

stwo 89’; film fabularny kraj prod.USA 
(1991); reż.:Charles Correll

21:50 Widzieć i wiedzieć - Bezpieka - 
pretorianie komunizmu cz.1; film dok.

22:45 Prosto w oczy
23:00 Wiadomości
23:05 Był taki dzień
23:10 Saloon gier - odc. 1; serial anim.
23:30 Coś dla panów 88’; komedia kraj 

prod.Wielka Brytania (2001)
01:00 Wokół wielkiej sceny
01:40 Przewrót magnetyczny cz.II; film 

dokumentalny
02:05 Był taki dzień
02:10 Zakończenie dnia

05:55 Złotopolscy - odc. 303
06:20 10 minut tylko dla siebie
06:35 Dwójka Dzieciom - Przygody psa 

Cywila - odc. 2; serial TVP
07:10 Od przedszkola do Opola
07:40 Dwójka Dzieciom - Teletubisie - odc. 

103; serial animowany
08:10 Egzamin z życia - odcinek 3; serial
09:00 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 M jak miłość - odc. 243; serial TVP
12:00 Podróże kulinarne Roberta 

Makłowicza
12:30 Zimowe podium
12:40 TELEZAKUPY
13:00 Panorama
13:10 Pogoda
13:10 Wędrówki przyrodnicze z Davidem 

Attenborough; serial dokumentalny
13:40 Wojownicy; teleturniej
14:10 Wydra pana Grahama  102’; film 

obyczajowy kraj prod.Wielka Brytania 
(1969); reż.:Jack Couffer

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

- odcinek 374; serial TVP
17:05 Dla niesłyszących - Kulisy serialu 

„M jak miłość”
17:15 Allo, Allo - odc.  60; serial kom.
17:45 SOS czyli Sami o Sobie
17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:05 Jeden z dziesięciu; teleturniej
19:30 Święta ze zwierzętami
19:50 Kocham kłopoty 117’; komedia 

kraj prod.USA (1994); reż.:Charles 
Shyer; wyk.:Julia Roberts, Nick Nolte

22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport Telegram
22:30 Pogoda
22:40 Pitbull - odc. 4/5; serial TVP
23:35 Alibi na środę - Autostrada 395 89’; 

film sensacyjny kraj prod.USA (2001); 
reż.:Fred Dryer; wyk.:Fred Dryer, Diane 
Delano, Blake Adams

01:10 Nowojorscy gliniarze - odc. 20 ost.; 
serial kraj prod.USA (2001)

01:55 Francois Truffaut.Autobiografia; 
film dokumentalny kraj prod.Francja

02:50 Zakończenie dnia

06:00 Piosenka na życzenie Polska
06:55 TV Market
07:10 Interwencja, odc.567 Polska
07:30 Ja się zastrzelę 7, odc.124
08:00 Zbuntowany Anioł, odc.255
09:00 Gra w ciemno Polska
10:30 Szafa gra, odc.1 Polska, 2005
11:00 Samo życie, odc.633
11:45 TV Market
12:00 Zbuntowany Anioł, odc.256
13:00 Jak pan może panie doktorze 3, 

odc.47
13:30 Świat według Bundych, odc.156
14:00 Pierwsza miłość, odc.206
14:45 Sopot Festiwal TOPtrendy 2005
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.568 Polska
16:30 Daleko od noszy, odc.76 Polska, 

2004; r. Jaroszyński Krzysztof
17:00 Gra w ciemno Polska
18:00 Pierwsza miłość, odc.207
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Samo życie, odc.634 Polska
20:15 Gotowe na wszystko, odc.18
21:15 Gotowe na wszystko, odc.19
21:30 Studio Lotto
22:20 Cyborg; USA, 1989; r. Albert 

Pyun; w. Alex Daniels, Jean-Claude Van 
Damme, Klyn Vincent, Richter Deborah 
Thriller sci-fi. Akcja tego znakomitego 
kina akcji rozgrywa się w Ameryce XXI 
wieku, która po całkowitym upadku eko-
nomicznym jest wstrząsana licznymi ak-
tami przemocy. Dodatkowo pogrążoną 
w chaosie ludność dziesiątkuje śmiertelna 
plaga. Jedynym ratunkiem dla tego świa-
ta jest Pearl Prophet, piękna pół kobieta, 
pół robot, która posiada dostateczną 
wiedzę, by przygotować szczepionkę. 
Do jej ochrony zostaje przydzielony 
Gibson Rickenbacker (w tej roli Jean-
Claude Van Damme).

23:50 Biznes Wydarzenia
00:05 Pogoda
03:00 AQUAZ

06:00 Uwaga! - magazyn
06:20 Telesklep 
07:00 Nash Bridges - serial sensacyjny 

(35/122), USA, 1996
07:55 Nocny kurs - serial sensacyjny (13/

22), USA, 2002, wyst. David Morse, Andre 
Braugher, George Dzundza, Matthew 
Borish, Donna Murphy

08:50 Wykręć numer - teleturniej, 2005
10:10 Salon gier - interaktywny teleturniej 

na żywo
11:05 Usterka - serial fabularno-doku-

mentalny, 2004
11:35 Na Wspólnej - serial obyczajowy 

(570/0), Polska, 2005, reż. Marcin 
Figurski 

12:05 Rozmowy w toku - talk show
13:10 W-11 Wydział Śledczy - serial 

fabularno-dokumentalny, 2005
13:45 Nocny kurs - serial sensacyjny (14/

22), USA, 2002, wyst. David Morse, Andre 
Braugher, George Dzundza, Matthew 
Borish, Donna Murphy

14:45 Nash Bridges - serial sensacyjny 
(36/122), USA, 1996, reż. Chuck 
Bowman 

15:45 Gorzka zemsta - telenowela oby-
czajowy (182/188), Kolumbia, 2003

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

kumentalny, 2005
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:10 Najsłabsze ogniwo - teleturniej
21:00 Na Wspólnej - serial obyczajowy 

(571/0), Polska, 2005, reż. Marcin 
Figurski

21:30 Zdeptana niewinność - film oby-
czajowy, USA, 1988, reż. Sandor Stern 
, wyst. Jonna Lee, Melinda Dillon, John 
Pleshette, Kris Kramm, Ben Frank, Dennis 
Howard

23:15 Rodzina Soprano - serial sensacyjny 
(3/13), USA

00:20 Siłacze P 
01:20 Uwaga! - magazyn
01:40 Telesklep

TVP 1 POLSAT TVN TV 4

06:00
08:00
08:10
08:15
08:35
09:05
09:30
09:55
10:20
10:30
10:55
11:25
11:40
11:45
12:00
12:10
12:35
13:00
13:25
14:10
14:25
15:00
15:10
15:25
15:35
16:00

