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zdrowej żywności?
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Przychodnia w nowej szacie
Z zewnątrz niby stary, 
niewiele zmieniony bu-
dynek, a w środku same 
nowości. 
P r z y c h o d n i a 
Samodzielnego 
P u b l i c z n e g o 
Zakładu Opieki 
Z d r o w o t n e j 
w  o s t a t n i c h 
m i e s i ą c a c h 
zmieniła się nie 
d o  p o z n a n i a . 
Przede wszyst-
k i m  r z u c a  s i ę 
w oczy porzą-
dek, odnowione 
sale, nowy sprzęt 
medyczny,  a le 
nie tylko. Są nowi 
specjaliści i nie-
c o  z m i e n i one 
godziny przyjęć 
lekarzy. 

Nikomu nie ży-
czymy choroby, 

Nasielsk – Sportowa 2
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

USG dla pacjentów SPZOZ wykonuje 
dr Zieliński dwa razy w tygodniu

KARDIOLOG
raz w miesiącu

UROLOG
raz w miesiącu

CHIRURG
raz w tygodniu
12.00-14.00

8.00-14.30
dr Pietrzyńska – pediatra

8.00-15.00
dr Hałaj – internista

8.00-14.00
dr Zieliński – specjalista medycyny 
rodzinnej, chirurg-radiolog

9.00-13.00
dr Kołodziej – specjalista ginekolog

8.30-12.30
dr Rusek – pediatra

8.00-13.00
dr Janik – internista

8.00-14.00
dr Zieliński – specjalista medycyny 
rodzinnej, chirurg-radiolog

12.00-14.30
dr Pietrzyńska – pediatra

8.00-14.30
dr Pietrzyńska – pediatra

8.00-14.00
dr Zieliński – specjalista medycyny 
rodzinnej, chirurg-radiolog

10.00-14.00
dr Krzewiński – internista

8.00-14.30
dr Pietrzyńska – pediatra

8.00-14.00
dr Zieliński – specjalista medycyny 
rodzinnej, chirurg-radiolog

9.00-15.00
dr Kiejziewicz – specjalista otola-
ryngolog

8.00-13.00
dr Pietrzyńska

8.00-14.00
dr Zieliński – specjalista medycyny 
rodzinnej, chirurg-radiolog

9.00-13.00
dr Kasztelan – specjalista ginekolog

9.15-13.30
dr Rękawek-Sosnowska – okulista
12.00-16.00
dr Krzewiński – internista

15.00-18.00
dr Rusek – pediatra

15.00-18.00
dr Ciećwiersk – internista, specjalista 
medycyny rodzinnej

14.00-18.00
dr Hałaj – internista

15.00-18.00
dr Śliz – pediatra

15.00-18.00
dr Czerny – dermatolog

15.00-18.00
dr Ciećwierski– internista, specjalista 
medycyny rodzinnej

15.00-18.00
dr Śliz – pediatra

15.00-18.00
dr Pietruszka – specjalista ginekolog

14.00-18.00
dr Hałaj – internista

15.00-18.00
dr Rusek – pediatra

15.00-18.00
dr Pietruszka – specjalista ginekolog

14.00-18.00
dr Śliz – pediatra

15.00-18.00
dr Ciećwierski – internista, specjalista 
medycyny rodzinnej

PRZYCHODNIA PIEŚCIROGI
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

8.00-12.00
dr Krzyżanowski – internista

14.00-18.00
dr Dziubanowska – pediatra, specjalista 
medycyny rodzinnej

8.00-12.00
dr Dziubanowska – pediatra, specjalista 
medycyny rodzinnej

15.00-17.00
dr Poddębniak-Szczecińska – specjalista 
pediatra

8.00-12.00
dr Krzyżanowski – internista

15.00-17.00
dr Poddębniak-Szczecińska – specjalista 
pediatra

8.00-11.00
dr Poddębniak-Szczecińska – specjalista 
pediatra

13.00-17.00
dr Krzyżanowski – internista

8.00-12.00
dr Krzyżanowski – internista

14.00-18.00
dr Dziubanowska – pediatra, specjalista 
medycyny rodzinnej

CIEKSYN – Ośrodek Zdrowia
dr Bogdan Kądziela
lekarz chorób zakaźnych

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

8.00-11.00 15.00-18.00 8.00-11.00 15.00-18.00 15.00-18.00

ale jeżeli już kogoś coś „złapie”, 
może l iczyć na profesjonalną 
opiekę. 

O dokładny „rozkład jazdy” na-

sielskiej przychodni zdrowia po-
prosiliśmy dr. Macieja Rudzkiego, 
dyrektora SP ZOZ w Nasielsku.

Dariusz Panasiuk

SP ZOZ Nasielsk

Laboratorium w nowym pomieszczeniu Odnowiony gabinet lekarskifot. M.Stamirowski
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R E K L A M A

Skok w Nowy Rok
Czczenie początku No-

wego Roku to praw-
dopodobnie najstarsze 
święto ludzkości. Wiado-
mo, że świętowano z tej 
okazji już 4 tys. lat temu 
w Mezopotamii. I my zro-
bimy to wkrótce kolejny 
raz, 1 stycznia. Ale uro-
czystości rozpoczęcia No-
wego Roku znane są we 
wszystkich kulturach, choć 
oczywiście obchodzono je 
w różnych terminach.
Dla starożytnych Egipcjan począt-
kiem roku była data wylewu Nilu, 
czyli mniej więcej połowa lipca. 
Z kolei Rzymianie najpierw rozpo-
czynali rok w marcu uroczysto-
ściami ku czci boga Marsa, a potem 
w styczniu, miesiącu poświęconym 
bogowi Janusowi, którego dwie 
twarze symbolizowały początek 
i koniec. W wielu krajach Dalekie-
go Wschodu noworoczne święto 
przypada za każdym razem na inny 
dzień. Tak jest np. Chinach i Japonii, 
a także w Wietnamie (gdzie jest to 
święto wiosenne). Żydowski Nowy 
Rok obchodzony jest jesienią (we 
wrześniu lub październiku), a rachuba 
lat liczona jest od stworzenia świata: 
obecnie trwa rok 5766. Natomiast 
muzułmanie – liczą lata od ucieczki 
Mahometa z Mekki do Medyny, co 
miało miejsce w 622 r. n.e. Dla Sło-
wian początkiem roku była wiosna 
i święto boga Swaroga i jego syna 
Dadźboga. 

Chrześcijański Nowy Rok zmieniał 
się, podobnie jak i dzień Bożego 
Narodzenia; obchodzono go po-
czątkowo 6 stycznia, potem zaś 
w dniu przesilenia zimowego, czyli 
– wówczas – 25 grudnia. Dopiero 
później wybrano dzień nadania 
imienia Jezusowi, czyli 1 stycznia. 
Jednak data ta przyjmowała się 
zwolna i z oporami. W Hiszpanii 

jeszcze w 1250 roku obchodzono 
Nowy Rok 25 grudnia, zaś we Francji 
– było tak aż do 1564 roku; jeszcze 
później zmiany nastąpiły w Rosji, 
w roku 1700. 

Wiele naszych noworocznych 
obyczajów wywodzi się bądź ze 
słowiańskich kultów związanych 
z uprawą roli, bądź też ze zwyczajów 
rzymskich, do których dołączyły za-
biegi magiczne dla zapewnienia so-
bie szczęścia i bogactwa. Wierzono, 
że to, co się przydarzy w tym dniu, 
będzie wróżbą na cały nadchodzą-
cy rok. I chyba do teraz uważamy, 
że Nowy Rok należy przywitać 
szampańską zabawą, bo to zapewni 
nam pomyślność…

Czy coś pozostało z dawnych 
pogańskich obyczajów? Może 
praktykowane jeszcze gdzienieg-
dzie noworoczne posypywanie się 
owsem. Po szczypcie tego zboża 
sypano też w rogach stołu w od-
wiedzanych w tym czasie domach. 
Na stole na przełomie roku powinien 
przez cały dzień leżeć bochen chle-
ba, dla zapewnienia jego obfitości 
w nadchodzącym roku. Wieczór 
poprzedzający święto nazywano 
„szczodrym”, a spędzano go, cho-
dząc po domach i składając życze-
nia. Wśród odwiedzających byli też 
kolędnicy. Nowy Rok witano głośno, 
aby huk strzałów i strzelanie z bicza 
skutecznie przepędziły stary.

Na przełomie roku trzeba było też 
przestrzegać pewnych nakazów. 
Mężczyźni koniecznie musieli „zalać 
robaka”, czyli zgnieść wszelkie nie-
szczęścia i zmartwienia mijającego 
roku; kobiety zaś musiały spieszyć się 
z praniem, ponieważ pozostawienie 
go niedokończonego groziło śmier-
cią członka rodziny. Z kolei młodzi lu-
dzie mogli wówczas psocić do woli, 
jako że – zgodnie z wierzeniami 
– Nowy Rok trzeba było zaczynać 
śmiechem. Starano się do wigilii 
tego dnia oddać wszystkie długi, by 
w nadchodzącym roku nie zabrakło 
pieniędzy. Niestety, udana kradzież 
na przełomie roku zapewniała zło-
dziejom powodzenie przez kolejne 
12 miesięcy … 

Zgodnie z legendą, nasz sposób że-
gnania starego roku pochodzi sprzed 
tysiąca lat. Wtedy to sylwestrową noc 
obchodzono po raz pierwszy hucznie, 
z radości, że nie spełniło się proroctwo 
mówiące o mającym właśnie nastąpić 
końcu świata. Przepowiadała go Sybilla: 
w nocy z roku 999 na 1000 więziony 

w lochach Watykanu smok Lewiatan 
miał uwolnić się i ziejąc ogniem, spa-
lić niebo i ziemię. W 999 r. wszyscy 
chrześcijanie, oczekując straszliwej 
zagłady, pokutowali i modlili się. 
Nastroje paniki i przerażenia sięgnęły 
zenitu w ostatnią noc roku. Wybiła 
północ, jednak potwór się nie zjawił. 
Po  tak wielkim i długotrwałym strachu 
naturalną reakcją była żywiołowa ra-
dość. Ludzie wyszli na ulice, tańczyli 
i śpiewali, ściskali się szczęśliwi, że nie 
stało się nic złego. Ówczesny papież 
Sylwester II, od którego imienia ma 
pochodzić nazwa ostatniego dnia 
roku, pobłogosławił miastu i światu. 
W rzeczywistości, dzień 31 grudnia 
to data śmierci i wspomnienie innego 
papieża, żyjącego w IV w. Sylwestra I. 

W Polsce europejski  zwyczaj 
świętowała sylwestra na balach, 
ucztach i maskaradach, utrwalony 
na Zachodzie od stuleci, przyjmo-
wał się powoli. Jeszcze 150–200 
lat temu bale z tej okazji urządzano 
rzadko (tylko w najzamożniejszych 
domach). Większość naszych roda-
ków spędzała ten wieczór podob-
nie jak wigilijny – przy uroczystej 
rodzinnej wieczerzy. Pieczono 
wówczas małe chlebki i bułki (tzw. 
nowe lata) dla obdzielenia nimi 
domowników i zwierząt, co miało 
zapewnić zdrowie i pomyślność. 
Początkowo nie używano nawet 
określenia „sylwester”, który to 
dzień nazywano Starym Rokiem 
lub wigilią Nowego Roku. Tradycja 
świętowania poza domem najpierw 
trafiła do większych miast, potem 
zaś – na wieś. Przyjął się u nas wy-
wodzący się z Niemiec wzorzec 
spędzania ostatniej w roku nocy 
w gronie znajomych w kawiar-
niach, kabaretach, na przyjęciach 
bądź wielkich balach – czyli prze-
ważnie tańcząc. Sto lat temu na 
polskich balach bawiono się przy 
polonezach, mazurach i walcach; 
potem przyszedł czas na tańce 
egzotyczne, np. charlestona czy 
tango. 

W noc sylwestrową o północy 
obowiązkowo należy wznieść toast 
szampanem. Poza tym trunkiem, nie 
ma w zasadzie specjalnych potraw 
noworocznych czy karnawałowych. 
Jednak na stołach w tym czasie kró-
lują na ogół barszcz i bigos, a także 
pasztety, pieczenie, no i wykwintne 
ciasta. Jeszcze tylko elegancka kre-
acja i dobry humor – i już można 
bawić się świetnie do białego rana. 

A. I. Wojtko 

Co to jest ściema,  
kim jest debeściak

Ten słownik trzeba mieć
Nakładem Wydawnictwa Naukowe-
go PWN ukazał się niecodzien-
ny „Słownik100 tysięcy po-
trzebnych słów” pod redakcją 
prof. Jerzego Bralczyka. 

Niecodzienny, ponieważ są 
w nim objaśnienia wyrazów, 
które od niedawna zadomo-
wiły się w naszym języku. 
Używają ich politycy, naukow-
cy i młodzież. Dla jednych są 
elementem żargonu, dla in-
nych środkiem jak najbardziej 
wyrazistego komunikowania 
się Polaków. 

Jak podkreśla PWN, jest to 
ponad 100 tysięcy wyrazów 
objaśnionych w jednym to-
mie. Słownik zawiera wiele 
nowych wyrazów nieobecnych 
do tej pory w słownikach, np. euro-
deputowany, hobbit, chillout, man-
ga, a w tym także potocznych, np. 
ściema, debeściak, sekscesy, oraz 
sto kilkadziesiąt oryginalnych haseł 
profesora Jerzego Bralczyka – re-
daktora naukowego słownika. Jest 
to „słownik pierwszego kontaktu”, 
dostarczający podstawowych in-
formacji, do których – dzięki niemu 
– łatwo dotrzeć.

Prof. Jerzy Bralczyk we wstępie do słow-
nika napisał: W opracowanych przeze 

m n i e 
h a s ł a c h , 

wyróżnionych gra-
ficznie w słowniku, chciałem 

pokazać nieco luźniejszy stosunek 
do pewnych słów, zwłaszcza do tych, 
które mogą nam czasem próbować 
sprawiać niejakie kłopoty.

Wystarczy otworzyć książkę na 
pierwszej lepszej stronie, że prze-
konać się o słuszności słów eksper-
tów: „słownik, jakiego jeszcze nie 
było”.

Dariusz Panasiuk

Można by sądzić, że 
Nowy Rok przypada-

jący 1 stycznia jest datą 
uniwersalną, świętowaną 
na całym świecie. Tak 
jednak nie jest. Obecnie 
używa się około 40 różnych 
kalendarzy, a każdy z nich 
inaczej umiejscawia prze-
łom roku.
Według religii żydowskiej świat został 
stworzony w roku 3671 p.n.e., a więc 
we wrześniu rozpoczął się rok 5766.

U muzułmanów Nowy Rok przypad-
nie 22 lutego. Rachują oni lata od hidżry, 
czyli ucieczki Mahometa z Mekki do 
Medyny w 622 roku. Kraje islamskie 
używają kalendarza księżycowego, 
a nie słonecznego (jak my). Oznacza to, 
że rok jest o 11 dni krótszy od naszego. 
Obecnie trwa muzułmański rok 1425.