16:20
16:25
16:50
17:00
17:15
17:30
18:00
18:30
19:00
19:05
19:30
20:15

21:50

22:45
23:00
23:05
23:10
23:30

01:00
01:40

02:05
02:10

Martwa cisza
21.30 TVN
 Film sensacyjny, Australia, rok produkcji: 

1988; Reżyseria: Phillip Noyce; Obsada: 
Nicole Kidman, Sam Neill, Billy Zane

EddJohn Ingram (Sam Neil), oficer 
australijskiej marynarki wojennej, 
powraca z rejsu do domu, by do-
wiedzieć się, że jego kilkuletni syn 
zginął w wypadku samochodowym, 
zaś jego żona Rae (Nicole Kidman) 
nie odzyskała po wypadku przytom-
ności. Kiedy Rae budzi się wreszcie 
ze śpiączki, ma ogromne wyrzuty 
sumienia, czuje się odpowiedzial-
na za śmierć własnego dziecka. 
Małżonkowie, aby zapomnieć 
o tragedii, która ich dotknęła, po-
stanawiają wyruszyć w rejs swoim 
jachtem. Pewnego dnia dostrzegają 
na horyzoncie opuszczoną, tonącą 
łódź o nazwie „Orfeusz”. John pró-
buje nawiązać z nią kontakt radiowy, 
lecz bez powodzenia. Tymczasem 
na szalupie ratunkowej podpływa 
do jachtu Ingramów Amerykanin, 
Hughie Warriner, który opowiada 
nieprawdopodobną historię 
o katastrofie, która wydarzyła 
się na „Orfeuszu” podczas próby 
przepłynięcia Pacyfiku. John i Rae 
zabierają rzekomego rozbitka 
na pokład. John, dręczony złymi 
przeczuciami, nie może w nocy 
spać. Nie ufa nowemu pasażerowi. 
Postanawia w końcu na własne oczy 
przekonać się, co naprawdę stało się 
na „Orfeuszu”. Pewny, że jego żona 
i Hughie spokojnie śpią, podpływa 
do łodzi...

HIT NA DZIŚ

06:00
08:00
08:10
08:15
08:40
09:05
09:20
09:50
10:00

10:55
11:25
11:45
12:00
12:10
12:35
13:00
13:30

14:15
14:25
15:00
15:10
15:25
15:55
16:00
16:20

18:35
19:00
19:05
19:30
19:55
20:00
20:05
20:20
21:10
21:55

22:25
22:40
22:50

23:15
23:20
23:35

01:20
02:00

02:45
02:50

Na łasce zawodowca
20.25 TVP 2
 Film sensacyjny, 83 min, USA 1999; 

Reżyseria: Graeme Campbell; Scenariusz: 
Matthew Sommer; Występują: Joanna 
Kerns, Tim Matheson, Stephen Lang, 
Kristin Adams, Shawn Ashmore, Bill 
MacDonald, Sally Cahill, Robert Harris, 
Rick Coulter i inni

Elizabeth Cooper od 17 lat jest 
mężatką, pracuje jako agentka 
nieruchomości. Jej mąż, Thomas, 
jest znanym i cenionym lekarzem. 
Wraz z trojgiem dzieci Cooperowie 
mieszkają w pięknej rezydencji 
z ogrodem. Ale ich małżeństwo nie 
jest udane. Elizabeth czuje się lek-
ceważona i zaniedbywana, pragnie 
rozwodu. Thomas sprzeciwia się 
temu, uważa, że to zaszkodziłoby 
jego reputacji. Zresztą wygodnie mu 
u boku żony, która wzorowo dba 
o dom i dzieci. Gdy Elizabeth po raz 
kolejny mówi o rozwodzie, Thomas 
wycelowuje w jej kierunku broń. Co 
prawda, pistolet nie jest nabity, ale 
przestraszona Liz zawiadamia poli-
cję. Po złożeniu wyjaśnień dr Cooper 
zostaje jednak zwolniony do domu. 
Liz dużo pracuje, odbywa wiele służ-
bowych spotkań. Jej kolejny klient, 
John Davis, nieoczekiwanie wyjawia 
jej, że jest płatnym modercą wy-
najętym przez Thomasa do zabi-
cia jego żony. Przed wykonaniem 
zlecenia John zawsze zapoznaje 
się z rozkładem dnia i zwyczajami 
swojej ofiary. Obserwując Liz, do-
szedł do wniosku, że jest ona dobrą 
żoną i matką, i Thomas nie ma racji, 
domagając się zgładzenia rzekomo 
niewiernej połowicy. John proponuje 
więc Liz ochronę i ratunek.

HIT NA DZIŚ

06:00 Piosenka na życzenie
07:10 Interwencja, odc.566 Polska
07:30 Ja się zastrzelę 7, odc.123
08:00 Zbuntowany Anioł, odc.254
09:00 Gra w ciemno Polska
10:00 Strażnik Teksasu, odc.17; USA
11:00 Samo życie, odc.632 Polska
11:45 TV MARKET
12:00 Zbuntowany Anioł, odc.255
13:00 Ja się zastrzelę 7, odc.124
13:30 Świat według Bundych, odc.155 
14:00 Pierwsza miłość, odc.205
14:45 Pensjonat pod Różą, odc.97 Polska, 

2005; r. Bork Mirosław, Wojtyszko Maciej
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda 16 godz.
16:10 Interwencja, odc.567 Polska
16:30 Świat według Bundych, odc.156
17:00 Gra w ciemno Polska
18:00 Pierwsza miłość, odc.206
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport, odc.362
19:25 Pogoda 19 godz., odc.1228
19:30 Samo życie, odc.633
20:15 Randka w ciemno; USA, 1987; r. Blake 

Edwards; w. Bruce Willis, John Larroquette, 
Kim Bassinger, William Daniels 
Komedia. Walter Davis (Bruce Willis) 
jest pracoholikiem, który zaniedbuje 
całkowicie swoje życie prywatne. 
Pewnego dnia zostaje zaproszony 
na ważną kolację służbową, na którą 
musi przyjść w towarzystwie kobiety. Z 
pomocą samotnemu Walterowi przycho-
dzi brat, który umawia go z kuzynką 
swojej żony Nadią. Nadia ma jednak 
jedną wadę. Nie może wypić nawet 
grama alkoholu, ponieważ zupełnie 
traci kontrolę nad sobą.   

21:30 Studio Lotto
22:00 Tango z aniołem, odc.18
22:45 Nasze dzieci, odc.58 Polska;   
23:45 Biznes Wydarzenia
00:00 Pogoda 16 godz.
00:05 Gwiazdki bez opakowania 
01:05 AQUAZ

05.45 „Sztukateria” - magazyn kultural-
ny

06.10 „Kinomaniak” - Odjazdowy ma-
gazyn filmowy

06.35 „VIP” - Wydarzenia i plotki 
07.00 Muzyczne listy – magazyn mu-

zyczny 
08.00 TV Market
08.15 „Pokemon” (123) – serial animo-

wany dla dzieci, USA/Japonia 
08.45 Benny Hill (49) – serial kom.
09.15 „Kachorra to ja” (17) - Argentyna 

2002, prod. Gabriel Fierro; reż. Jorge 
Montero

10.15 „MacGyver” (85) – przygodowy 
serial akcji, USA/Kanada

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

12.20 TV Market 
12.35 „Port lotniczy” (40) – dokudrama 
13.10 „Daję słowo” – teleturniej
14.00 Muzyczne listy – magazyn
15.05 „Pokemon” (124) – serial animo-

wany dla dzieci, USA/Japonia 
15.35 „Kachorra to ja” (18) - Argentyna 

2002, prod. Gabriel Fierro; reż. Jorge 
Montero

16.35 „Port lotniczy” (41) – dokudrama 
17.10 Benny Hill (50) – serial kom.
17.45 „Daję słowo” – teleturniej
18.30 „Drogówka” - magazyn policyjny
19.00 „Muszkieterowie - nowe poko-

lenie” (13) – przygodowy płaszcza i 
szpady, USA 2005, reż. Richard Martin, 
Ron Oliver, wyk. Karen Cliche, Tobias 
Mehler (D’Artagnan), Mark Hildreth, 
Zak Santiago, Sheena Easton, Bruce 
Boxleitner, Michael Ironside, Robert 
Sheehan

20.00 „Komisarz Rex” (1) - serial krymi-
nalny, Austria - Niemcy, 1998, reż. Hajo 
Gies, Oliver Hirschbiegel, Detlef Ronfeldt, 
wyk. Alexander Pschill, Elke Winkens

21.00 „Łabędziem być” - program 
22.00 Wydarzenia
22.10 Detektor – raport Czwórki – ma-

gazyn reporterski 
22.40 „III wojna” - USA, 2001; reż.: 

Robert Mandel; wyst.: Timothy Hutton, 
Lane Smith, Marin Hinkle, Michael 
Constantine

00.35 „Muzyczne listy” – magazyn 
00.25  „Strefa P” - Magazyn muzyczny 
01.50 „Joker” – talk-show 
02.40 Zakończenie programu

05.45 „Sztukateria” - Magazyn kultural-
ny

06.10 „Kinomaniak” - Odjazdowy ma-
gazyn filmowy

06.35 „VIP” - Wydarzenia i plotki 
07.00 Muzyczne listy – magazyn
08.00 TV Market 
08.15 „Pokemon” (124) – serial animo-

wany dla dzieci, USA/Japonia
08.45 Benny Hill (50) – serial kom.
09.15 „Kachorra to ja” (18) - Argentyna 

2002, prod. Gabriel Fierro; reż. Jorge 
Montero

10.15 „FIFA Futbol Mundial” - półgodzinny 
magazyn piłkarski

10.45 „Instynkt tropiciela” – przewodnik 
po Polsce

11.15 Kasa na bank - telerutniej
12.20 TV Market
12.35 „Port lotniczy” (41) – dokudrama 
13.10 „Daję słowo” – teleturniej
14.00 „Muzyczne listy” – magazyn 
15.05 „Pokemon” (125) – serial animo-

wany dla dzieci, USA/Japonia
15.35 „Kachorra to ja” (19) - Argentyna 

2002, prod. Gabriel Fierro; reż. Jorge 
Montero

16.35 „Port lotniczy” (42) – dokudrama 
17.10 Benny Hill (51) – serial kom.
17.45 Taxi – teleturniej 
18.30 „Komenda” - serial dokumental-

ny 
19.00 „Largo” (28) – przygodowy serial 

akcji, Francja/Niemcy/Kanada/Belgia/
USA 2001

20.00 „III wojna” - USA, 2001; reż.: 
Robert Mandel; wyst.: Timothy Hutton, 
Lane Smith, Marin Hinkle, Michael 
Constantine

21.40 WYDARZENIA 
21.50 „Komenda” - serial dokumentalny 
22.20 „Hotel New Hampshire, The” 

- Kanada 1972, reż. Tony Richardson; 
wyk. Jodie Foster, Beau Bridges, Rob 
Lowe, Nastasia Kinski, Wilfird Brimley, 
Lisa Basen

00.55 „Pałac Wagabundów” (27) 
– Australia 2001, reż. Pino Amenta, 
Geoffrey Cawthorn, wyk. Rachel Aveling, 
Lisa Bailey, Jenni Baird, Amelia Barrett, 
Daniel Billett, Dieter Brummer 

01.25 Muzyczne listy – magazyn
02.15 „Strefa P” - Magazyn muzyczny 
02.40 „Joker” – talk-show 
03.30 Zakończenie programu 
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Zastrzyk gotówki

W gminie Nasielsk największa grupa 
rolników – ze względu na uprawę 
zbóż i roślin paszowych – skorzysta 
z uzupełniającej płatności obszarowej. 
Przysługuje ona do następujących ro-
dzajów roślin:
– zboża;
– rośliny oleiste (rzepak, rzepik, 
słonecznik, soja);
– rośliny wysokobiałkowe (bób, 
bobik, łubin słodki, groch siewny);
– rośliny strączkowe (wyka siew-
na, soczewica jadalna, ciecierzyca 
pospolita);
– orzechy: włoskie, leszczyna;
– len włóknisty i oleisty;
– konopie włókniste;
– rośliny przeznaczone na materiał 
siewny kategorii elitarny i kwalifikowa-
ny;
– rośliny przeznaczone na paszę 
uprawiane na łąkach i pastwiskach, 
gruntach ornych (trawy, rośliny mo-
tylkowate drobnonasienne, rośliny 
strączkowe pastewne, mieszanki traw 
z roślinami motylkowatymi drobnona-
siennymi, okopowe pastewne – z wy-
łączeniem ziemniaków pastewnych).