W wyniku reformy kalendarzowej z ro-
ku 1957 kalendarzem narodowym Indii 
jest kalendarz księżycowo-słoneczny. 
Dla potrzeb cywilnych używa się w za-
sadzie kalendarza słonecznego, w któ-

rym lata przestępne przypadają w tym 
samym czasie, co w kalendarzu grego-
riańskim. Lata jednak zliczane są według 
tradycyjnej w indyjskiej chronologii ery 
Śaka i długość miesięcy wynosi 30 lub 
31 dni, przy czym wszystkie miesiące 
30-dniowe zgrupowane są w okresie 
jesienno zimowym, kiedy Słońce 
przemieszcza się nieco szybciej po 
ekliptyce. Nowy Rok nastąpi 21 marca, 
wraz z początkiem miesiąca Ćajtrai, i 
będzie rokiem1926. 

W Chinach w zasadzie nie ma jednej 
daty, która byłaby punktem wyjścia do 
rachuby lat, początkiem ery w naszym 
rozumieniu. Tradycyjnie Chińczycy 
dzielą lata na sześćdziesięcioletnie cy-
kle. Aż do lat 40 ubiegłego wieku, czyli 
do rewolucji kulturalnej, w Chinach uży-
wano datowania według panowania ko-
lejnych władców. Obecnie przyjęto za 
początek rachuby lat kalendarzowych 
rok 2637 p.n.e. Według tego systemu 
trwa rok 4702. Natomiast zgodnie z ra-
chubą cykliczną Chiny są w trakcie 78 
cyklu, który zaczął się w 1984 roku.

MW

Nie wszyscy będą świętować 1 stycznia...

Zarząd Koła 
Kombatantów  

w Nasielsku 
składa wszystkim 

członkom Koła  
i podopiecznym 

życzenia zdrowia, 
szczęścia, radości  

i spokoju  
w Nowym  

2006 Roku
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KRONIKA 
POLICYJNA

fot. M. Stamirowski

fot. M. Pomaski
R E K L A M A   

R E K L A M A   

14 grudnia po godzinie 20 na ulicy P.O.W., między torami kolejki wąskotorowej a zakrętem w kierunku Siennicy, 
doszło do wypadku drogowego. Kierująca samochodem Volkswagen Passat, jadąc od strony Nasielska, potrąciła 
idących prawą stroną szosy (a więc niewłaściwie) pieszych. Poszkodowani trafili do szpitala.

fM. Pomaski

Kolejny wypadek

10.12. na ulicy Rynek nieznani 
sprawcy skradli Adamowi M. telefon 
komórkowy o wartości 350 zł. Spraw-
cy zostali ujęci.

13.12. w Starych Pieścirogach niezna-
ni sprawcy z piwnicy Wojciecha G. 
skradli wiertarkę i 30 kg miedzianego 
złomu. Straty wynoszą 300 zł. W wy-
niku pracy policji sprawcy zostali ujęci 
(Cezary S. i Krzysztof K.).

14.12. na ulicy POW kierująca samo-
chodem Volkswagen Passat potrąciła 
2 pieszych, którzy z obrażeniami ciała 
zostali odwiezieni do szpitala.

15.12. na ulicy Słonecznej nieznani 
sprawcy włamali się do domku let-
niskowego Wiesława T. i skradli m.in. 
piłę elektryczną i klucz hydrauliczny. 
Straty wynoszą 600 zł.

15.12. na ulicy Przemysłowej kierują-
cy samochodem Lublin potrącił pra-
widłowo idącego przechodnia, który 
w ciężkim stanie został przewieziony 
do szpitala.

16.12. podczas interwencji policji 
na ulicy Piłsudskiego Sławomir Sz. 
obraził funkcjonariuszy wulgarnymi 
słowami.

18.12. w Siennicy nieznani sprawcy 
skradli Tomaszowi W. portfel z doku-
mentami, pieniądze i telefon komór-
kowy. Straty wynoszą 200 zł.

18.12. na ulicy Staszica nieznani 
sprawcy ukradli Marcinowi K. telefon 
komórkowy o wartości 400 zł.

22.12. w Nowych Pieścirogach Jacek J. 
skradł telefon komórkowy o wartości 
550 zł na szkodę Rafała P.

W czasie wykonywania czynności 
służbowych w mieszkaniu Lecha W. 
policjanci ujawnili nielegalne przyłą-
cze elektryczne.

22 grudnia br. odbyła się LII sesja Rady 
Miejskiej w Nasielsku. Obrady otwo-
rzył przewodniczący Rady Dariusz 
Leszczyński, stwierdził też obecność 
kworum. Po pewnych modyfikacjach 
jednogłośnie przyjęto porządek ob-
rad. Radni przyjęli także jednogłośnie 
protokół z poprzedniej sesji. 

Następnie przewodniczący D. Lesz-
czyński poinformował o działaniach 
podejmowanych w okresie między 
sesjami Rady. Także burmistrz Na-
sielska Bernard Mucha przedstawił 
sprawozdanie z działalności w ostat-
nim czasie. Odbył m.in. spotkanie 
robocze, wspólnie z Komisją Oświa-
ty i przedstawicielami oświatowych 
związków zawodowych, na którym 
wypracowano wspólne propozycje 
dotyczące wynagrodzeń; poin-
formował również o problemach 
związanych z ukończeniem remontu 
I piętra nasielskiej przychodni. 

Później radni zapoznali się z projektami 
uchwał. Pierwszy z nich, przedstawio-
ny przez skarbnika gminy Ludwinę 
Turek, dotyczył zmian w budżecie 

OBRADOWAŁA RADA
2005 r.; zmiany po-
dyktowane zostały 
m.in. niewpłynięciem 
niektórych dotacji 
oraz przyznaniem 
dotacji Nasielskiemu 
Ośrodkowi Kultury. 
Drugi z projektów 
uchwał  dotyczył 
wyrażenia zgody na 
zawarcie przez Gmi-
nę Nasielsk umowy 
w sprawie o dofinan-
sowanie z Funduszu 
Rozwoju Kultury 
Fizycznej przedsięwzięcia pn. Bu-
dowa sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej w Dębinkach, gm. 
Nasielsk, z zapleczem technicznym 
i łącznikiem. Oba projekty Komisja 
Budżetowa jednogłośnie zaopiniowała 
pozytywnie. Uchwały w obu sprawach 
radni podjęli jednogłośnie. 

Następnie rozpatrzono skierowaną 
do Rady korespondencję. Pismo 
w sprawie postulatu położenia sieci 
wodociągowej w Siennicy skierowa-
no do Komisji Infrastruktury, a pismo 

z Samorządowego Kolegium Od-
woławczego w Warszawie w sprawie 
skargi jednego z mieszkańców gminy 
na dyrektora Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Nasielsku – do 
Komisji Zdrowia. 

Pod koniec obrad przewodniczący  
D. Leszczyński złożył wszystkim ży-
czenia świąteczne, po czym zamknię-
to formalną cześć sesji. Następnie 
odbyło się, z udziałem księdza Karola 
Kanieckiego z parafii św. Wojciecha, 
spotkanie opłatkowe. 

LAN

Wigilijny 
uśmiech dziecka
W piątek, 16 grudnia 
2005 r. w Nasielsku w Do-
mu Seniora miało miejsce 
wigilijne spotkanie zorga-
nizowane przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecz-
nej dla grupy podopiecz-
nych dzieci i zaproszo-
nych gości.Uczestniczyło 
w nim kilkadzisiąt dzieci 
w wieku od 5 do 13 lat 
z terenu gminy Nasielsk 
a gospodarzom – dyrek-
cji i pracownikom świe-
tlicy socjoterapeutycznej 
– towarzyszyli przedstawi-
ciele organizacji sponso-
rujących.

W imieniu Stowarzyszenia Europa 
i My życzenia świąteczne dzieciom 
złożyła Elżbieta Wróblewska, na co 
dzień pracująca również jako wy-
chowawca w świetlicy Szkoly Pod-
stawowej im. Stefana Starzyńskiego 
w Nasielsku.

Spotkanie to dostarczyło zebranym 
dużo ciepła, radości i miłych odczuć. 
Grupa małych artystów w przed-
stawieniu jasełkowym postarała się 
przekazać przesłanie Świąt Bożego 
Narodzenia. Ks. Paweł uroczyście 
rozpoczął spotkanie od podzielenia 
się opłatkiem. Przy dźwiękach kolęd 
granych na organach przez Marka 
Jurkiewicza wszyscy składali sobie 
życzenia świąteczne. Kiedy zebrani 
zasiedli do stołu, podano tradycyjne 
dania wigilijne, a później nastąpiło 
oczekiwane przez dzieci spotkanie 
ze Św. Mikołajem, który przyniósł 
najmłodszym paczki i sympatycznie 
z nimi rozmawiał.

Elżbieta Wróblewska

Remont I piętra przychodni jeszcze trwa
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     PIĄTEK 6 STYCZNIA 2005 r. (Andrzej, Baltazar, Kacper, Melchior)

Wirus
	 Film	sf,	95	min,	USA	1999;	Reżyseria:	John	Bruno;	Scenariusz:	Chuck	Pfarrer,	
Dennis	Feldman;	Zdjęcia:	David	Eggby;	Muzyka:	Joel	McNeely;	Aktorzy:	Jamie	
Lee	Curtis,	William	Baldwin,	Donald	Sutherland,	Joanna	Pacuła,	Marshall	Bell,	
Julio	Oscar	Mechoso,	Sherman	Augustus	i	inni

Akcja rozgrywa się na Pacyfiku. Załoga rosyjskiego okrętu, 
wyposażonego w najnowocześniejsze urządzenia elektronicz-
ne przeznaczone do prowadzenia badań naukowych, zostaje 
zaatakowana przez przybyszów z obcej planety. Pozaziemskie 
istoty, które opanowały statek, planują podbój Ziemi. Z żądnymi 
władzy niebezpiecznymi siłami muszą się zmierzyć członkowie 
załogi niewielkiego holownika, którzy przypadkowo odkrywają prawdę. Załoga rosyjskiego okrętu na-
ukowego nawiązuje kontakt ze stacją kosmiczną. W tym samym czasie wyzwala się potężna energia. 
Siedem dni później, podczas szalejącego sztormu, zaskoczony na pełnym morzu holownik „Sea Star” 
przechyla się niebezpiecznie na bok i zaczyna tonąć. Ostatnią deską ratunku wydaje się być dryfujący 
w pobliżu okręt. Próby nawiązania kontaktu z załogą kończą się jednak kompletnym fiaskiem. Gdy ka-
pitan Everton (Donald Sutherland) i jego ludzie wchodzą na pokład okrętu, zastają chaos i zniszczenia. 
Nie ma ani jednego członka załogi, jakby wszyscy uciekli w popłochu przed jakimś niebezpieczeństwem. 
Kapitan postanawia odholować okręt do portu, licząc na nagrodę za ocalenie mienia, która może sięgnąć 
nawet 30 milionów dolarów. Penetrując opuszczony statek, odkrywają jedynego członka załogi, który 
pozostał przy życiu, Nadię (Joanna Pacuła). Wkrótce Everton i jego ludzie przekonują się, że opowieści 
Nadii o przybyszach z obcej planety, którzy zawładnęli okrętem, nie są bezpodstawne. Okazuje się, że 
dla kosmitów ludzkość jest wirusem zagrażającym ich istnieniu. Muszą więc zniszczyć Ziemian i zastąpić 
swoimi „ludźmi”.(sobota, 19:30 POLSAT)

TVP 2
06:00 Kawa	czy	herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Baśnie	i	bajki	polskie	-	Zaczarowane	
pantofelki;	film	animowany

08:30 Weterynarz	 Fred	 -	 Wystawa	
zwierząt	odc.	2;	serial	animowany

08:40 Jedyneczka;	program	dla	dzieci
09:10 Mały	rycerz	El	Cid;	serial	anim.
09:35 Don	Matteo	II,	odc.	1;	serial	kraj	
prod.Włochy	(2001)

10:35 TELEZAKUPY
11:05 Podróżnik	-	Krwawa	rzeka
11:25 Wielkie	sprzątanie
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Pan	Fasola;	serial	animowany
12:35 Plebania	-	odc.	633;	telenowela
13:05 Jaka	to	melodia?
13:30 Wiedźmy;	serial	obyczajowy
14:20 Bulionerzy	-	odc.	34;	serial	kome-
diowy	TVP

14:45 Szansa	na	życie
15:00 Wiadomości
15:10 Popołudnie	z	Jedynką
15:30 Plebania	-	odc.	638;	telenowela
16:00 Teleexpress
16:20 Puchar	 Świata	w	 skokach	nar-
ciarskich	 -	Turniej	 Czterech	 Skoczni	
Bischofshofen	

19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 Pogoda
20:15 Piątkowe	 kino	 akcji	 -	 Kolumb	
Odkrywca	115’;	film	kostiumowy	kraj	
prod.Wielka	Brytania,	USA,	Hiszpania	
(1992);	reż.:John	Glen;	wyk.:Georges	
Corraface,	Marlon	Brando,	Tom	Selleck,	
Rachel	Ward,	Catherine	Zeta-Jones

22:25 Battlestar	Galactica	-	część	1/2	90’;	
film	science	fiction	kraj	prod.USA	(2003);	
reż.:Michael	Rymer;	wyk.:Edward	James	
Olmos,	Mary	McDonnell,	Katee	Sackhoff,	
Jamie	Bamber,	James	Callis

24:00 Rajd	Dakar	2006	-	kronika
00:10 Po	godzinach
01:05 Tele-Nowela
01:20 Kino	nocnych	marków	-	Bertie	
i	 Elizabeth	 99’;	 film	 fabularny	 kraj	
prod.Wielka	Brytania	(2001);	reż.:Giles	
Foster;	wyk.:James	Wilby,	Juliet	Aubrey

03:05 Zakończenie	dnia

06:00	 Piosenka	na	życzenie,	odc.5
06:50	 TV	MARKET
07:05	 Interwencja,	odc.573
07:30	 Jak	pan	może	panie	doktorze	3,	
odc.51

08:00	 Zbuntowany	Anioł	,	odc.261
09:00	 Tango	z	aniołem,	odc.4 Polska
09:45	 Daję	słowo,	odc.4
10:30	 Graczykowie,	odc.4 Polska,	1999;	
r.	Zatorski	Ryszard

11:00	 Gwiazdy	w	akcji Polska,	2005
12:00	 Zbuntowany	Anioł	 ,	 odc.262;	
Argentyna,	1999

13:00	 Jak	pan	może	panie	doktorze	3,	
odc.52

13:30	 Graczykowie,	odc.5 Polska,	1999
14:00	 Miodowe	Lata,	odc.42 Polska,	1999
14:45	 Eurekoa	-	ja	to	wiem,	odc.7 Polska
15:45	 Wydarzenia
16:05	 Pogoda
16:10	 Interwencja,	odc.574 Polska
16:30	 Czysta	gra,	odc.6 Polska,	2006			
16:35	 Tango	z	aniołem,	odc.5 Polska
17:20	 Daję	słowo,	odc.5
18:05	 Miodowe	Lata,	odc.43 Polska,	1999
18:50	 Wydarzenia
19:20	 Sport
19:25	 Pogoda
19:30	 R ob i n sonow i e 	 z 	 B e v e r l y	
Hills;	 USA,	 1998;	 r.	 Troy	 Miller;	 w.	
Dyan	 Cannon,	 Martin	 Mull,	 Ryan	
O’Donohue,	 Sarah	 Michelle	 Gellar		
Komedia familijna. Marsha Robinson 
(Dyan Cannon), gospodyni telewizyjnego 
programu kulinarnego, zabiera swoją ro-
dzinę: męża Douga (Martin Mull), córkę 
Jane (znana z serialu „Buffy postrach 
wampirów” Sarah Michelle Gellar) i 
syna Rogera (Ryan O’Donohue) na 
plan zdjęciowy na wyspę South Seas 
Island. Podczas rejsu ich jacht zostaje 
zaatakowany przez piratów. Robinsonom 
udaje się odeprzeć atak jednak ich łódka 
zostaje zniszczona przez sztorm. Rodzina 
trafia na wyspę tracąc kontakt ze świa-
tem zewnętrznym. Muszą zmierzyć się z 
nowymi wyzwaniami jak: budowa domu, 
poszukiwanie żywności czy walka z pira-
tami. Niezwykła przygoda zbliża do siebie 
wszystkich członków rodziny.   

21:30	 Studio	Lotto
21:35	 Nieustraszeni,	odc.47
22:35	 Na	 jeden	temat...z	 Joan	Rivers,	
odc.9;	Wielka	Brytania

23:05	 Daleko	od	noszy Polska,	2004
23:35	 Biznes	Wydarzenia
23:55	 Pogoda
00:00	 Świetlisty	tunel;	USA,	1991;	r.	Al	
Waxman;	w.	Allison	Hossack,	George	
Sperdakos,	Heidi	von	Palleske,	Martha	
Henry,	Martin	Kove

01:45	 Aquaz	Music	Zone
05:30	 Pożegnanie

06:00 Uwaga!	-	magazyn
06:20 Telesklep 
07:00 Nash	Bridges	-	serial	sensacyjny	
(41/122),	USA,	1996

07:55 Nocny	kurs	(Hack)	-	serial	sensa-
cyjny	(19/22),	USA,	2002

08:50 Wykręć	 numer	 -	 interaktywny	
teleturniej	na	żywo,	2006

10:10 Salon	Gier	(TVN),	2006
11:05 Anioł	Stróż	-	serial	komedia	(1/13),	
Polska,	2005,		reż.	Filip	Zylber 

11:35 Taniec	 z	 gwiazdami	 -	 program	
rozrywkowy,	2005

13:10 Detektywi	-	serial	fabularno-do-
kumentalny,	2006 

13:45 Nocny	 kurs	 -	 serial	 sensacyjny	
(20/22),	 USA,	 2002,	 wyst.	 David	
Morse,	Andre	Braugher,	George	Dzundza,	
Matthew	Borish,	Donna	Murphy,	David	
Morse,	Andre	Braugher,	George	Dzundza,	
Matthew	Borish

14:45 Nash	Bridges	 -	 serial	 sensacyj-
ny	 (42/122),	 USA,	 1996,	 reż.	 Julian	
Chojnacki 

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

16:45 Fakty	Popołudniowe
17:02 Uwaga!	-	magazyn
17:20 Rozmowy	w	toku	-	talk	show
18:25 Detektywi	-	serial	fabularno-do-
kumentalny

19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga!	-	magazyn
20:10 Wodny	świat	-	film	przygodowy,	
USA,	1995,	reż.	Kevin	Reynolds	,	wyst.	
Kevin	 Costner,	 Jeanne	Tripplehorn,	
Dennis	Hopper,	Tina	Majorino,	Michael	
Jeter,	Gerard	Murphy

22:40 Synowie	mafii	-	film	sensacyjny,	
USA,	 2001,	 reż.	 Brian	 Koppelman,	
wyst.	 David	 Levien,	 Barry	 Pepper,	
Andrew	Davoli,	Seth	Green,	Vin	Diesel,	
John	Malkovich,	Tom	Noonan,	Shawn	
Doyle,	Dennis	Hopper

00:25 Uwaga!	-	magazyn

TVP 1 POLSAT TVN TV 4
05.45 „Sztukateria”	-	Magazyn	kulturalny
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”	(129)	–	serial	animo-
wany	dla	dzieci,	USA/Japonia

08.45 Benny	Hill	(55)	–	serial	kom.
09.15 „Kachorra	to	ja”	(23)
10.15 „Largo”	(28)	–	przygodowy	serial	
akcji

11.15 Kasa	na	bank	-	telerutniej	
12.15 TV	Market	
12.35 „Port	lotniczy”	(46)	–	dokudrama	
13.05 „Dekoratornia”	–	magazyn	wnę-
trzarski

13.35 Awantura	o	kasę	–	teleturniej	
14.35 „Muzyczne	listy”	–	magazyn	
15.30 „Echo	lasu”	(61)	–	program	
16.00 „Joan	 z	Arkadii”	 	 (41)	 –	 serial,	
USA	2003,	wyk.	Joe	Mantegna,	Mary	
Steenburgen,	Amber	Tamblyn,	 Jason	
Ritter,	Michael	Welch	

17.00 Punkt,	 Set,	 Mecz	 –	 magazyn	
siatkarski	

17.30 Detektor	–	raport	Czwórki	–	ma-
gazyn	reporterski	

18.00 Awantura	o	kasę	–	teleturniej	
19.00 TiV i 	 S ekc j a 	 – 	 t a l k 	 show		

Talk-show, w którym - w przeciwieństwie 
do wszystkich innych programów tego 
typu - pytań nie będzie zadawała osoba 
prowadząca program, lecz każdy z gości 
sam. sobie, zdając się na ślepy los, fatum 
czy - jak kto woli - przypadek. Wszystkie 
pytania - niektóre o charakterze ogól-
nym, niektóre bardzo osobiste, a niektóre 
prowokacyjne i kłopotliwe - zostają przy-
gotowane indywidualnie dla każdego z 
gości i znajdują się na dwóch taliach kart. 
Początek programu to luźna rozmowa 
z gościem, w czasie której gospodyni 
programu, Małgorzata Kościelniak 
- jak krupier lub wróżka - przekłada 
karty, tasuje je i układa w odpowiedni 
(nie zawsze ten sam) wzór. Czasami  
proponuje gościowi układ krzyża cel-
tyckiego z tarota, czasami grę w trzy 
karty, czasami pokera, w którym można 
wymienić kilka kart.

20.00 „Klątwa	upadłych	aniołów”	(8)	
–	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”	(58)	–	fantastyczny	
serial	akcji,	Kanada	1998,	reż.	Holly	Dale,	
Rob	LaBelle,	wyk.	Sebastian	Spence

22.00 Wydarzenia
22.10 „Kłamca”	(1)	-	Gra	psychologiczna	
23.10 Playboy;	
01.20 Nocne	randki	–	program	
02.20 Muzyczne	listy	–	magazyn
03.10 „Strefa	P”	-	Magazyn	muzyczny	
03.35 Zakończenie	programu

Wodny świat
	 Film	przygodowy,	USA,	rok	produkcji:	1995;	Reżyseria:	Kevin	Reynolds;	
Obsada:	Kevin	Costner,	Jeanne	Tripplehorn,	Dennis	Hopper,	Tina	
Majorino,	Michael	Jeter,	Gerard	Murphy

Świat znalazł się pod wodą. Ci, którzy ocaleli żyją w niewiel-
kich koloniach, koczujących na przedziwnych dryfujących 
konstrukcjach. Dla ludzi najcenniejsze teraz są dwie rzeczy, 
ziemia i słodka woda. Do jednej z takich kolonii przypływa 
Żeglarz (Kevin Costner), samotnik pływający na łodzi wła-
snej konstrukcji. Żeglarz ma do sprzedania cenny skarb, 
kilogram ziemi. Po dokonaniu transakcji, mężczyzna chce 
opuścić kolonię, ale mieszkańcy nie zamierzają go puścić 
wolno. Chcą, aby silny i młody Żeglarz został z nimi i ożenił 
się z jedną z ich kobiet. Żeglarz odmawia, obrażeni wyspiarze 
zatrzymują go siłą. Akurat wtedy kolonia staje się celem 
ataku Deacona (Dennis Hopper) i jego bandy rabusiów. 
W czasie zamieszania Żeglarz zostaje uwolniony przez 
małą dziewczynkę Enolę (Tina Majorino) i jej opiekunkę 
Helen (Jeanne Tripplehorn). Cała trójka opuszcza kolonię 
na pokładzie łodzi Żeglarza. Wyruszają na poszukiwanie 
legendarnego miejsca, w którym ocalał suchy ląd. Enola 
ma w tej wyprawie istotną rolę do spełnienia, na jej plecach 
wytatuowano wskazówkę, jak odnaleźć suchy ląd. Nim misja 
Żeglarza i jego dwóch towarzyszek dobiegnie końca, Deacon 
i jego bandyci będą wielokrotnie próbowali porwać Enolę. (sobota, 20:10 TVN)

HIT NA DZIŚ
Kolumb Odkrywca
TVP 1  20.15

	 Film	historyczny,	116	min,	USA/Hiszpania	
1992;	Reżyseria:	John	Glen;	Scenariusz:	
John	Briley,	Cary	Bates,	Mario	Puzo;	
Zdjęcia:	 Alec	 Mills;	 Muzyka:	 Cliff	
Eidelman;	Występują:	George	Corraface,	
Marlon	Brando,	Tom	Selleck,	Rachel	
Ward,	 Robert	Davi,	 Catherine	 Zeta	
Jones,	Oliver	Cotton,	Benicio	Del	Toro,	
Mathieu	Carriere,	Manuel	de	Blas,	Glyn	
Grain,	Peter	Guinness	i	inni

Krzysztof Kolumb na próż-
no próbuje przekonać króla 
Portugal i i  Jana, by ten sfi-
nansował jego wyprawę do 
Indii. Odtrącony przez władcę 
i ścigany przez jego ludzi, szuka 
schronienia w Hiszpanii. Trafia 
na dwór h iszpański , gdzie 
stara się zainteresować swoim 
pomysłem króla Ferdynanda 
i królową Izabelę. Udaje mu 
się pozyskać sympatię królowej. 
Dzięki sprytowi i inteligencji uni-
ka sideł zastawionych na niego 
przez Wielkiego Inkwizytora 
Torquemadę, który oskarża go 
o herezję. Wreszcie nadchodzi 
czas, kiedy może wyruszyć na 
daleką wyprawę. Żegna się 
z ukochana Beatriz i kompletuje 
załogę swoich trzech okrętów. 
Na kapitanów okrętów „Pinta” 
i „Nina” wyznacza braci Martina 
i Vicente Pinzonów. Sam obej-
muje dowództwo statku „Santa 
Maria”. Wspomaga go przyjaciel 
Harana. 
Gdy podróż się przedłuża i do-
chodzi do buntu, Kolumb stara 
się uspokoić załogę. Wreszcie 
jednak widać upragnioną ziemię. 
Kolumb zostawia część załogi na 
odkrytym lądzie, a z pozostałymi 
wraca do Hiszpanii, gdzie czeka 
go triumfalne przyjęcie.

DODATEK TELEWIZYJNY
05:50 TELEZAKUPY
06:05 Złotopolscy	-	odc.	312;	telenowela
06:30 10	minut	tylko	dla	siebie
06:40 Dwójka	Dzieciom	-	Podróż	za	jeden	
uśmiech	-	odc.	2;	serial	przygodowy	TVP

07:10 Od	przedszkola	do	Opola
07:45 Dwójka	Dzieciom	-	Teletubisie	-	odc.	
110/156;	serial	animowany

08:10 Egzamin	z	życia	-	odcinek	10;	serial
09:00 Pytanie	na	śniadanie
11:05 M	jak	miłość	-	odc.	250;	serial	TVP
11:55 Introwizje	-	Jerzy	Skolimowski;	film	
dokumentalny

12:20 TELEZAKUPY
12:35 Święta	wojna	-	Bercik@pl	(159);	
serial	TVP

13:05 Spotkanie	z	Balladą	-		Wesele	w	
Kopydłowie	(1)

14:00 Dolina	Kreatywna	-	(3)
14:30 Wędrówki	przyrodnicze	z	Davidem	
Attenborough	-	odc.	16-	Amazońska	za-
gadka	kryminalna;	serial	dokumentalny	
kraj	prod.Wielka	Brytania	(2003)

15:00 Na	kłopoty	Bednarski	-	odc.	2/7		
Bursztynowe	serce;	serial	TVP

16:00 Panorama
16:10 Złotopolscy	-	odc.	730	Detergenty	
i	feromony;	telenowela	TVP

16:40 Złotopolscy	-	odc.	731;	telenowela	
17:15 Allo,	Allo	 -	 odc.	 	 66/84;	 serial	
komediowy	kraj	prod.Wielka	Brytania	

17:45 Z	Dwójką	bezpieczniej
17:55 Pogoda
18:00 Program	lokalny
18:30 Panorama
18:40 Pogoda
18:50 Wszystko	się	uda	czyli	Kabaret	
Moralnego	Niepokoju	prezentuje	(2)

19:50 Europa	da	się	 lubić	 -	 (odc.	69)	
Europa	od	serca

20:45 Alternatywy	 4	 -	 odc.	 1;	 serial	
komediowy	 TVP;	 reż. :Stanis ław	
Bareja;	wyk.:Roman	Wilhelmi,	Gustaw	
Lutkiewicz,	Wojciech	Pokora,	Bronisław	
Pawlik,	Kazimierz	Kaczor,	Bożena	Dykiel,	
Bolesław	 Płotnicki,	 Jerzy	 Kryszak,	
Zdzisław	Rychter

22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport	Telegram
22:30 Pogoda
22:45 Wideoteka	dorosłego	człowieka	
23:15 Biuro	kryminalne	-	odc.	14;	serial	
00:05 Porno		78’;	film	obyczajowy	kraj	
prod.Polska	(1989);	reż.:Marek	Koterski;	
wyk.:Zbigniew	Rola,	Agnieszka	Wójcik,	
Katarzyna	 Figura,	 Bogusław	 Linda,	
Henryk	Bista

01:25 Zakończenie	dnia
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TVP 2
06:00 Pejzaż	niemalowany;	film	doku-
mentalny	kraj	prod.Polska	(2002)

06:30 Białoruś,	Białoruś...;	magazyn
06:50 Dzień	dobry	w	sobotę;	program	
poradnikowy

07:05 Rok	w	ogrodzie
07:25 Dzień	dobry	w	sobotę;	program	
poradnikowy

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Moliki	książkowe-czyli-co	czytać	
dziecku;	magazyn

08:25 WIRTUL@NDIA
08:55 Ziarno	;	magazyn
09:25 5	-	10	-	15
09:50 Scooby,	gdzie	jesteś?	odc.	16;	serial	
animowany	kraj	prod.USA	(1989)

10:20 Szkoła	złamanych	serc	-	odc.	29;	
serial	obyczajowy

11:05 SF-Symulator	faktu
11:35 Re:akcja	 -	 odc.8;	 program	 dla	
młodzieży

12:00 Jutrznia	Bożego	Narodzenia
13:00 Wiadomości
13:10 Teatr	Telewizji	 -	 Dom	 otwarty		
76’;	spektakl	teatralny	kraj	prod.Polska	
(1994);	reż.:Michał	Kwieciński

14:30 Kochamy	polskie	komedie
15:05 Saloon	gier	-	odc.	1;	serial	animo-
wany

15:20 Kobiety	Kennedych	-	część	1;	serial	
biograficzny	kraj	prod.USA	(2001)