Wnioski o płatności bezpośrednie za 
mijający rok można było składać od 
15 marca do 31 maja. Również i po 
tym terminie można było ubiegać 
się o płatności bezpośrednie, jeszcze 
przez 25 dni kalendarzowych – do 
25 czerwca, jednak złożenie wniosku 
w tym okresie wiązało się ze zmniej-
szeniem kwoty płatności o 1 proc. za 
każdy dzień roboczy opóźnienia. 

Ogółem w biurach powiatowych 
Agencji złożono 1 486 189 wnio-
sków o przyznanie płatności bezpo-
średnich do gruntów rolnych, o łącz-
nej powierzchni 14 283 072 ha. 

Jak podkreśla Agencja, w pierwszej ko-
lejności do naliczania płatności zostali 
wytypowani producenci posiadający 
gospodarstwa rolne na terenie powia-

tów dotkniętych klęską suszy. Ponadto, 
dopłaty są również wypłacane (już od 
grudnia) tym producentom rolnym, 
którzy nie zostali wytypowani do kon-
troli na miejscu oraz złożyli prawidłowo 
wypełnione wnioski o przyznanie 
płatności bezpośrednich do gruntów 
rolnych. Zgodnie z przepisami unij-
nymi, realizacja wypłat zakończy się 
30 czerwca 2006 r. (jednolity termin 
dla wszystkich państw członkowskich 
Unii Europejskiej)

Warto przypomnieć, że w trakcie nego-
cjacji członkowskich z Unią Europejską 
Polska zdecydowała, że w okresie 
przejściowym (w latach 2004–2006 
z możliwością przedłużenia maksy-
malnie do 2008  r.) podstawową częścią 
pomocy będzie tzw. Jednolita Płatność 
Obszarowa. System ten jest rozwią-
zaniem nowym w Unii Europejskiej. 
Zgodnie z kierunkiem reformy płatności 
bezpośrednich w UE, w Polsce JPO bę-

dzie niezależna od ilości produkowanej 
żywności lub liczby posiadanych zwie-
rząt. Jako element promocji i wsparcia 
tzw. rolnictwa zrównoważonego, JPO 
będzie przysługiwać do gruntów 
utrzymanych w dobrej kulturze rolnej 
przy zachowaniu wymogów ochrony 
środowiska.

Dodatkowo Polska wynegocjowała 
możliwość zwiększenia pomocy 
o zastosowanie tzw. Uzupełniających 
Krajowych Płatności Bezpośrednich. 
Traktat akcesyjny upoważnił do podnie-
sienia poziomu dopłat odpowiednio do 
55%, 60% i 65% w latach 2004, 2005 
i 2006. Uzupełniająca Krajowa Płatność 
Bezpośrednia zostanie rozdzielona mię-
dzy te sektory, które odgrywają istotną 
rolę w polskim rolnictwie i rozwoju ob-
szarów wiejskich w taki sposób, aby nie 
kolidowały z zasadami Wspólnej Polityki 
Rolnej. Przysługiwać będzie do gruntów 
rolnych, na których są uprawiane chmiel 

Pieniądze już przelewają się na konta rolników
Agencja Restruktury-

zacji i Modernizacji 
Rolnictwa rozpoczęła już 
wypłacanie dopłat bez-
pośrednich za 2005 r. Na 
konta około półtora milio-
na producentów rolnych 
trafi blisko 7 miliardów 
złotych. Jako pierwsi pie-
niądze otrzymają rolnicy 
posiadający gospodar-
stwa na terenie powiatów 
dotkniętych klęską suszy. 
Tak więc w grupie „pe-
chowych szczęśliwców” 
nie ma rolników z gminy 
Nasielsk – a szkoda, bo 
idą święta i przydałby 
się niewielki zastrzyk go-
tówki.
Producenci rolni otrzymają z tytułu 
jednolitej płatności obszarowej około 
314 mln zł więcej niż w 2004 r. Kwota 
płatności uzupełniających przewidziana 
do niektórych upraw wzrośnie o ok. 81 
mln, natomiast kwota uzupełniających 
płatności obszarowych dla chmielu 
zmaleje o nieco ponad 300 tys. zł. Spa-
dek tej kwoty wynika z przekroczenia 
powierzchni referencyjnej przewidzia-
nej dla Polski – poinformowała ARiMR. 
W 2005 r. obowiązują następujące 
stawki płatności bezpośrednich do 
gruntów rolnych:
– Jednolita Płatność Obszarowa 
– 225,00 zł/ha (zwiększenie o 14,47 
zł w stosunku do 2004 r.). Z tego ty-
tułu producentom rolnym wypłacone 
zostanie ponad 3,2 mld zł.
– Uzupełniająca Płatność Obsza-
rowa do uprawy chmielu – 870,02 
zł/ha (zmniejszenie o 143,79 zł 
w stosunku do 2004 r.). Na konta 
producentów rolnych trafi z tego 
tytułu blisko 2 mln zł.
– Uzupełniająca Płatność Obszaro-
wa do innych roślin – 282,35 zł/ha 
(zmniejszenie o 10,43 zł w stosunku 
do 2004 r.). Łączna kwota wsparcia 
to ponad 3,5 mld zł.

oraz inne rośliny wymienione w wy-
dawanym corocznie rozporządzeniu 
Rady Ministrów w sprawie określenia 
rodzajów roślin objętych płatnościami 
uzupełniającymi – informuje centrala 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa.

W ARiMR nie podano szczegóło-
wych informacji dotyczących tylko 
gminy Nasielsk. Udało się nam jedynie 
uzyskać kilka istotnych liczb o całym 
powiecie nowodworskim. Wynika 
z nich, że w naszym regionie jest 
zarejestrowanych 3951 producen-
tów – w 2004 roku było ich 3427. 
Wnioski o płatności bezpośrednie 
w Biurze Powiatowym ARiMR w Po-
miechówku złożyło 3358 rolników 
– o 3 procent więcej niż w ubiegłym 
roku. Prawdopodobnie około połowy 
wniosków pochodziło od rolników 
z gminy Nasielsk.