16:10 Od	przedszkola	do	Opola
16:50 Sportowy	Express
17:00 Teleexpress
17:20 Warto	kochać	-	odc.	22;	serial	TVP
18:25 Sąsiedzi;	serial	komediowy	TVP
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:50 Sport
20:00 Pogoda
20:15 Gala	Mistrzów	Sportu
22:00 Męska	rzecz...	-	Wirus	95’;	film	
science	fiction	kraj	prod.USA	(1999);	
reż.:John	Bruno;	wyk.:Donald	Sutherland,	
Jamie	Lee	Curtis,	William	Baldwin

23:40 Rajd	Dakar	2006	-	kronika
23:50 Około	północy	-	/	13	/;	magazyn
00:10 Kino	 nocnych	marków	 -	Tajny	
wydział	 85’;	 film	 sensacyjny	 kraj	
prod.Hongkong	 (2000);	 reż.:Benny	
Chan;	wyk.:Mark	 Hicks,	 Paul	 Rudd,	
Maggie	Q,	Johnnie	Guy

01:45 Zakończenie	dnia

06:00	 Pierwsza	miłość,	odc.163 Polska
06:45	 Pierwsza	miłość,	odc.164 Polska
07:30	 Jesteśmy,	odc.140 Polska
08:00	 Sonic	X,	odc.1
08:30	 Hugo	Familijny,	odc.39 Polska
09:00	 Sopot	Festiwal	TOPtrendy	2005
10:00	 Wszystko	o	zwierzętach	,	odc.10;	
Wielka	Brytania,	2005

10:30	 DURACELL:	 Eksploracje,	 odc.4;	
Polska,	Wielka	Brytania,	2004;	r.	Smith	
Philip		

11:00	 KABARETON,	odc.5 Polska
12:00	 Samo	życie,	odc.635 Polska
12:45	 Samo	życie,	odc.636 Polska
13:30	 Rodzina	zastępcza,	odc.124 Polska
14:00	 Dom	nie	do	poznania,	odc.1 
15:00	 Pensjonat	pod	Różą	,odc.44 Polska,	
2005;	 r.	 Bork	Mirosław,	Wojtyszko	
Maciej	

16:00	 Gotowe	na	wszystko,	odc.20;	USA;	
r.	Grossman	David,	Melman	Jeff	

17:00	 Exclusive,	 odc.139  Polska;	 r.	
Czapliński	Rafał

17:15	 Kuba	Wojewódzki Talk	Show
18:15	 Daleko	od	noszy,	odc.45 Polska,	
2005;	r.	Jaroszyński	Krzysztof

18:50	 Wydarzenia
19:20	 Sport
19:25	 Pogoda
19:30	 Grasz	czy	nie	grasz,	odc.1 Polska,	
2005;	r.	Van`t	Riet	Richard	

20:50	 Sara  Polska,	 1997;	 r.	 Ślesicki	
Maciej,	 w.	 Bogusław	 Linda,	 Pazura	
Cezary,	Perepeczko	Marek,	Włodarczyk	
Agnieszka

21:30	 Studio	Lotto
23:10	 Śniadanie	mistrzów;	USA,	1999;	
r.	Rudolph	Alan;	w.	Bruce	Willis,	Finney	
Albert,	Nolte	Nick,	Barbara	Hershey		
Komedia obyczajowa. Adaptacja sa-
tyrycznej powieści Kurta Vonneguta jr. 
Kilka przplatających się wątków opisuje 
codzienność Midland City, fikcyjnego 
miasteczka uosabiajacego wszystkie 
złe cechy prowincjonalizmu. Na pierw-
szym planie są: Dwayne Hoover (Willis), 
człowiek sukcesu - i Kilgore Trout (Finey), 
przegrany autor powieści sci-fi.   

01:20	 Dziewczyny	w	bikini,	odc.3
02:20	 Magazyn	sportowy
04:20	 Muzyka	na	BIS
05:30	 Pożegnanie

06:00 Uwaga!	-	magazyn
06:20 Telesklep 
08:00 Automaniak 
08:30 Dzień	dobry	TVN	-	magazyn
10:30 Szymon	Majewski	Show 
11:30 Aniołki	tatusia	-	film	rodzinny,	USA,	
2000,	reż.	Dwight	H.	Little,	wyst.	Scott	
Bakula,	Lachlan	Murdoch,	Cynthia	Nixon,	
Eva	Marie	Saint

13:15 Na	Wspólnej	 Omnibus	 -	 serial	
obyczajowy	(144/0),	Polska,	2006 

14:50 Anioł	Stróż	-	serial	komedia	(2/13),	
Polska,	2005

15:20 Maraton	Uśmiechu	 -	 program	
rozrywkowy,	2005

15:50 Siłacze 
16:55 Pascal:	po	prostu	gotuj	4	-	program	
rozrywkowy,	2005

17:25 Taniec	 z	 gwiazdami	 -	 program	
rozrywkowy,	2005

19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!	-	magazyn
20:05 Niania	 -	 serial	 komedia	 (2/15),	
Polska,	2005,	reż.	Jerzy	Bogajewicz 

20:35 Kryminalni	-	serial	kryminalny	(6/
13),	Polska,	2005,	reż.	Piotr	Wereśniak

21:35 Truman	Show	-	film	obyczajowy,	
USA,	1998,	reż.	Peter	Weir	,	wyst.	Jim	
Carrey,	Laura	Linney,	Noah	Emmerich,	
Natascha	McElhone,	Ed	Harris

23:30 W	zasięgu	strzału	-	film	sensacyjny,	
Niemcy,	2002,	reż.	Kari	Skogland	,	wyst.	
Wesley	Snipes,	Linda	Fiorentino,	Oliver	
Platt,	Martin	Cummins,	Ian	Tracey
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TVP 2
06:05 Zwierzęta	świata	-	Nietoperze	-	wy-
jątkowe	ssaki	cz.1/2;	film	dokumentalny	
kraj	prod.Wielka	Brytania

06:30 Tak	miało	być	-	odc.	1;	serial	oby-
czajowy	TVP;	 reż.:Maciej	Wojtyszko,	
Agnieszka	Trzos

07:00 	 Transmisja	 Mszy	 Świętej	 z	
Sanktuarium	Bożego	Miłosierdzia	w	
Krakowie	-	Łagiewnikach

07:55 Weterynarz	Fred	-	Inspekcja	odc.	
3;	serial	animowany

08:10 Domisie
08:40 Dzieci	świata	-	Moja	farma	-	Lars	
w	Szwecji;	serial	dokumentalny

08:55 Dzieci	świata	-	Czas	na	zabawę	
-	Birama	w	Mali;	cykl	dokumentalny

09:10 Teleranek
09:40 Songowanie	na	ekranie
10:05 Królestwo	Maciusia	 -	 odc.22;	
program	dla	dzieci

10:35 Szkoła	złamanych	serc	-	odc.	30;	
serial	obyczajowy

11:25 Tydzień
11:55 Między	ziemią	a	niebem;	magazyn
12:00 Anioł	Pański	kraj	prod.Włochy
12:15 Między	ziemią	a	niebem;	magazyn
13:00 Wiadomości
13:10 Wywiad	i	opinie;	program	publi-
cystyczny

13:35 Co	tu	jest	grane?
14:00 Gala	Mistrzów	Sportu	-	relacja	z	
Balu

14:30 Puchar	Świata	w	biathlonie
15:55 BBC	w	Jedynce	-	Karibu	 i	wilki.	
Odwieczny	taniec;	film	dokumentalny	
kraj	prod.Wielka	Brytania

16:45 Sportowy	Express
17:00 Teleexpress
17:20 Film	fabularny
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:50 Sport
20:00 Pogoda
20:10 Wiedźmy	-	odc.	9	-	Delikatność	
uczuć;	serial	TVP

21:10 Zakochana	Jedynka	-	Nadzieja	86’;	
film	obyczajowy	kraj	prod.USA	(1995);	
reż.:Bethany	Rooney

22:45 Uczta	 kinomana	 -	Wiarołomni	
148’;	dramat	kraj	prod.Niemcy,	Włochy,	
Szwecja	(2000);	reż.:Liv	Ullmann

01:20 Rajd	Dakar	2006	-	kronika
01:25 Kolekcja	kinomana	-	Czarny	Piotruś	
85’;	komedia	kraj	prod.CZECHY

02:55 Zakończenie	dnia

05:50 Złotopolscy	-	odc.	314
06:15 Słowo	na	niedzielę
06:20 Film	dla	niesłyszących	-	Rodzinka	
-	odc.	3/16;	serial	komediowy	TVP

06:50 Film	dla	niesłyszących	-	Rodzinka	
-	odc.	4/16;	serial	komediowy	TVP

07:15 Smak	Europy
07:25 Dwójka	Dzieciom	-	Teletubisie	-	odc.	
111/156;	serial	animowany

07:55 M	jak	miłość	-	odcinek	376;	serial
08:45 Zacisze	gwiazd	-	Maryla	Rodowicz
09:10 Niesforne	aniołki;	serial	dokumen-
talny	kraj	prod.Wielka	Brytania

09:45 Animals
10:10 Wielka	 Orkiestra	 Świątecznej	
Pomocy

11:05 Podróże	 kul inarne	 Roberta	
Makłowicza

11:35 Gwiazdy	w	południe	-	Ostatnia	
walka	 Apacza	 86’;	 western	 kraj	
prod.USA	(1954);	reż.:Robert	Aldrich;	
wyk.:Burt	Lancaster,	Kelly	Jean	Peters,	
John	McIntrie,	Charles	Bronson

13:10 Panorama	WOŚP
13:20 Wielka	 Orkiestra	 Świątecznej	
Pomocy

14:00 Familiada	-		odc.1251;	teleturniej
14:30 Złotopolscy	 -	 odc.	 733	 Bilans;	
telenowela	TVP

15:00 Wielka	 Orkiestra	 Świątecznej	
Pomocy

15:50 Panorama	-	WOŚP
16:00 Wielka	 Orkiestra	 Świątecznej	
Pomocy

17:20 L i n i a 	 S p e c j a l n a 	 - 	 w y d .	
spec.	 z	 Premierem	 Kazimierzem	
Marcinkiewiczem

18:00 Program	lokalny
18:30 Panorama
18:50 Pogoda
19:00 Wielka	 Orkiestra	 Świątecznej	
Pomocy

21:05 Europa	 da	 się	 lubić	 -	 odc.	 59	
Europa@com

22:00 Panorama
22:20 Sport	Telegram
22:25 Pogoda
22:35 Dolina	Kreatywna	-	co	słychać?
22:45 Wielka	 Orkiestra	 Świątecznej	
Pomocy

01:20 Zakończenie	dnia

06:00	 Pierwsza	miłość,	odc.165 Polska
06:45	 Pierwsza	miłość,	odc.166 Polska
07:30	 Król	szamanów,	odc.12;	Japonia	/	
USA,	2003;	r.	Mizushima	Sesji

08:00	 Power	Rangers,	odc.496
08:30	 Hugo,	odc.53 Polska,	2006
09:00	 IDOL Program	rozrywkowy
10:00	 Słoneczny	patrol,	odc.206;	USA,	
1999;	r.	Bonnan	Gregory	J.;	w.	Hasselhoff	
David	(Mitch	Buchannon),	Burns	Brooke	
(Jessie),	Brooks	Jason	(Sean),	Ioane	Jason	
(Jason)

11:00	 Asterix	i	Kleopatra;	Francja,	1968;	
r.	Albert	 Uderzo,	 Lee	 Payant,	 René	
Goscinny

12:25	 Bananowa	liga;	Kanada,	USA,	2001;	
r.	Robert	Vince;	w.	Cameron	Bancroft,	
Richard	Karn,	Robert	Costanzo,	Oliver	
Muirhead,	Troy	Ruptash	

14:45	 Fundacja	Polsat
15:00	 Pensjonat	 pod	 Różą,	 odc.45 
Polska

16:00	 Grasz	czy	nie	grasz,	odc.1 Polska
17:15	 Eureko	-	ja	to	wiem,	odc.10 Polska,	
2005;	r.	Meter	Rolf,	Swierawski	Maciej			

18:15	 Daleko	od	noszy,	odc.46 Polska
18:50	 Wydarzenia
19:20	 Sport
19:25	 Pogoda
19:30	 Rodzina	zastępcza,	odc.125 Polska,	
2002;	r.	Adamczyk	Wojciech,	Adamek	
Witold,	Hałasińska	Anna,	Hałasińska	
Anna,	Kwieciński	Michał,	Zylber	Filip

20:00	 KABARETON,	odc.2 Polska
21:00	 Chirurdzy,	 odc.1;	USA,	 2005;	 r.	
Horton	Peter,	Anderson	Pia	Sarah,	Coles	
John	David,	Davidson	Adam,	Goldwyn	
Tony,	Stanzler	Wendey,	Tinker	Mark;	
w.	Pompeo	Ellen	(dr	Meredith	Grey),	
Dempsey	Patrick	(dr	Derek	Shepherd),	
Heigl	 Katherine	 (dr	 Isobel	 “Izzie”	
Stevens),	 Chambers	 Justin	 (dr	Alex	
Karev),	Oh	Sandra	(dr	Christina	Yang),	
Knight	T.R.	(dr	George	O’Malley),	Wilson	
Chandra	(dr	Miranda	Bailey),	Pickens	Jr.	
James	(dr	Richard	Webber),	Washington	
Isaiah	(dr	Preston	Burke)	

21:30	 Studio	Lotto
22:05	 Kuba	Wojewódzki TalkShow
23:05	 Mój	wstrętny	tłusty	szef,	odc.1
00:05	 Na	 jeden	temat...z	 Joan	Rivers,	
odc.9;	Wielka	Brytania

00:35	 Magazyn	sportowy
02:35	 Aquaz	Music	ZOne
05:30	 Pożegnanie

06:00 Uwaga!	-	magazyn
06:20 Telesklep 
08:00 Anioł	Stróż	-	serial	komedia	(2/13),	
Polska,	2005

08:30 Dzień	dobry	TVN	-	magazyn
10:30 Mój	przyjaciel	Skip	-	film	rodzinny,	
USA,	2000,	reż.	Jay	Russell	,	wyst.	Frankie	
Muniz,	Diane	Lane,	Luke	Wilson,	Kevin	
Bacon,	Bradley	Coryell

12:15 Niania	-	 serial	komedia	(2/15),	
Polska,	2005,	reż.	Jerzy	Bogajewicz 

12:45 Co	za	tydzień	-	magazyn,	2006
13:15 Maraton	Uśmiechu	 -	 program	
rozrywkowy,	2005

13:45 Zielone	 berety	 -	 film	wojenny,	
USA,	1968,	reż.	Ray	Kellogg	,	wyst.	John	
Wayne,	David	Janssen,	Jim	Hutton,	Aldo	
Ray,	Raymond	St	Jacques,	Jack	Soo

16:20 Zielone	drzwi	-	magazyn
16:50 Ciao	Darwin	-	program	rozrywko-
wy

18:00 Kryminalni	-	serial	kryminalny	(6/
13),	Polska,	2005,	reż.	Piotr	Wereśniak

19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!	-	magazyn
20:05 Ostatnia	misja	-	film	sensacyjny,	
Polska,	 1999,	 reż.	Wojciech	Wójcik	
,	wyst.	 Peter	 J.	 Lucas,	 Janusz	Gajos,	
Ewa	Gorzelak,	Mirosław	Baka,	Piotr	
Fronczewski,	Artur	 Źmijewski,	 Jerzy	
Kamas,	Małgorzata	Foremniak,	Paweł	
Wilczak,	Marek	Barbasiewicz,	Wojciech	
Wysocki,	Danuta	Stenka

22:05 Pod	Napięciem	-	talk	show
22:35 Superwizjer	-	magazyn
23:05 Nie	do	wiary 
23:40 Truman	Show	-	film	obyczajowy,	
USA,	1998,	dla	małoletnich	od	lat	12,	reż.	
Peter	Weir	,	wyst.	Jim	Carrey,	Laura	Linney,	
Noah	Emmerich,	Natascha	McElhone,	Ed	
Harris,	Jim	Carrey,	Laura	Linney,	Noah	
Emmerich,	 Natascha	McElhone,	 Ed	
Harris

TVP 1 POLSAT TVN TV 4

HIT NA DZIŚ

Truman Show 
TVN  20.35
	 Film	obyczajowy,	USA,	rok	produkcji:	
1998;	Reżyseria:	Peter	Weir;	Obsada:	Jim	
Carrey,	Laura	Linney,	Noah	Emmerich,	
Natascha	McElhone,	Ed	Harris

Od dnia narodzin Truman Burbank 
był obserwowany przez kilka tysięcy 
kamer poukrywanych w jego domu 
i w całym mieście, które wybu-
dowano w gigantycznym studiu, 
specjalnie na potrzeby programu 
o Trumanie. Nad tym programem 
pracowała od lat armia ludzi. 
Każda osoba z otoczenia głów-
nego bohatera była zawodowym 
aktorem. Stacja, która emitowała na 
żywo to, co działo się z Trumanem, 
stała się najpopularniejszą, a co za 
tym idzie – również najbogatszą 
stacją telewizyjną. Ludzie szaleli 
na punkcie Trumana. W swoich 
domach we wszystkich pomiesz-
czeniach ustawiali telewizory,  
aby nie stracić ani chwili z życia ich 
ulubionego bohatera. Bohatera, któ-
ry nie miał pojęcia, jaką odgrywa rolę. 
Z czasem Truman zaczął domyślać 
się, że coś jest nie tak. Ilekroć cień 
zwątpienia lub smutku pojawiał się 
na jego twarzy, natychmiast zjawiał 
się ktoś zaprzyjaźniony, aby go roz-
weselić. Wszystko w życiu Trumana 
działo się jak na zawołanie, wszystko 
układało się po jego myśli, nikt nie był 
wobec niego ani przykry, ani obojęt-
ny, i to właśnie w końcu wzbudziło 
jego podejrzenia. A jeśli to wszystko, 
co go otacza, nie jest prawdą, to co 
jest prawdą i gdzie jej szukać?

Nadzieja
21.10	TVP 1
	 Dramat,	86	min,	USA	1995;	Reżyseria:	
Bethany	Rooney;	Scenariusz:	L.	Virginia	
Browne,	na	motywach	powieści	Danielle	
Steel

Sfilmowana na podstawie książki 
popularnej pisarki Danielle Steel 
historia trzech par, które jednego 
dnia stanęły przed ołtarzem. Charles 
i Barbara oraz Andy i Diana wzięli 
wówczas ślub i zapragnęli założyć 
rodziny. Brad i Pilar Colemanowie 
postanowili zaś odnowić przysięgę 
małżeńską. Film jest opowieścią 
o uczuciach, lojalności, poszukiwaniu 
wspólnego szczęścia. 
Po jedenastu miesiącach pożycie 
Charlesa i Barbary nie układa się 
najlepiej. Pragnąc scementować 
związek, Charlie myśli o ojcostwie. 
Gdy jednak udaje się do seksuolo-
ga, okazuje się, że jest bezpłodny.  
Również związek Andy`ego i Diany 
przeżywa kryzys, gdy doktor wykry-
wa u kobiety bezpłodność spowo-
dowaną dawno przeżytą infekcją. 
Żona Andy`ego, która marzyła 
o potomstwie, jest zrozpaczona. 
Brad i Pilar, choć mają dorosłą cór-
kę, która nosi w łonie ich wnuczkę, 
postanawiają spłodzić kolejne dziec-
ko. W gabinecie dowiadują się,  że 
mogą mieć jeszcze jedno dziecko. 
Wkrótce po zajściu w ciążę dochodzi 
jednak do tragedii. Okazuje się, że 
Pilar poroniła. 
Mimo piętrzących się przeszkód 
bohaterowie filmu dążą do 
szczęścia.

HIT NA DZIŚ

06:10 Złotopolscy	-	odc.	313;	telenowela	
06:35 Echa	tygodnia
07:05 Spróbujmy	razem;	magazyn	dla	
niepełnosprawnych

07:30 Smak	Europy
07:45 M	jak	miłość	-	odcinek	375;	serial
08:35 Na	dobre	i	na	złe	-	odc.	240;	serial	
09:25 Narodziny	Bożego	Syna;	program	
religijny

10:20 7	dni	świat
10:50 Wielka	Gra	-	odc.		72;	teleturniej
11:40 Kręcioła
12:05 30	ton	-	 lista,	 lista,	 lista	przebo-
jów

12:30 Rozmowa	przed	WOŚP
12:40 Kochanie	zmniejszyłem	dzieciaki	
-	odc	42	kraj	prod.USA	(1997)

13:25 Święta	wojna
14:00 Familiada	-		odc.1250;	teleturniej
14:30 Złotopolscy	-	odc.	732;	telenowela	
15:00 Załóż	się	-	cz.	I	;	widowisko	roz-
rywkowe

15:50 Załóż	się	-	cz.	II	;	widowisko	roz-
rywkowe

16:35 Rozmowa	przed	WOŚP
16:45 Tygodnik	Moralnego	Niepokoju	
-	(bis	1)

17:15 Duże	dzieci	-	(17);	talk-show
18:00 Program	lokalny
18:30 Panorama
18:45 Pogoda
18:55 Kabaret	pod	Wyrwigroszem	na	
Kabaretowej	Scenie	Dwójki

19:50 VIP	-	film	fab.
21:45 Słowo	na	niedzielę	
22:00 Panorama
22:20 Sport	Telegram
22:25 Pogoda
22:40 Telefonistka	 97’;	 thriller	 kraj	
prod.USA	(2000);	reż.:Jon	Dichter;	wyk.:
Frances	Bay,	Brian	James,	Jacqueline	Kim,	
Michael	Laurence

00:20 Co	do	sekundy	89’;	film	sensacyjny	
kraj	prod.USA,	Australia	(2002);	reż.:Brian	
Trenchard-Smith;	wyk.:Antonio	Sabato	
jr.,	Kate	Beahan,	Kimberlay	Davies

01:55 Zakończenie	dnia

05.45 „Strefa	P”	-	Magazyn	muzyczny	
06.10 „Sztukateria”	-	Magazyn	kultural-
ny

06.35 „VIP”	-	Wydarzenia	i	plotki	
07.00 „Pokemon”	 (126,127)	 –	 serial	
animowany	dla	dzieci,	USA/Japonia

08.00 „Instynkt	tropiciela”	–	przewodnik	
po	Polsce

08.30 „Dekoratornia”	–	magazyn	wnę-
trzarski

09.00 Kasa	na	bank	-	telerutniej
10.00 Na	 topie	 –	 wywiad	 z…	 Keira	
Knightley,	Brenda	Blythen

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

11.00 „Sztukateria”	-	Magazyn	kultu-
ralny

11.30 „VIP”	-	Wydarzenia	i	plotki	
12.00 „MacGyver”	(86)	–	przygodowy	
serial	akcji,	USA/Kanada	1985-1992,	
reż.	Lee	David	Zlotoff

13.00 Polska	 Liga	 Siatkówki:	 Skra	
Bełchatów	-	Joker	Piła	

15.00 TiVi	Sekcja	–	talk	show
16.00 „Łabędziem	być”	-	program	
17.00 „Largo”	(29)	–	przygodowy	serial	
akcji,	Francja/Niemcy/Kanada/Belgia/
USA	2001

18.00 „Tygrys”	-	USA,	1997;	reż.:	Serge	
Rodnunsky;	wyst.:	Dana	Plato,	Miles	
O’Keeffe,	Timothy	Bottoms,	Micah	Jones;	
Film familijny. Największym marzeniem 
małego Josha jest posiadanie własnego 
psa, jednak jego rodzice nie chcą mu na 
to pozwolić. Pewnego dnia, podczas za-
bawy w ogrodzie chłopiec słyszy dziwne 
dźwięki dochodzące ze starej piwnicy. 
Znajdzie w niej niezwykłego psa, który 
potrafi mówić…

20.00 „Komisarz	Rex”	(3)	-	serial	krymi-
nalny,	Austria	-	Niemcy,	1998

21.00 „Dziki”	(14)	–	serial	komediowo-
sensacyny,	Polska	2004

22.00 Wydarzenia	
22.10 „Eksperyment	jasnowidz”	(2)	
23.10 Playboy:	„Porachunki”	-	USA	1996;	
reż.:	Toby	Philips

01.25 „Komenda”	-	serial	dokumentalny	
01.50 „Drogówka”	-	magazyn	policyjny	
02.15 Punt,	Set	Mecz	–	magazyn	siat-
karski

02.40 „VIP”	-	wydarzenia	i	plotki
03.05 „Strefa	P”	-	Magazyn	muzyczny
03.30 „Joker”	–	talk-show
04.20 Zakończenie	programu	

05.45 Punt,	Set	Mecz	–	magazyn	siat-
karski	

06.10 „Kinomaniak”	-	Odjazdowy	ma-
gazyn	filmowy

06.35 „Sztukateria”	-	Magazyn	kultu-
ralny

07.00 „Pokemon”	 (128,129)	 –	 serial	
animowany	dla	dzieci,	USA/Japonia	

08.00 Kasa	na	bank	-	telerutniej
09.00 „Tygrys”	-	USA,	1997;	reż.:	Serge	
Rodnunsky;	wyst.:	 Dana	 Plato,	Miles	
O’Keeffe,	Timothy	Bottoms,	Micah	Jones

11.00 „Hell’s	Kitchen”	od	kuchni”	-	pro-
gram

12.00 „Kinomaniak”	-	Odjazdowy	ma-
gazyn	filmowy

12.30 „Dekoratornia”	–	magazyn	wnę-
trzarski	

13.00 „Instynkt	tropiciela”	–	przewodnik	
po	Polsce

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

14.00 „MacGyver”	(87)	–	przygodowy	
serial	akcji,	USA/Kanada	1985-1992,	
reż.	Lee	David	Zlotoff

15.00 Polska	 Liga	 Siatkówki:	 AZS	
Politechnika	Warszawa	 -	Mostostal	
Kędzierzyn

17.00 „Largo”	(30)	–	przygodowy	serial	
akcji,	Francja/Niemcy/Kanada/Belgia/
USA	2001

18.00 „Niezły	bajzel”	-		USA,	1996;	reż.:	
Blake	Edwards;	wyst.:	Howie	Mandel,	
Ted	Danson,	Maria	Conchita	Alonso

20.00 „Zdarzyło	się	na	Long	 Island”	-	
USA,	1998;reż.:	Joseph	Sargent;	wyst.:	
MacKenzie	 Astin,	 Tyrone	 Benskin,	
Laurie	 Metcalf,	 Cedric	 Smith,	 Elisa	
Moolecherry

22.00 „Drogówka”	-	Magazyn	policyjny	
22.35 Wydarzenia	
22.45 Kłopoty	na	zamówienie	-	Kanada,	
USA,	Wielka	Brytania,	2002;	reż.:	David	
Anspaugh;	wyst.:	Mira	Sorvino,	Mariah	
Carey,	 Melora	 Walters,	 Arthur	 J.	
Nascarella

00.45 Ukryte	kamery	w	natarciu	–	pro-
gram	

01.15 „Drogówka”	-	Magazyn	policyjny	
01.40 „Komenda”	-	serial	dokumentalny	
02.05 Kinomaniak	–	odjazdowy	magazyn	
filmowy

02.30 „Sztukateria”	-	Magazyn	kultu-
ralny

02.55 Zakończenie	programu
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Obchody 10 - lecia Nasielskiego Towarzystwa Kultury
26 listopada b. r. miała 

miejsce uroczystość 
związana z jubileuszem 
NTK.  Na zaproszenie 
państwa Ewy i Krzysztofa 
Poszepczyńskich - właści-
cieli pałacu w Chrcynnie 
- naszą uroczystość zor-
ganizowaliśmy w pięknie 
odrestaurowanych piwni-
cach chrcyńskiego pała-
cu. Atmosfera panująca 
w tych wnętrzach nadała 
naszej imprezie wyjątkowe-
go charakteru.
Wśród gości  zaproszonych na 
tę rocznicową uroczystość byli 
obecni: burmistrz Nasielska Ber-
nard Dariusz Mucha, sekretarz 
miasta i gminy Nasielsk Zbigniew 
Rutkowski, przewodniczący Rady 
Miejskiej w Nasielsku Dariusz Lesz-
czyński, przewodnicząca komisji 
oświaty i kultury Rady Powiatu No-
wodworskiego Teresa Skrzynecka 
oraz przedstawiciel sponsora NTK 
Tomasz Polek z „Inżynierii Rze-
szów” Sp. z o.o. budującej w Na-
sielsku oczyszczalnię ścieków. Na 
naszą uroczystość przybyli także 
przedstawiciele Pułtuskiego Towa-
rzystwa Społeczno - Kulturalnego 
w osobach: prezesa dr Radosława 
Lolo, członka zarządu Edwarda 
Malinowskiego i Kazimierza Kar-
pińskiego.

Wśród gości  znaleźl i  s ię także 

członkowie NTK pełniący różne 
funkcje we władzach wojewódz-
kich i samorządowych: wicedyrek-
tor Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Warszawie Marek Wroniewski, 
wiceprzewodnicząca Rady Miej-
skiej w Nasielsku Janina Kownacka 
oraz dyrektor Nasielskiego Ośrod-
ka Kultury Adam Stamirowski.

Naszą uroczystość swą obecnością 
zaszczycili honorowi członkowie 
NTK: Jacek Gerek i Wojciech Gęsic-
ki. Na jubileusz Towarzystwa przybyło 
wielu jego członków i sympatyków. 
Prasę reprezentował Stefan Żagiel 
z „Tygodnika Ciechanowskiego”.

W oficjalnej części uroczystości pre-
zes NTK Krzysztof Macias powitał 
wszystkich gości. W imieniu gospo-
darzy uczynił to Krzysztof Poszep-
czyński. W okolicznościowym refe-
racie prezes NTK przedstawił historię 
Towarzystwa, cele działania oraz jego 
osiągnięcia i sukcesy. W dalszej czę-
ści prezes NTK wraz z burmistrzem 
wręczyli ustępującemu prezesowi 
Henrykowi Śliwińskiemu pamiątko-
wy dyplom z tytułem Honorowego 
Prezesa NTK.

Burmistrz Nasielska podziękował pre-
zesowi H. Śliwińskiemu za jego duży 
wkład wniesiony w rozwój kultury. 
Podziękował także członkom Towa-
rzystwa za całokształt działalności na 
niwie kultury. 

Z okazji 10 - lecia NTK prezes H. 
Śliwiński podziękował wyróżniają-
cym się członkom Towarzystwa oraz 
władzom i instytucjom wspierają-
cym naszą pracę. Prezes H.Śliwiński 
podziękował burmistrzowi Nasielska 
panu Dariuszowi Bernardowi Musze 
wręczając mu dyplom uznania za 
wieloletnią współpracę, pomoc 
finansową oraz okazaną życzliwość 
przy organizowaniu wielu imprez na 
rzecz miasta. 