WA 

Inf. o pociągu (1) (1) (3)
Nasielsk (o) 4:07 4:37 4:56 5:37 5:47 6:15 6:37 7:12 7:30 7:43 9:07 10:07 11:07 12:07 13:09 14:07 14:53 15:49 16:10 17:20 17:47 18:07 19:07 19:21 20:07 21:07
Nowy Dwór Maz. (o) 4:40 5:10 5:29 6:10 6:20 6:48 7:10 7:45 8:03 8:12 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:23 16:17 16:43 17:20 18:20 18:40 19:40 19:50 20:40 21:40
Legionowo (o) 4:59 5:29 5:48 6:29 6:39 7:07 7:29 8:04 8:22 8:26 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 15:50 16:33 17:03 18:10 18:40 19:00 20:00 20:05 21:00 22:00
W-wa Gdańska (o) 5:31 6:01 6:31 7:11 7:38 8:01 8:36 9:01 10:31 11:31 12:36 13:31 14:31 15:31 16:21 17:34 18:41 19:11 19:31 20:35 21:31 22:31
W-wa Wola (p) 5:50 6:20 6:50 7:57 8:20 8:55 9:20 10:50 11:50 12:56 13:50 14:50 15:50 16:40 17:53 19:00 19:50 20:54 21:50 22:50
W-wa Centralna (p) 7:12 9:05 17:24 20:41

Inf. o pociągu (2)
W-wa Centralna (o) 6:15 6:55 10:15 15:15 15:45 18:10
W-wa Wola (o) 3:56 4:56 7:56 8:56 10:01 10:56 11:56 12:56 13:56 15:56 16:56 18:56 19:56 20:56 21:36 22:56
W-wa Gdańska (o) 4:13 5:13 6:13 8:13 9:13 10:18 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 15:38 16:13 16:43 17:13 18:13 19:13 20:13 21:13 21:53 23:13
Legionowo (o) 3:48 5:48 6:57 6:53 7:45 8:48 9:48 11:04 10:58 11:48 12:48 13:48 14:48 15:57 15:54 16:13 16:35 16:48 17:18 17:48 18:50 18:54 19:48 20:48 21:48 22:28 23:48
Nowy Dwór Maz. (p) 5:07 6:07 7:16 7:09 8:04 9:07 10:07 11:23 11:14 12:07 13:07 14:07 15:07 16:16 16:09 16:32 16:51 17:07 17:37 18:07 19:06 19:13 20:07 21:07 22:07 22:47 00:07
Nasielsk (p) 5:40 6:40 7:49 7:38 8:35 9:40 10:40 11:55 11:43 12:40 13:40 14:40 15:40 16:49 16:39 17:05 17:20 17:40 18:10 18:38 19:35 19:46 20:40 21:38 22:40 23:20 00:40

Kolejowe zmiany
Tradycyjnie od wielu lat PKP na przełomie jesieni i zimy rozgrzewa swych klientów, którzy codziennie korzystają z kolejarskich usług, dojeżdżając do pracy i do domów . Rozgrzewa i budzi 
spore emocje.  Przyczyna jest banalna – wprowadzony od 11 grudnia nowy rozkład jazdy Mazowieckich Kolei Regionalnych. Wydłużony czas przejazdu  pociągu przybliża kolej do rekordów  
prędkości lokomotywy Stephensona sprzed blisko dwóch wieków
Przedstawiamy naszym czytelnikom nowy rozkład jazdy w skróconej wersji, obejmujący stacje: Nasielsk, Nowy Dwór Mazowiecki, Legionowo ,Warszawę Gdańską, i Warszawę Centralną.

NASIELSK - WARSZAWA

WARSZAWA - NASIELSK
(1) - kursuje do 24.VI i od 2.IX; (3) - Kursuje do 30.VI i od 4.IX; 

(2) - kursuje do 23.VI i od 27.VIII codziennie; 
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Baran 21.03. –20.04.
Nie powierzaj teraz swoich spraw osobom trzecim. Jeśli masz coś ważnego 
do załatwienia, zrób to sam. Pamiętaj, że dobre nastawienie refleks i urok 
osobisty to Twoje atuty. Myśl pozytywnie. W życiu uczuciowym wspólnie 

z partnerem będziecie dążyć do jednego celu. 

Byk 21.04. – 20.05.
Wykażesz się zaradnością i inicjatywą. Jeśli czegoś nie będziesz mógł zrobić, 
poproś o pomoc. Przyda Ci się umiejętność mobilizacji i dobra organizacja 
zajęć. Wtedy wszystko ułoży się po Twojej myśli. 

Bliźnięta 21.05. – 21.06.
Czeka Cię dobry czas. Żadnych trosk i kłopotów finansowych. W życiu 
zawodowym możesz prowadzić negocjacje i rozstrzygać spory. Uda Ci 
się wypracować kompromis, a Twoja kariera tylko na tym zyska. Samotne 

Bliźnięta poznają wyjątkowe osoby.

Rak 22.06. – 22.07.
Postępuj rozważnie. Jeden nieprzemyślany ruch czy decyzja może 
zaowocować przykrymi konsekwencjami. Jeśli chcesz osiągnąć sukces, 
unikaj bezsensownych sporów i konfliktów. Uważaj na sprawy urzędowe, 

wcześniej zapoznaj się z przepisami.

Lew 23.07. – 22.08.
Gwiazdy Ci sprzyjają. Możesz podejmować odważne i śmiałe decyzje, 
zainwestować pieniądze na giełdzie lub spróbować szczęścia w grze 
losowej. W miłości miłe zaskoczenie. Ktoś dobrze znany okaże się bardzo 
interesujący. 

Panna 23.08. – 22.09.
Będziesz niezwykle zapracowany. Nikt i nic nie przeszkodzi Ci teraz 
w realizowaniu Twoich planów i celów. Możesz zaufać swojej intuicji. 
W życiu uczuciowym powstrzymaj swoje złe humory i nie obrażaj się 
o byle głupstwo. 

Waga 23.09. – 22.10.
Czekają Cię bardzo korzystne dni. Energia będzie Cię rozpierać. Wszystko 
wyda się możliwe i łatwe do zrealizowania. Zmobilizuj się, więc i zabierz do 
pracy. Samotne Wagi mają szanse na wielką miłość. 

Skorpion 23.10. – 22.11.
Koniecznie musisz zwrócić uwagę na swoje wydatki. Zacznij oszczędzać, 
bo możesz popaść w długi. Posłuchaj rad życzliwych Ci osób i rozejrzyj się 
za dodatkowym zajęciem. Poświęć więcej czasu rodzinie.

Strzelec 23.11. – 21.12.
Nadchodzący czas nie przyniesie żadnych rewolucyjnych zmian czy 
wiadomości. Wszystko będzie się toczyć zwykłym tempem. Samotne 
Strzelce mają szansę na romantyczne i nieoczekiwane spotkanie. 

Koziorożec 22.12. – 19.01.
Sporo kłopotów czeka Cię ze strony urzędów. Uważnie czytaj wszystko, 
co podpisujesz, a każdą decyzję podejmuj po dłuższym namyśle. W życiu 
uczuciowym miła niespodzianka ze strony partnera. Doceń jego wysiłki. 

Wodnik 20.01. – 19.02.
Nie zajmuj się głupstwami i błahymi sprawami. Nie trać na nie czasu. Zrób 
lepiej harmonogram ważnych spraw i ustal swoje priorytety. Jeżeli nie boisz 
się ciężkiej pracy, to sukces masz w zasięgu ręki. Samotne Wodniki muszą 

uważać na nowych znajomych. 

Ryby 20.02. – 20.03.
Masz dobrą passę oraz mnóstwo energii i zapału do działania. Warto 
to wykorzystać i zacząć nowy etap w życiu. Zacznij realizować własne 
zamierzenia i plany. W miłości to koniec związków nijakich, a początek 
prawdziwego uczucia i zaangażowania. 

HOROSKOP

***Kino NIWA – ZAPRASZA***
28–30 GRUDNIA godz.17.00

„KURCZAK MAŁY”
Chicken Little (USA, 2005); Animo-
wany; czas 77 min.; Reżyseria:  Mark 
Dindal; Scenariusz:  Steve Bencich, Ron 
Friedman; Obsada:Zach Braff – Kurczak 
Mały (głos); Maciej Stuhr – Kurczak 
Mały (polska wersja językowa); Hanna 
Śleszyńska – Luśka Kuperczak (polska 
wersja językowa); Joan Cusack – Luś-
ka Kuperczak (głos); Garry Marshall 
– Buck „Asior” Gdaka (głos); Andrzej 
Grabowski – Buck „Asior” Gdaka (głos); 
Cezary Pazura – Speck Zawiotki (polska 
wersja językowa)

Historia małego kurczaka, który 
odkrywa, że naszej planecie zagraża 
niebezpieczeństwo z kosmosu. Wraz 
z grupą przyjaciół postanawia ruszyć 
światu na ratunek. Losy Ziemi nagle 
zależą od świnki, rybki, kaczki oraz 
niewyrośniętego kurczaka.

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:
16–18 i 23–24 grudnia 

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

19–22 i 25–30 grudnia
Apteka Prywatna,
 ul. Kilińskiego 1/3 

tel. (023) 691-23-23 

Apteka NOWA
ul. Warszawska

ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI

Czekając na Gwiazdkę 
– Jak to – nie kupisz choinki?!
– Mamo, mówiłem Ci przecież, że od 
lat mamy tę sztuczną, tylko że jeszcze 
nigdy jej nie ubieraliśmy. I chcemy zrobić 
to w tym roku. 
– To niedobry pomysł! Co to będą za 
Święta bez żywej choinki! 
– Żywa rośnie przecież przed domem. 
Dotąd była za mała, ale przez ostatnie 
lato ładnie podrosła i…
– Nie, nie zgadzam się. Boże Narodzenie 
bez zapachu świerku w domu? Jestem 
pewna, że Zosia się na to nie zgodzi i…
– To pomysł Zosi – powiedział cicho 
mój zięć. 
Nie mogłam wprost uwierzyć, że moja 
córka wymyśliła taką głupotę. Owszem, 
ustrojenie tego świerczka, który rośnie 
przed naszym domem, podobało mi 
się. Nawet się dziwiłam, dlaczego tego 
nie robimy, ale chyba rzeczywiście był 
wcześniej za mały. Jednak wyciąganie 
sztucznej choinki, gdy można było mieć 
jak co roku – żywą? 
Do kuchni weszła Zosia. Widocznie 
uznała, że Piotr może potrzebować 
wsparcia. 
– Mamo – zaczęła niepewnie – wiesz, 
że w tym roku będzie Karol z rodziną. 
Razem będzie więc czwórka dzieci… 
rozbrykanych dzieci… 
A kto je tak wychował, pomyślałam sobie, 
ale zmilczałam.
– Sama rozumiesz, że choinka natu-
ralna zaczęłaby się szybko obsypywać. 
Sztuczna i tak stoi w schowku, wystarczy 
ją wyjąć i ubrać. No i przystroimy drzewko 
przed domem.
– Kupiłem już specjalne żaróweczki 
– dodał Piotr. 
– Aha, czyli ustaliliście wszystko za 
moimi plecami? – spytałam, siląc się 
na spokój. 
– To nie tak – odpowiedziała Zosia, ale 
nie dokończyła, bo do kuchni wpadli 
Kasia i Franek, przemoczeni i oczywiście 
głodni. Zaczęli głośni domagać się gorącej 
herbaty i nie pytając nikogo, sięgnęli po 
sałatkę. Zrobiłam ją na próbę, bo zięć 
nie chciał uwierzyć, że śledzie można 
jeść z suszonymi śliwkami, jednak po-
winna jeszcze postać w chłodzie, żeby 
się „przegryźć”. 
– Wymyjcie ręce – zawołała Zosia 
i dzieci, o dziwo, posłuchały. A potem 

zaczęły jeść. 
Szybko nałożyłam porcję dla Piotra, póki 
wnuki nie zdążyły jeszcze pochłonąć 
wszystkiego. 
– To jest ta niedobra sałatka – powie-
działam bez ogródek.
Zięć, wiedząc, kiedy nie należy przesa-
dzać, spojrzał na pałaszujące z zapałem 
dzieci, i spróbował. Pierwszą porcję zjadł 
jakby bez przekonania, drugą nieco chęt-
niej, a potem po prostu zmiótł wszystko 
z talerza. 
– Wiesz co, mamo – powiedział z pełnymi 
ustami – właściwie to można by kupić 
małą żywą choinkę do Twojego pokoju.
Bez słowa nałożyłam mu kolejną por-
cję sałatki. Wnukom też. Podsunęłam 
także talerz córce i dopiero wtedy 
odpowiedziałam:
– Dobrze. 
A potem upewniłam się:
– To co? Zrobić taką sałatkę na Wigilię? 
– Zrobić – powiedział zięć. – Może na-
wet spodobać się Ludwice, która jako 
artystka lubi wszelkie ekstrawaganckie 
pomysły i pewnie chętnie zje śledzia 
z orzechami. 
– To zrobię – odpowiedziałam, nie 
wdając się w dyskusje na temat mojej 
postrzelonej synowej Ludwiki. A to, że 
przepis na sałatkę mam właśnie od niej, 
niech pozostanie moją (i Ludwiki) słodką 
tajemnicą…

Babcia Jadzia

Sałatka wigilijna 
6–8 ugotowanych w mundurkach 
ziemniaków, 1–2 cebule, 25–30 
dkg filetów śledziowych (matia-
sów), ok. 20 dkg suszonych śliwek, 
pół szklanki łuskanych orzechów 
włoskich, słodka papryka w prosz-
ku, majonez