Pamiątkowe dyplomy za wniesio-
ny wkład pracy w 10- leni okres 
działalności Towarzystwa otrzymali 
następujący członkowie: Regina Ol-
szewska, Bożena Kozłowska, Janusz 
Konerberger, Jacek Wilamowski, Mi-
rosław Gołębiewski, Sławomir Umiń-
ski i Krzysztof Macias. Podziękowano 
również za rzeczowe wsparcia NTK 
w postaci sprzętu fotograficznego 
i dyktafonu sponsorom: właścicie-
lom i prezesowi firmy „Inżynieria  
Rzeszów” Sp. z o.o.

W zakończeniu części oficjalnej głos 
zabrała Teresa Skrzynecka, która po-
dziękowała w imieniu władz powia-
towych prezesowi H. Śliwińskiemu 
za jego wieloletnią pracę na rzecz 
rozwijania i popularyzowania kultury. 
Do życzeń dołączony został bukiet 
kwiatów wykonany przez uczniów 
z Zespołu Szkół w Pieścirogach Sta-
rych. Tym miłym akcentem zakoń-
czyła się część oficjalna.

Część artystyczna przygoto-
wana przez prezesa Henryka 
Śliwińskiego ukazała w wiel-
kim skrócie osiągnięcia 
nasielskich kabaretów. Na 
jego zaproszenie wystąpiła 
w niej liczna grupa artystów 
reprezentujących różne 
pokolenia, które przewinęły 
się przez nasielskie kabarety. 
Swoje piosenki śpiewał bard 
ciechanowski Wojtek Gę-
sicki. Oprawę muzyczną na 
instrumentach klawiszowych 
zapewnił znakomity pułtuski 
muzyk Jacek Gerek, które-
go utalentowana córka Julita 
śpiewała nasielskie piosenki 
kabaretowe. Na gitarach 
akompaniowali  również 
Jacek Tomaszewski i Marek 
Tyc. Znaczący udział w pro-

gramie mieli szczególnie zasłużeni 
dla nasielskich kabaretów: Sławomir 
Umiński i Krzysztof Turek. Śpiewała 
i teksty kabaretowe wykonywała 
Beata Łukowska. 
Recytowała utwory 
poetyckie Monika 
Pająk.  Wystąpi l i 
również dwaj mło-
dzi studenci Mar-
cin Niesłuchowski 
i  Kon ra d  F i d o r 
oraz najmłodsza 
uczestniczka - li-
ceal is tka Arleta 
Nies łuchowska, 
której  piosenka 
i monolog, tak jak 
i  cały program, 
bardzo się podo-
bał zgromadzonej 
publiczności. 

Po części  arty-
stycznej na salę 
wniesiony został 
tort, który ufundo-
wał Janusz Koner-
berger - właściciel 
firmy „Jan - Pol”, 
od wielu już lat 
sponsorującej dzia-
łalność NTK. Przy 
świecach i lampce 
wina słuchając występów artystów 
uczestnicy uroczystości miło spędzili 
czas do późnych godzin nocnych. 
Wszyscy życzyli NTK kolejnych tak 
wspaniałych jubileuszy jak ten.

W organizację naszej imprezy zaanga-

żował się też Nasielski Ośrodek Kultury. 
Szczególnie jesteśmy wdzięczni Marko-
wi Tycowi i Markowi Stamirowskiemu za 
przygotowanie sprzętu nagłaśniającego 

i obsługę oświetlenia. Serdeczne po-
dziękowania kierujemy pod adresem 
gospodarzy, państwa Ewy i Krzysztofa 
Poszepczyńskich.

Red. 

Henryk Śliwiński odbiera od Burmistrza Nasielska tytuł Honorowego Prezesa NTK

Taki dyplom otrzymał Honorowy Prazes NTK

Na str. 2 fotoreportaż z obchodów  
10 - lecia NTK. Zdjęcia wykonał Marek 
Stamirowski.
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Obchody 10 - lecia Nasielskiego Towarzystwa Kultury

Henryk Śliwiński dołączył do grona honorowych członków NTK - W. Gęsickiego i J. Gerka Wystąpienie prezesa NTK Krzysztofa Maciasa.

Akompaniuje Jacek Gerek. Śpiewają: Sławomir Umiński, Beata Łukowska i Krzysztof Turek. Przedstawicielka młodego pokolenia nasielskich kabareciarzy - Arleta Niesłuchowska 

Jubileuszowy tort podzielił honorowy prezes NTK Artyści, którzy uświetnili obchody 10-lecia NTK.
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R E K L A M A

fot. M. Stamirowski

Wigilia na Rynku
W niedz ie lę  18 
grudnia na miej-
s c ow y m  R y n k u 
odbyła się nieco-
dzienna uroczy-
stość – Spotkanie 
Wigilijne z miesz-
kańcami Gminy 
Nasielsk.
Wszystk im zebranym 
ż y c ze n i a  ś w i ą t e c z ne 
i  noworoczne z łożyl i : 
B e rn a rd  M u ch a ,  B ur-
mis t rz  Nas ie lska  oraz 
ksiądz prałat Kazimierz 
Śniegocki z  paraf i i  św. 
Wojciecha. 

Tradycyjnie łamano się opłatkiem 
i  wszyscy wszystk im sk ładal i 
osobiste życzenia.  Nie mogło 
się oczywiście obyć bez poczę-
stunku. W tym roku do stołu pod 
chmurką podano barszcz i kapustę 
z grzybami. 

Mimo zimna było ciepło, serdecznie 
i rodzinnie. Mieszkańcy wysłuchali kon-
certu kolęd w wykonaniu miejscowych 
artystów, dzieci ze szkoły podstawowej 
w Nasielsku i zespołu wokalnego dzia-
łającego przy Nasielskim 
Ośrodku Kultury. 

Imprezę uświetnił swoją obecno-
ścią Święty Mikołaj, którego na 
miejski Rynek przywiedli anio-
łowie. Podobno byli to przebrani 
aktorzy, ale o tym wiedzą tylko 

dorośli. Dzieci są przekonane, że 
to naprawdę był On.

Organizatorom Spotkania Wigilij-
nego, Burmistrzowi Nasielska i Pro-
boszczowi Parafii św. Wojciecha, na-
leżą się serdeczne podziękowania za 
przygotowanie miłej uroczystości. 

Szkoda tylko, że na Wigilię przyszło tak 
niewielu mieszkańców Nasielska.

Dariusz Panasiuk 

Nasielska Biblioteka jedną  
z najlepszych na Mazowszu
Miejsko-Gminna Bi -

blioteka Publiczna 
w Nasielsku brała udział 
w konkursie „Z kartek sze-
lestem”, organizowanym 
przez Mazowieckie Cen-
trum Kultury i Sztuki. 

W etapie gminnym wyróżniono 
czytelników o największej liczbie 
wypożyczonych książek w okresie 
od 1 listopada 2004 r. do 31 paź-
dziernika 2005 r. W kategorii 6–12 
lat pierwsze miejsce zajął Michał Bia-
łorucki (144 wypożyczone książki), 
w kategorii 13–20 lat 
wyróżniono Karolinę 
Jaskułowską (111 wy-
pożyczonych książek), 
a w kategorii powyżej 
21 lat największą licz-
bę wypożyczonych 
książek (670) prze-
czytał Andrzej Sagała. 
W etapie wojewódzkim 
A. Sagała został „Czy-
telnikiem-Rekordzistą 
Mazowsza”, a Michał 
Białorucki w swojej 
kategorii wiekowej zajął 
IV miejsce. Czytelnicy 
otrzymal i  nagrody 
książkowe, drobne upo-
minki oraz dyplomy. 
W kategorii „Najciekaw-
sza Inicjatywa Promująca 
Czytelnictwo” Biblioteka 
w Nasielsku pochwaliła 

się m. in. akcjami: „Cała Polska czyta 
dzieciom”, „Lato w mieście”, „Świat 
Starej Książki”, o których pisaliśmy 
we wcześniejszych numerach „Życia 
Nasielska” i zajęła II miejsce ex aequo. 
Warto dodać, że nasielska placówka 
została wyróżniona jako jedyna bi-
blioteka z powiatu nowodworskiego 

oraz jedna z trzech, obok Płońska 
i Pułtuska, z byłego województwa 
ciechanowskiego.

Miłym akcentem zakończył się ten 
rok pracy biblioteki. Oby kolejny był 
równie owocny!

KZ

Markowi Maluchnikowi,  
Kierownikowi Wydziału 

Administracji, Kontroli i Nadzoru 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku
wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmierci 

Siostry
składają

                     przyjaciele

K O N D O L E N C J E
Nagrody laureatom wręczał S. Tyc, dyrektor biblioteki

Spotkanie najlepszych czytelników



10 Życie Nasielska 30 grudnia–12 stycznia

fot. D. Panasiuk

fot. D. Panasiuk
Do przyjaciół Moskali
Jak dotąd nie sprawdziły 
się mroczne przepowiednie 
ekspertów, że Polsce grozi 
ekonomiczna katastrofa. 
Owszem, nie jest dobrze, 
ale też i nie tragicznie. 
Mija dokładnie półtora miesiąca od 
dnia, w którym Rosja wprowadziła 
zakaz importu towarów żywnościo-
wych z Polski. Rząd w Warszawie staje 
na głowie, żeby złagodzić stanowisko 
Moskwy, ta jednak jest nieugięta i ma 
w nosie zabiegi naszej dyplomacji. 

Na pewno nie było to miłe posunię-
cie naszego wschodniego partnera 
gospodarczego wobec polskich 
producentów. Do listopada tego roku 
wiele naszych firm eksportowało do 
Rosji znaczne ilości towarów. Teraz 
nie pozostaje im nic innego, jak 
tylko szukać odbiorców na rynkach 
pozostałych krajów europejskich, no 
i oczywiście na rynku krajowym. Nie 
jest to łatwe, ale się udaje. 

Moskiewskie embargo na dostawę pol-
skich produktów najboleśniej odczuli 
producenci mięsa i wyrobów mleczar-
skich. Hurtowe ceny tych produktów 
na krajowym rynku spadły w ostatnim 
czasie, jak szacują handlowcy, o blisko 
15 procent. Cena zależy oczywiście od 

regionu kraju. Rosjanie „wycięli numer” 
producentom, ale też niechcący zrobili 
przedświąteczny prezent naszym kon-
sumentom. Święta będą trochę tańsze 
niż zazwyczaj, a ponadto mogą oni być 
spokojni – w najbliższym czasie nie gro-
żą nam podwyżki cen żywności. 

Najciekawsze w tej całej rosyjsko-
polskiej wojnie handlowej jest to, że 
jej działaniom oparł się rynek owo-
ców i warzyw. Nasze, do tej pory 
najbardziej „prosowieckie towary” 
– jabłka i cebula nie staniały. 

– Nie należy oczekiwać spadku 
cen większości owoców i warzyw. 
W tym sezonie, w porównaniu 
z poprzednim, nie będą tańsze 
jabłka. Powodem takiej sytuacji 
jest to, że na rynkach brakuje kon-
centratu jabłkowego. Jabłka są więc 
teraz bardzo cennym surowcem 
– tak uważa Janusz Byliński, prezes 
Warszawskiego Rolno-Spożywczego 
Rynku Hurtowego w Broniszach. Jego 
zdaniem podobnie jest w przypadku 
cebuli – w tym roku były mniejsze 
zarówno zasiewy jak i zbiory tego 
warzywa, nie wykluczone, że cebula 
będzie nieco droższa. 

Po polskie warzywa i owoce nadal 
przyjeżdżają odbiorcy ze Wschodu 

– po numerach 
r e j e s t r a c y j -
n y c h  c i ę ż a -
rówek można 
przekonać się, 
ż e  n a j w i ę c e j 
samochodów 
j e s t  z  L i t w y, 
Łotwy i Esto-
nii. Jak twierdzą 
ro l n i c y  –  t o 
w ł a ś n i e  i m -
porterzy z tych 
kra jów ratu ją 
s y t u a c j ę  n a 
polskim rynku 
ogrodniczym. 
W a r t o  p r z y -
pomnieć, że te 
trzy państwa, 
podobnie jak 
Polska,  są od 
ubiegłego roku 
członkami Unii 
Europejskiej. Handel między nami 
odbywa się praktycznie bez żad-
nych ograniczeń. I bardzo dobrze, 
bo jak nieoficjalnie dowiedzieli-
śmy się w rozmowie z pewnym 
handlowcem ze Wschodu, dzięki 
temu nasze towary mimo wszystko 
docierają do Rosji. Albo Rosjanie 
o tym nie wiedzą, albo wiedzieć 

nie chcą,  a le na pewno jedzą 
polskie dorodne jabłka i ostrą ce-
bulę. Furtką dla naszej żywności są 
handlowcy „od Łukaszenki”. Otóż 
Białorusini reeksportują do Rosji 
towary pochodzenia rolniczego 
– właśnie z byłych republik nad-
bałtyckich. Tak to już jest w świecie 
wielkiego biznesu, że doskonale na 
tym zarabiają zarówno jedni, jak 

i drudzy. Przy okazji korzystają na 
tym Polacy.

Do przyjaciół Moskali można śmiało 
skierować znane hasło: „Niech żyje 
przyjaźń między narodami!”. Do-
dajmy wątek współczesny – „bo to 
się opłaca”.
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Gdzie szukać zdrowej żywności?
BSE, pryszczyca, ptasia 
grypa, afery dioksynowe, 
pozostałości pestycydów 
w roślinach i inne „diabły”, 
jakie niesie za sobą inten-
sywne rolnictwo – to już 
codzienność. Co jakiś czas 
media informują nas o no-
wej zarazie XXI wieku. Na 
szczęście większość z nich 
omija nasz kraj. Wszystko 
to jednak sprawia, że za-
częliśmy się dokładniej 
przyglądać naszym posił-
kom. Nawet wtedy, kiedy 
nam „kiszki marsza grają”, 
z niepokojem sięgamy po 
zawartość lodówki czy do-
mowej spiżarki. Jeszcze nie 
wszyscy, ale już wielu z nas 
nie wyobraża sobie życia 
bez zdrowej żywności. To 
staje się już nie tylko modą, 
ale – jak twierdzą niektórzy 
żywieniowcy – szansą na 
przetrwanie gatunku ludz-
kiego. 
Do redakcji wielu warszawskich ga-
zet zwracają się właściciele sklepów, 
hurtowni spożywczych i restauracji 
z prośbą o wskazanie adresów eko-
logicznych producentów. Jak twier-
dzą nasi warszawscy koledzy – „jest 
to prawdziwy boom”. 