Ziemniaki pokroić w plastry, a śle-
dzie w nieduże kawałki. Dodać po-
siekaną drobno cebulę, pokrojone 
śliwki i kawałki orzechów. Wszyst-
kie składniki wymieszać i dopra-
wić papryką. Zalać majonezem, 
ponownie wymieszać i wstawić 
do lodówki. Po 2–3 godzinach 
sałatka jest gotowa.
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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 AVON, 
tel. 0 608 415 273

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

Sprzedam mieszkanie własnościo-
we w Nasielsku 74 m2, 3 pokoje 
z kuchnią, tel. 0 697 287 570

Sprzedam dom do ukończe-
nia z działką 865m2, uzbro-
joną – okolice Nasielska, 
tel. 0 504 902 956

Sprzedam CB-RADIO, tel. 0 608 
289 170

Sprzedam BMW 520i, 1990, 
stan b.dobry, cena do uzgod-
nienia lub zamiana na mniejszy, 
tel. 0 509 487 438

Tanio sprzedam Peugot 605 2.0 + 
gaz, 1990, ABS, centr. zamek, elek-
tryczne szyby i lusterka, skórzana 
tapicerka, tel. 0 504 864 857

Przyjmę do pracy, tel. 0 604 141 
706

Sprzedam samochód Wartburg 
golf 1995 r. + gaz, słaba rama, 
ubezpieczopny, tel. 0501 390 768

Sprzedam mieszkanie M3 w Na-
sielsku, ul. Warszawska, tel. 0 693 
107 902

Sprzedam Poloneza ATU PLUS 
1998/1999 benzyna + gaz, cen-
tralny 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 pol-
skich tablicach NASIELSK

Sprzedam działkę budowlaną 800 
m2, Nasielsk – Stare Pieścirogi, 
tel. 0 66 333 27 25

Sprzedam Skodę Favorit, rok prod. 
1991, stan bardzo dobry, kolor wi-
śniowy, tel. 0 606 254 637

Sprzedam dom drewniany z bali 
i mały jugosłowiański ciągnik prze-
gubowy, tel. 0 22 793 18 81

Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe 72 m2, ul. Warszawska, 
tel. 0 23 693 01 72, 0 22 676 72 80

NOWY PUNKT 

SPRZEDAŻY WĘGLA
POLECA

ASORTYMENT WYSOKIEJ JAKOŚCI
W ATRAKCYJNYCH CENACH

       DOWÓZ GRATIS!
Siennica, ul. Józefa Piłsudskiego 25, tel. 022 499 38 13

tel. 0698 544 927
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Grzegorz Zmitrowicz 
w Mazurze Karczew?
Po zakończonej rundzie jesien-

nej przyszedł czas odpoczynku 
dla piłkarzy, ale nie dla działaczy. 
W przerwie zimowej wiele klubów 
poszukuje nowych piłkarzy, którzy 
mogliby pomóc drużynie w lepszej 
grze na wiosnę, oraz nowych tre-
nerów. Czy dotychczasowy trener 
Żbika Nasielsk Grzegorz Zmitro-
wicz ma zamiar opuścić nasielski 
zespół, aby przenieść się do ligo-
wego rywala Mazura Karczew?
Wiele wskazuje na to, że Grzegorz Zmitrowicz 
jest gotów na opuszczenie Nasielska. Jak moż-
na przeczytać na oficjalnej stronie internetowej 
Mazura Karczew, trwają rozmowy pomiędzy 
trenerem a prezesem Mazura panem Kazimie-
rzem Siciakiem.

Dnia 28.11.2005 użytkownik Redd napisał: 

Dotychczasowy trener Żbika Nasielsk Grzegorz 
Zmitrowicz jest bliski objęcia drużyny Mazura 
Karczew. – Trener Zmitrowicz przyjedzie do 
nas w tym tygodniu. Spotkamy się i postara-
my uzyskać porozumienie – powiedział pre-
zes Mazura Karczew Kazimierz Siciak. Jak się 
dowiedzieliśmy, Grzegorz Zmitrowicz „jest na 

tak”. – Wszystko powinno wyjaśnić się w tym 
tygodniu – dodaje Siciak.

Trwające rozmowy nie przyniosły pożądanych 
skutków dla kibiców Mazura. Różnice finansowe 
zdecydowały, że dalsze ewentualne rozmowy 
będą kontynuowane w późniejszym terminie. 

Dnia 06.12.2005 użytkownik Redd napisał: 

Kolejne spotkanie prezesa Mazura Kazi-
mierza Siciaka z Grzegorzem Zmitrowiczem 
– kandydatem na trenera Mazura Karczew 
nie przyniosło porozumienia. – Różnimy 
się w kwestiach finansowych. Daliśmy sobie 
trochę czasu na zastanowienie – stwierdził 
prezes Siciak.

Do końca nie wiadomo, jaki będzie los trenera 
Żbika. Szkoda by było, aby odszedł tak do-
świadczony trener, pod wodzą którego Żbik 
rozegrał bardzo dobrą rundę jesienną. Czy 
Grzegorz Zmitrowicz odejdzie i jakie plany ma 
zarząd Żbika Nasielsk, będzie można przeczytać 
w kolejnym numerze „Życia Nasielska”.

Źródło: www.mazurkarczew.pl

Jakub i Przemysław Olech

Wyniki turnieju dziewiętnastego 
02.12.2005 r.:
1. Józef Dobrowolski – Zbigniew Michalski 
    44 pkt (61,11%)

2. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski 
    41 pkt (56,94%)

3. Janusz Czyżewski – Grzegorz Kosewski  
    37 pkt (51,39%)

4. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki 
    36 pkt (50,00%)

5. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński  
    32 pkt (44,44%)

6. Jacek Jeżółkowski – Maciej Osiński  
    31 pkt (43,06%)

7. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński 
    31 pkt (43,06%)

Czołówka klasyfikacji po dzie-
więtnastu turniejach:
1–2. Piotr Kowalski  128 pkt.
 Grzegorz Nowiński  128 pkt.
3. Janusz Czyżewski  118 pkt.
4. Stanisław Sotowicz  114 pkt.
5–6. Grzegorz Kosewski  110 pkt.
 Paweł Wróblewski  110 pkt.
7. Maciej Osiński  96 pkt.
8. Adam Banasiuk  94 pkt.
9. Tadeusz Czeremużyński 82 pkt.
10. Zbigniew Michalski  81 pkt.

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

Na następny turniej zapraszamy w piątek 
16.12.2005 r. na godz. 18.30. do hali sportowej.

PK

BRYDŻ

Regionalne Mistrzostwa Świetlic

• Najlepszy bramkarz Dawid Urbiak (Nasielsk). 
Z zawodników biorących udział w turnieju 
stworzono drużynę turnieju: 

Dream Team 2005: D. Urbiak, A. Sitkiewicz, 
S. Rejchel, M. Moczydłowski, M. Bartczak.
Rezerwa: M. Kuciński, P. Bartczak, M. Obłucki, 
M. Woleński, D. Nerć.

Nie da się opisać trudu i wysiłku, jaki wszystkie 
drużyny włożyły w te zawody. Radość zawod-
ników z udziału w turnieju była ogromna. 

Zostały wręczone puchary, medale, dyplomy, 
piłki, a zatem wszystkie drużyny wyjechały 
nagrodzone. 

Nagrody dla naszych przybyłych gości ufundo-
wali: nasz patron Burmistrz Nasielska – Bernard 
Dariusz Mucha, Przewodniczący Rady Miasta 
– Dariusz Leszczyński, Wiceprzewodnicząca 
Rady Miasta – Janina Kownacka, Krzysztof 
i Stanisław Gogolewscy – firma „SANIBUD”, 
Janusz Konerberger – firma „JAN-POL”, 
Tadeusz Szumski – właściciel sklepu wielo-
branżowego. 

Serdecznie dziękujemy i gorąco wierzymy, że 
okazana nam przyjazna dłoń i siła serca będzie 
wsparciem i zachętą dla dzieci i młodzieży do 
dalszej pracy i przyszłych sukcesów. 

Składamy również gorące podziękowania dla 
Romana Branickiego i Andrzeja Malona za 
pomoc w organizacji turnieju. 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy 
i zapraszamy za rok. 

Organizatorzy: 
MOPS w Nasielsku 

Świetlica socjoterapeutyczna 

„Nie ma zwycięzców 
ani przegranych liczy 
się szczęście i uśmiech 
dziecka”.
27 listopada 2005r. 
na II Regionalnych Mi-
strzostwach Świetlic, 
które odbyły się w hali 
sportowej w Nasielsku, 
nie zabrakło rywalizacji 
na boisku, dopingu na 
trybunach i emocji wy-
chowawców. 
Przybyły do Nasielska tego dnia 
dzieci z Serocka, Mławy, Wy-
szkowa, Warszawy. W turnieju 
również nie zabrakło naszych gminnych drużyn 
z Nasielska i Cieksyna. 

Tytułu Regionalnych Mistrzostw Świetlic broniła 
drużyna Świetlicy z Serocka, która zwyciężyła 
w zeszłym roku.

Po ośmiu godzinach rywalizacji ostatni gwizdek 
sędziego Mariusza Chrzanowskiego ogłosił 
zwycięstwo świetlicy z Serocka 1. 

Pierwsza trójka zwycięzców turnieju pozo-
stała identyczna jak w ubiegłym roku. Poniżej 
podajemy kolejność zwycięskich drużyn: 

I miejsce –  Świetlica terapeutyczna Serock 1
II miejsce –  Świetlica szkolna z Cieksyna 
III miejsce – Świetlica socjoterapeutyczna 
z Nasielska 
IV miejsce
– Świetlica na Gagarina z Warszawy Mokotów 
V miejsce 
– Świetlica Warszawa ,,Klub Alternatywny’’ 
z Pragii Północ 
– Świetlica socjoterapeutyczna ,,Słoneczna’’
 z Wyszkowa 
VII miejsce
– Świetlica socjoterapeutyczna ,,Sami swoi’’ 
z Mławy 
– Oratorium Salezjańskie z Warszawy, Praga-
Północ 
– Świetlica terapeutyczna Serock 2 

W pozostałych kategoriach zostali wyróżnieni:
• Najlepszy zawodnik turnieju – Arkadiusz 
Sitkiewicz (Cieksyn), 

• Najlepszy strzelec – Marcin Moczydłowski 
(Nasielsk) ustrzelił 22 bramki, 

Zespół z Cieksyna

TURNIEJ PIŁKI KOSZYKOWEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
5 grudnia br. na hali sportowej w Nasielsku odbył się turniej piłki koszykowej dla szkół podstawowych. Wzię-
ły w nim udział dwie szkoły:  Zespól Szkół nr 2 z Pieścirogów oraz Szkoła Podstawowa z Nasielska. 

Pierwszy mecz rozegrały dziewczęta. Po czterech kwartach wynik był następujący: 22 do 10 dla 
dziewcząt ze Szkoły Podstawowej z Nasielska. 

Następny mecz rozegrali chłopcy. Podobnie jak dziewczęta, chłopcy z nasielskiej podstawówki nie dali 
szans swoim rówieśnikom z Pieścirogów. Mecz zakończył się wynikiem 26 do 0. 

Szkoda, że takie małe jest zainteresowanie piłką koszykową wśród innych podstawówek.
M.K.

DRUŻYNOWE ZAWODY W TENISA STOŁOWEGO
12 grudnia br. spotkały się ze sobą reprezentację szkół z terenu miasta i gminy Nasielsk, aby 
wyłonić najlepszą drużynę tenisa stołowego na zawody powiatowe. 

W zawodach wzięły udział następujące szkoły podstawowe: SP Dębinki, SP Budy Siennickie, ZS 
3 Cieksyn, ZS 2 Pieścirogi, SP Nasielsk. Przy ośmiu stołach rywalizowały ze sobą dwuosobowe 
zespoły dziewcząt oraz chłopców. Po losowaniu ustalono kolejność meczy i rozpoczęto gry. 
Wyniki końcowe wyglądały następująco:

KATEGORIA ŻEŃSKA
I MIEJSCE  SZKOŁA PODSTAWOWA W BUDACH SIENNICKICH
II MIEJSCE   SZKOŁA PODSTAWOWA W DĘBINKACH
III MIEJSCE   ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W CIEKSYNIE
IV MIEJSCE  ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W PIEŚCIROGACH

Skład drużyny zwycięskiej: Karolina Walczak i Marta Rucińska. Opiekun – Mirosław Zaremba

KATEGORIA  MĘSKA

I MIEJSCE  SZKOŁA PODSTAWOWA W NASIELSKU
II MIEJSCE   ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W CIEKSYNIE
III MIEJSCE  SZKOŁA PODSTAWOWA W BUDACH SIENNICKICH
IV MIEJSCE  SZKOŁA PODSTAWOWA W DĘBINKACH
V MIEJSCE  ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W PIEŚCIROGACH

Skład drużyny zwycięskiej: Adam Jasiński i Mateusz Daszczyński. Opiekun – Mariusz Kraszewski.

M.K.