Nagły wzrost koniunktury na zdrowe 
jedzenie sprawił, że i do redakcji „Życia 
Nasielska” napływają podobne pytania. 
O odpowiedź na nie zwróciliśmy się 
do najbardziej kompetentnej instytucji, 
czyli do Głównego Inspektoratu Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-Spożyw-
czych. Oczywiście nie jesteśmy w stanie 

podać zainteresowanym 
osobom adresów wielu ty-
sięcy polskich gospodarstw 
ekologicznych – możemy 
natomiast wyjaśnić, jak 
do nich dotrzeć. Naszym 
zdaniem najlepszą pomo-
cą jest publikacja listu, jaki 
otrzymaliśmy z GIJHAR-S, 
z Sekcji ds. rolnictwa eko-
logicznego produktów 
regionalnych:

„W celu uzyskania infor-
macji o producentach 
prowadzących działalność 
w zakresie rolnictwa 
ekologicznego podmiot 
zainteresowany zwraca się 
do Głównego Inspektora 
Jakości Handlowej Artyku-
łów Rolno-Spożywczych 
z formularzem udostęp-
nienia informacji o produ-
centach w rolnictwie ekolo-
gicznym. W formularzu tym 
podmiot zainteresowany 
określa zakres informacji, cel 
ubiegania się o informacje 
o producentach i sposób 
ich wykorzystania. Wzór 
Formularza udostępnienia informacji 
o producentach w rolnictwie ekolo-
gicznym zamieszczony jest na stronie 
www.ijhars.gov.pl 

Główny Inspektor JHARS udziela 
podmiotom zainteresowanym infor-
macji na temat producentów w rol-
nictwie ekologicznym w zakresie:
• imienia, nazwiska / nazwy, adre-
su – w przypadku producentów 

z certyfikatem i będących w okresie 
przestawiania, 
• nazwy, adresu – w przypadku 
przetwórni.

Podmiot zainteresowany może 
przekazać podpisany formularz do 
Głównego Inspektora JHARS pocztą, 
faksem lub osobiście.

Informacja o producentach przekazy-
wana jest w postaci wykazu w wersji 
elektronicznej w pliku / plikach PDF 

(liczba plików zależy od zakresu in-
formacji podanych w formularzu) na 
adres e-mail podmiotu zainteresowa-
nego bądź faksem”.

Na szczęście my, Polacy, jesteśmy znani 
w świecie z produkcji dobrej, wytwarza-
nej tradycyjnymi metodami żywności. 
Jest ona doskonale znana w Europie 
Zachodniej i chętnie kupowana przez 
tamtejszych konsumentów. Chwała 
naszym rolnikom.

Mimo to, już od kilku lat w naszym 
kraju daje się zaobserwować wzrost 
zapotrzebowania na zdrową żywność 
produkowaną metodami ekologicz-
nymi. Niestety, podaż nie nadąża 
jeszcze za popytem. Wprawdzie jak 
grzyby po deszczu powstają nowe 
ekologiczne gospodarstwa rolne – to 
jednak nadal jest to kropla w morzu 
potrzeb. Nic w tym dziwnego – po 
prostu – chcemy być zdrowsi.

WA



 11Życie Nasielska30 grudnia–12 stycznia DODATEK TELEWIZYJNY

06:00 Uwaga!	-	magazyn
06:20 Telesklep 
07:00 Nash	Bridges	-	serial	sensacyjny	
(42/122),	USA,	1996

07:55 Nocny	kurs	-	serial	sensacyjny	(20/
22),	USA,	2002,	wyst.	David	Morse,	Andre	
Braugher,	George	Dzundza,	Matthew	
Borish,	Donna	Murphy

08:50 Wykręć	 numer	 -	 interaktywny	
teleturniej	na	żywo,	2006

10:10 Salon	Gier	,	2006
11:05 Zielone	drzwi	-	magazyn
11:35 Na	Wspólnej	-	serial	obyczajowy	
(575/0),	Polska,	2006

12:05 Rozmowy	w	toku	-	talk	show,	2005
13:10 Detektywi	-	serial	fabularno-do-
kumentalny,	2006 

13:45 Nocny	kurs	-	serial	sensacyjny	(21/
22),	USA,	2002,	wyst.	David	Morse,	Andre	
Braugher,	George	Dzundza,	Matthew	
Borish,	Donna	Murphy

14:45 Nash	 Bridges	 -	 serial	 sensa-
cyjny	 (43/122),	USA,	 1996,	 reż.	 Jim	
Charleston 

15:45 Barwy	 grzechu	 -	 telenowela	
(1/160),	Brazylia,	2004

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

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

21:30 Mamy	Cię
22:45 Faktograf	-	magazyn
23:30 Firma	-	magazyn
00:00 Wydanie	drugie	poprawione 
00:30 Multikino
00:55 Uwaga!	-	magazyn
01:15 Telesklep
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TVP 2
06:00 Kawa	czy	herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Listonosz	Pat	IV;	serial	animowany	
kraj	prod.Wielka	Brytania

08:30 Budzik
09:00 Bajeczki	Jedyneczki
09:10 Papirus;	odc.	16;	serial	animowany	
kraj	prod.Francja	(1998)

09:40 Don	Matteo	II,	odc.	2;	serial	kraj	
prod.Włochy	(2001)

10:35 TELEZAKUPY
11:05 Zwierzowiec
11:25 Rolnictwo	na	świecie
11:40 Zielony	biznes
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Warto	kochać	-	odc.	22;	serial	TVP
12:55 Wielkie	 rzeczy	 -	 odc.	 2;	 serial	
komediowy	TVP

13:50 Kwadrans	na	kawę
14:05 Glob	2006
14:30 Re:akcja		powt.	odc.7
15:00 Wiadomości
15:10 Popołudnie	z	Jedynką;	magazyn
16:00 Moda	na	sukces	-	odc.2685
16:25 Moda	na	sukces	-	odc.2686
16:50 Sportowy	Express
17:00 Teleexpress
17:20 Na	celowniku;	magazyn
17:30 Klan	-	odc.1035;	telenowela	TVP
18:00 Jaka	to	melodia?
18:30 Plebania	-	odc.	639;	telenowela
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 Pogoda
20:15 Teatr	Telewizji	 -	 Scena	 Jedynki	
-	Tajny	agent;	spektakl	teatralny

21:30 Boża	podszewka	II	-	odc.	13;	serial	
TVP

22:30 Prosto	w	oczy
22:45 Wiadomości
22:55 Rajd	Dakar	2006	-	kronika
23:05 Sprawy	rodzinne	III	-	odc.	3;	serial	
kraj	prod.USA	(2000)

23:50 Sprawy	rodzinne	III	-	odc.	4;	serial	
kraj	prod.USA	(2000)

00:35 Kinematograf;	magazyn
01:00 Glob	2006
01:25 I	wojna	światowa	-	Do	broni	cz.II;	
serial	dokumentalny	kraj	prod.Australia	

02:00 Zakończenie	dnia

05:50 TELEZAKUPY
06:05 Złotopolscy	-	odc.	315
06:30 10	minut	tylko	dla	siebie
06:45 Dwójka	Dzieciom	-	Podróż	za	jeden	
uśmiech	-	odc.	3;	serial	przygodowy	TVP

07:10 Od	przedszkola	do	Opola
07:45 Dwójka	Dzieciom	-	Teletubisie	-	odc.	
112;	serial	animowany

08:10 Egzamin	z	życia	-	odcinek	11;	serial	
09:00 Pytanie	na	śniadanie
10:45 Przystanek	praca
11:00 Panorama
11:04	 Pogoda
11:10 M	jak	miłość	-	odc.	251
11:55 Podróże	 kul inarne	 Roberta	
Makłowicza

12:25 TELEZAKUPY
12:40 Święta	wojna
13:10 Najgroźniejsze	rekiny	świata;	film	
dokumentalny	kraj	prod.Wielka	Brytania

14:05 Ksiądz	Cimała
14:25 Ksiądz	Cimała	-	post	scriptum;	film	
dokumentalny

14:35 Kochaj	mnie	-	odc.	130;	telenowela	
dokumentalna	TVP

15:00 Na	kłopoty	Bednarski	 -	odc.	3;	
serial	TVP

16:00 Panorama
16:15 Załóż	się;	widowisko	rozrywkowe
17:05 Załóż	się;	widowisko	rozrywkowe
17:55 Pogoda
18:00 Program	lokalny
18:30 Panorama
18:40 Pogoda
18:50 Jeden	z	dziesięciu
19:30 O	co	pytają	nas	wielcy	filozofowie	
-	wykłady	prof.	Leszka	Kołakowskiego

20:10 M	jak	miłość	-	odcinek	377;	serial
21:00 Kulisy	serialu	„M	jak	miłość”
21:10 Kochaj	mnie	-	odc.	131;	telenowela	
dokumentalna	TVP

21:35 Magazyn	kryminalny	997
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport	Telegram
22:30 Pogoda
22:40 Warto	rozmawiać	-	(52)
24:00 Kryminalne	zagadki	Las	Vegas	-	s.III,	
odc.	3;	serial	sensacyjny	kraj	prod.USA

00:45 Kryminalne	zagadki	Las	Vegas	-	s.III,	
odc.	4;	serial	sensacyjny	kraj	prod.USA

01:30 Wieczór	artystyczny	-	Łódź	płynie	
dalej

02:05 Zakończenie	dnia

06:00	 Piosenka	na	życzenie
06:50	 TV	MARKET
07:10	 Interwencja,	odc.5 Polska
07:30	 BRAVO.	Odc.	28
08:00	 Zbuntowany	Anioł	 ,	 odc.262;	
Argentyna,	1999

09:00	 Tango	z	aniołem,	odc.5 Polska
09:45	 Daję	słowo,	odc.5;	teleturniej
10:30	 Graczykowie,	odc.5 Polska,	1999
11:00	 Strażnik	Teksasu,	odc.186;	USA
12:00	 Zbuntowany	Anioł,	odc.263
13:00	 Jak	 pan	może	 panie	 doktorze,	
odc.53;	USA,	2000	

13:30	 Graczykowie,	odc.6 Polska,	1999
14:00	 Miodowe	Lata,	odc.43 Polska
14:45	 Klinika	 samotnych	 serc,	 odc.1 
Polska,	2005;	r.	Leszek	Wosiewicz

15:45	 Wydarzenia
16:05	 Pogoda
16:10	 Interwencja,	odc.6 Polska
16:30	 Czysta	gra,	odc.7 Polska,	2006			
16:35	 Tango	z	aniołem,	odc.6;	Polska,	
2005;	r.	Jarosław	Marszewski,	Tomasz	
Konecki,	Jarosław	Marszewsk

17:20	 Daję	słowo,	odc.6; teleturniej
18:05	 Pierwsza	miłość,	odc.211
18:50	 Wydarzenia
19:20	 Sport
19:25	 Pogoda
19:30	 Samo	życie,	odc.637 Polska
20:15	 Interwencja	 Extra	 -	 magazyn	
reporterów	Polsatu,	odc.19 Polska

20:45	 Komando;	USA,	 1985;	 r.	 Lester	
Mark	L.;	w.	Dan	Hedaya,	Olson	James,	
Olson	 James,	 Rae	 Dawn	 Chong,	
Schwarzenegger	Arnold,	Vernon	Wells		
Klasyczny film akcji ze skrojoną na miarę 
Schwarzennegera rolą pułkownika Johna 
Matrixa, rozczarowanego komandosa, 
którego służby specjalne pozostawiają 
samego w obliczu szantażu - albo zabije 
demokratycznie wybranego prezyden-
ta latynoamerykańskiej republiki - albo 
zginie jego porwana córeczka.   

21:30	 Studio	Lotto
22:55	 Dziupla	Cezara,	odc.1 Polska,	2004;	
r.	Wojciech	Adamczyk;	w.	Piotr	Adamczyk,	
Małgorzata	 Socha,	Grzegorz	Wons,	
Bogdan	Kalus

23:40	 Biznes	Wydarzenia
00:00	 Pogoda
00:05	 Bumerang,	odc.2 Polska
00:35	 Nocne	randki,	odc.	24
01:30	 Magazyn	sportowy
05:30	 Pożegnanie
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TVP 1 POLSAT TVN TV 4

TVP 2
06:00 Kawa	czy	herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Smocze	opowieści;	serial	anim.
08:45 Zygzaki;	program	dla	dzieci
09:10 Ważne	przemiany	-	Bóg	jest	po	na-
szej	stronie	odc.	25;	serial	obyczajowy

09:40 Don	Matteo	II	odc.	3;	serial
10:35 TELEZAKUPY
11:10 Recepty	Jedynki
11:25 Eko-Europa
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Klan	-	odc.1031;	telenowela	TVP
12:35 Plebania	-	odc.	634;	telenowela
13:00 Tak	miało	być	-	odc.	10;	serial	obycz.
13:30 Boże	 Narodzenie	 w	 Kościele	
Greckokatolickim	 -	 relacja	 liturgii	 z	
Katedry	Greckokatolickiej	p.w.	Świętych	
Wincentego	i	Jakuba	we	Wrocławiu

14:20 Ktokolwiek	widział,	ktokolwiek	
wie...

14:45 Polska	z	bocznej	drogi
15:00 Wiadomości
15:10 Popołudnie	z	Jedynką;	magazyn
16:00 Moda	na	sukces	-	odc.2687
16:25 Moda	na	sukces	-	odc.2688
16:50 Sportowy	Express
17:00 Teleexpress
17:20 Na	celowniku;	magazyn
17:30 Klan	-	odc.	1036;	telenowela	TVP
18:00 Jaka	to	melodia?
18:25 Plebania	-	odc.	640;	telenowela
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 Pogoda
20:15 W	 kra in i e 	 d re szczowców	
-	Morderstwo	w	lustrze;	dramat	kraj	
prod.USA	(2000)

21:50 Sprawa	dla	reportera
22:25 Prosto	w	oczy
22:40 Wiadomości
22:50 Rajd	Dakar	2006	-	kronika
23:00 Widzieć	i	wiedzieć	-	Jak	Putin	do-
szedł	do	władzy;	film	dokumentalny

23:55 Puls	miasta	I	-	cz.	11;	serial	krymi-
nalny	kraj	prod.USA	(2002)

00:40 Puls	miasta	I	-	cz.	12;	serial	krym.
01:25 Ktokolwiek	widział,	ktokolwiek	
wie...

01:50 Historia	naturalna	Polski	-	Eksplozja	
życia	odc.2

02:25 Zakończenie	dnia

05:50 TELEZAKUPY
06:05 Złotopolscy	-	odc.	316
06:30 10	minut	tylko	dla	siebie
06:40 Dwójka	Dzieciom	-	Podróż	za	jeden	
uśmiech	-	odc.	4;	serial	przygodowy	TVP

07:10 Od	przedszkola	do	Opola	
07:45 Dwójka	Dzieciom	-	Teletubisie	-	odc.	
113;	serial	animowany

08:10 Egzamin	z	życia	-	odcinek	12;	serial	
09:00 Pytanie	na	śniadanie
11:00 Panorama
11:04	 Pogoda
11:10 M	jak	miłość	-	odc.	252
12:00 Podróże	 kul inarne	 Roberta	
Makłowicza

12:25 TELEZAKUPY
12:40 Święta	wojna
13:10 Łowcy	 śmiechu	 - 	 Kabaret	
Moralnego	Niepokoju	 (2);	 program	
kabaretowy

14:05 Lokatorzy	-	odc.	60;	serial	kom.
14:35 Znaki	czasu	;	magazyn
14:55 Na	kłopoty	Bednarski	-	odc.	4/7		
Statek	nadziei;	serial	TVP

16:00 Panorama
16:15 Dla	niesłyszących	-	M	jak	miłość	
-	odcinek	377;	serial	TVP

17:05 Dla	niesłyszących	-	Kulisy	serialu	
„M	jak	miłość”

17:15 Allo,	Allo	-	odc.	67;	serial	komediowy	
kraj	prod.Wielka	Brytania	(1991)

17:45 Book	-	macher;	magazyn
17:55 Pogoda
18:00 Program	lokalny
18:30 Panorama
18:40 Pogoda
19:00 Paszporty	Polityki	2006
20:10 M	jak	miłość	-	odcinek	378;	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
22:45 Wieczór	filmowy	Kocham	Kino	-	
Ostatni	cesarz;	dramat	kraj	prod.Hong-
kong,	Wielka	Brytania,	Chiny	(1987)

01:30 Zakończenie	dnia

06:00 Uwaga!	-	magazyn
06:20 Telesklep 
07:00 Nash	Bridges	-	serial	sensacyjny	
(43/122),	USA,	1996

07:55 Nocny	kurs	-	serial	sensacyjny	(21/
22),	USA,	2002,	wyst.	David	Morse,	Andre	
Braugher,	George	Dzundza,	Matthew	
Borish,	Donna	Murphy

08:50 Wykręć	 numer	 -	 interaktywny	
teleturniej	na	żywo

10:10 Salon	Gier
11:05 Usterka	-	serial	fabularno-doku-
mentalny,	2004

11:35 Na	Wspólnej	-	serial	obyczajowy	
(576/0),	Polska,	2006 

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

13:45 Nocny	kurs	-	serial	sensacyjny	(22/
22),	USA,	2002,	wyst.	David	Morse,	Andre	
Braugher,	George	Dzundza,	Matthew	
Borish,	Donna	Murphy

14:45 Nash	Bridges	 -	 serial	 sensacyj-
ny	 (44/122),	 USA,	 1996,	 reż.	 John	
Kretchmer

15:45 Barwy	 grzechu	 -	 telenowela	
(2/160),	Brazylia,	2004

16:45 Fakty	Popołudniowe	
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	
(577/0),	Polska

21:30 Tajemnice	 Smallvil le	 -	 serial	
S-F	 (2/22),	 Kanada,	 2003,	 wyst.	
Tom	Welling,	Kristin	Kreuk,	Michael	
Rosenbaum,	 Sam	 Jones	 III,	Allison	
Mack,	Eric	Johnson,	Annette	O’Toole,	
John	Schneider,	Tom	Welling,	Kristin	
Kreuk,	Michael	Rosenbaum,	Sam	Jones	
III,	Allison	Mack,	Eric	Johnson,	Annette	
O’Toole,	John	Schneider

22:25 Teraz	my!	(16/26)
23:10 Szymon	Majewski	Show 
00:10 Co	za	tydzień	-	magazyn
00:40 Nocne	igraszki 
01:40 Uwaga!	-	magazyn
02:00 Telesklep

TVP 1 POLSAT TVN TV 4

Komando
20.45	POLSAT
	 Reżyseria:	Mark	L.	Lester;	W	rolach	głów-
nych:Arnold	Schwarzenegger,	Rae	Dawn	
Chong,	Dan	Hedaya,	Wernon	Wells,	James	
Olson;	akcja;	Kraj	produkcji:	USA;	Rok	pro-
dukcji:	1985;	Czas	trwania:	90	min.

W przeszłości był dowódcą 
specjalnego oddziału szybkiego 
reagowania i ma za sobą akcje 
w najbardziej zapalnych punk-
tach na kuli ziemskiej: na Bliskim 
Wschodzie, czy też w Ameryce 
Południowej i Środkowej. Ale 
w pewnym momencie jego jed-
nostka przestała być niezbędna dla 
Pentagonu i ją rozwiązano, a jego 
odesłano na emeryturę. W tej sytu-
acji Matrix, pomimo sporej wiedzy 
wojskowej oraz nadal imponującej 
sprawności fizycznej, postanawia 
całkowicie odmienić swoje życie. 
Zmienia tożsamość i przenosi się 
w odludną górską okolicę, gdzie 
zamieszkuje wraz ze swoją jede-
nastoletnią córką, Jenny (Alyssa 
Milano). Idylla nie trwa jednak 
zbyt długo. Pewien wyjątkowo 
mściwy były dyktator jednej 
z republik Ameryki Południowej, 
którego przed laty Komando 
odsunął od władzy, zamierza 
wyrównać rachunki. Przekupuje 
jednego z ludzi z byłego oddziału 
Komando i wkrótce wpada na 
trop emerytowanego pułkownika. 
Porywa mu córkę i żąda za jej życie, 
aby Matrix wrócił do jego kraju – Val 
Verde i zabił obecnie sprawującego 
tam władzę prezydenta...

HIT NA DZIŚ

Ostatni cesarz
22.45	TVP 2
	 Film	 biograficzny,	 156	min,	Wielka	
Brytania/Chiny/Włochy	1987;	Reżyseria:	
Bernardo	Bertolucci;	Scenariusz:	Mark	
Peple,	Bernardo	Bertolucci,	Enzo	Ungari;	
Zdjęcia:	Vittorio	Storaro;	Muzyka:	Ryuichi	
Sakamoto,	 David	 Byrne,	 Cong	 Su;	
Aktorzy:	John	Lone,	Joan	Chen,	Peter	
O’Toole,	Ying	Ruohcheng,	Victor	Wong,	
Denis	Dun	i	inni

Opowieść zaczyna się w 1950 roku 
na granicy radziecko-chińskiej, 
od przekazania Chińczykom 
przez władze radzieckie jeńców 
wojennych. Jest wśród nich Pu Yi, 
któremu niektórzy jeńcy oddają 
cześć. Były cesarz zamyka się 
w dworcowej kancelarii i próbuje 
popełnić samobójstwo, podcinając 
sobie żyły. Dalej reżyser prowadzi 
akcję dwutorowo, cofa się w czasie, 
by w dzieje postępującej reedukacji 
bohatera wpleść opowieść o jego 
smutnym dzieciństwie przeżywa-
nym samotnie i bez miłości, wy-
chowywaniu chłopca na boga, 
jego dorastaniu, dramatycznej 
konfrontacji z rzeczywistością, 
nieudanych małżeństwach, 
niemożności sprostania roli, jaką 
mu wyznaczyła historia. 
Ten film, jeszcze zanim powstał, 
stał się sensacją, bo po dwóch 
latach pertraktacji, w 1984 
roku, Bernardo Bertolucci jednak 
otrzymał zgodę na jego realiza-
cję w Chinach wcześniej zupełnie 
niedostępnych dla zachodnich fil-
mowców. „Ostatni cesarz” w 1988 
otrzymał aż 9 Oscarów.

HIT NA DZIŚ
06:00	 Piosenka	na	życzenie,	odc.7
06:50	 TV	MARKET
07:10	 Interwencja,	odc.6 Polska
07:30	 Przygody	Jackie	Chana,	odc.	3
08:00	 Zbuntowany	 Anioł,	 odc.263;	
Argentyna,	1999

09:00	 Tango	z	aniołem,	odc.6 Polska,	
2005;	r.	Jarosław	Marszewski,	Tomasz	
Konecki,	Jarosław	Marszewski

09:45	 Daję	słowo,	odc.6 -	teleturniej	
10:30	 Graczykowie,	odc.6 Polska
11:00	 Dziupla	Cezara,	odc.1 Polska,	2004
11:45	 TV	MARKET
12:00	 Zbuntowany	Anioł	 ,	 odc.264;	
Argentyna,	1999

13:00	 Jak	 pan	może	 panie	 doktorze,	
odc.54;	USA,	2000	

13:30	 Graczykowie,	odc.7 Polska
14:00	 P i e rwsza 	 m i ł o ś ć , 	 odc . 2 1 1 
Polska,	2005;	r.	Okił	Khamidov,	Paweł	
Chmielewski

14:45	 Pensjonat	pod	Różą,	odc.44 Polska,	
2005;	r.	Maciej	Wojtyszko

15:45	 Wydarzenia
16:05	 Pogoda
16:10	 Interwencja,	odc.7 Polska
16:35	 Tango	z	aniołem,	odc.7 Polska
17:20	 Daję	słowo,	odc.7; teleturniej
18:05	 P i e rwsza 	 m i ło ść ,	 odc .2 12 
Polska,	2005;	r.	Okił	Khamidov,	Paweł	
Chmielewski	

18:50	 Wydarzenia
19:20	 Sport
19:25	 Pogoda
19:30	 Samo	życie,	odc.638 Polska
20:15	 Raport	 specjalny,	odc.2 Polska,	
2006;	r.	Ewa	Pocztar-Szczerba

20:45	 D y l ema t ; 	 U SA , 	 1 9 98 ; 	 r.	
John	 N.	 Smith;	 w.	 Durrel l 	 Kate,	
Pot te r 	 Mon ica ,	 Vaughn 	 Vince		
Komediodramat. Russell Durrell (Vaughn) 
próbuje pogodzić obowiązki prokuratora 
i trenera lokalnej drużyny bejsbolowej z 
opieką nad swoim 5-letnim synem.   

21:30	 Studio	Lotto
22:55	 Strażnik	Teksasu,	odc.187;	USA,	
2000

23:50	 Biznes	Wydarzenia
00:10	 Pogoda
00:15	 Kuba	Wojewódzki;	Talk	Show
01:10	 Nocne	randki,	odc.	25	
02:05	 Magazyn	sportowy
05:30	 Pożegnanie

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 „FIFA	Futbol	Mundial”	-	półgodzin-
ny	magazyn	piłkarski

08.45 „VIP”	-	Wydarzenia	i	plotki	
09.15 „Niezły	bajzel”	-	USA,	1996
11.15 Kasa	na	bank	-	telerutniej
12.15 TV	Market
12.30 „Hell’s	Kitchen”	od	kuchni”	-	pro-
gram

13.30 Awantura	o	kasę	-	teleturniej
14.25 „Muzyczne	listy”	–	magazyn	
15.15 „Pokemon”	(130)	–	serial	anim.
15.50 „Kachorra	to	ja”	(24)	-	Argentyna	
2002,	prod.	Gabriel	Fierro

16.50 „Port	lotniczy”	(47)	–	dokudrama	
17.25 Benny	Hill	(56)	–	serial	kom.
18.00 „Awantura	o	kasę”	–	teleturniej
19.00 „MacGyver”	(88)	–	przygodowy	
serial	akcji,	USA/Kanada	1985-1992

20.00 „Dziki”	(14)	–	serial	komediowo-
sensacyny,	Polska	2004

21.00 „Kronika	nie	z	tej	ziemi”		(4)	-	se-
rial	fantastyczny,	USA	2001,	reż.	Marc	
Buckland

22.00 „INFORmator	prawny”	-	Magazyn	
„Gazety	Prawnej”

22.15 Wydarzenia	
22.25 „Zdarzyło	się	na	Long	 Island”	-	
USA,	1998;reż.:	Joseph	Sargent;	wyst.:	
MacKenzie	Astin,	Tyrone	Benskin,	Laurie	
Metcalf,	Cedric	Smith,	Elisa	Moolecherry	
Dramat sensacyjny oparty na faktach. 
7 grudnia 1993 został ostrzelany prze-
pełniony pociąg, dowożący do pracy 
w Nowym Jorku mieszkańców wyspy 
Long Island. Carolyn McCarthy (Metcalf) 
podczas tego zamachu, straciła męża, 
a jej syn został kaleką. Rezygnując z 
komfortowego życia, zostaje akty-
wistką ruchu walczącycego o zakaz 
posiadania broni.

00.25 „Pałac	 wagabundów”	 (30)	
–	Australia	2001

00.55 Muzyczne	Listy	–	magazyn
01.45 „INFORmator	prawny”	-	Magazyn	
„Gazety	Prawnej”

02.00 „Strefa	P”	-	Magazyn	muzyczny	
02.25 „Joker”	–	talk-show	
03.15 Zakończenie	programu

05.30 „Sztukateria”	-	magazyn	kultural-
ny

05.55 „Kinomaniak”	-	Odjazdowy	ma-
gazyn	filmowy

06.20 „VIP”	-	Wydarzenia	i	plotki	
06.45 „INFORmator	prawny”	-	Magazyn	
„Gazety	Prawnej”

07.00 „Muzyczne	 listy”	 –	 magazyn	
muzyczny

08.00 TV	market
08.15 „Pokemon”	(130)	–	serial	animo-
wany	dla	dzieci,	USA/Japonia

08.45 Benny	Hill	(56)	–	serial	kom.	
09.15 „Kachorra	to	ja”	(24)	-	Argentyna	
2002,	prod.	Gabriel	Fierro;	reż.	Jorge	
Montero

10.15 „MacGyver”	(88)	–	przygodowy	
serial	akcji,	USA/Kanada	1985-1992

11.15 Kasa	na	bank	-	telerutniej
12.20 TV	Market	
12.35 „Port	lotniczy”	(47)	–	dokudrama	
13.10 „Awantura	o	kasę”	–	teleturniej	
14.10 „Muzyczne	listy”	–	magazyn	
15.15 „Pokemon”	(131)	–	serial	animo-
wany	dla	dzieci,	USA/Japonia

15.45 „Kachorra	to	ja”	(25)	-	Argentyna	
2002,	prod.	Gabriel	Fierro;	reż.	Jorge	
Montero

16.50 „Port	lotniczy”	(48)	–	dokudrama	
17.25 Benny	Hill	(57)	–	serial	kom.
18.00 „Awantura	o	kasę”	–	teleturniej	
19.00 „MacGyver”	(89)	–	przygodowy	
serial	akcji,	USA/Kanada	1985-1992,	
reż.	Lee	David	Zlotoff

20.00 mecz	koszykówki
22.00 WYDARZENIA	
22.10 „Drogówka”	 -	Magazyn	poli-
cyjny	

22.40 „Szkoła	 przetrwania”	 	 -	 USA,	
1997;	 reż.:	 Kevin	 S.	 Tenney;	 wyst.:	
Erin	Beaux,	Todd	Allen,	Ami	Dolenz,	
Corey 	 Ha im,	 Lara ine 	 Newman	
Film akcji. Grupa terrorystów, opanowuje 
miejskie wodociągi, z zamiarem zatru-
cia ujęć wody. W tym samym czasie, 
na ich terenie znajdują się licealiści, 
którzy postanawiają powstrzymać 
zamachowców.

00.35 Muzyczne	listy	–	magazyn
01.25 	„Strefa	P”	-	Magazyn	muzyczny	
01.50 „Joker”	–	talk-show	
02.40 Zakończenie	programu
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TVP 2

06:00 Kawa	czy	herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Smocze	opowieści;	serial	animo-
wany	kraj	prod.USA	(1999)

08:45 Budzik
09:10 Ważne	 przemiany	 -	 Dobry	
Samarytanin	18;	kraj	prod.Nowa	Zelandia

09:40 Don	Matteo	II	odc.	5;	serial
10:40 TELEZAKUPY
11:25 Europa	bez	miedzy
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Klan	-	odc.1033;	telenowela	TVP
12:35 Plebania	-	odc.	636;	telenowela
13:05 Jaka	to	melodia?
13:30 Pan	Fasola;	serial	animowany
13:55 My	Wy	Oni;	magazyn
14:20 Świat	wg	Einsteina	-	Po	co	mierzyć	
cząsteczkę	?;	magazyn

15:00 Wiadomości
15:10 Popołudnie	z	Jedynką;	magazyn
16:00 Moda	na	sukces	-	odc.2691
16:25 Moda	na	sukces	-	odc.2692
16:50 Sportowy	Express
17:00 Teleexpress
17:20 Reporterzy	non-stop
17:35 Klan	odc.	1038;	telenowela	TVP
18:00 Jaka	to	melodia?
18:30 Plebania;	telenowela	TVP
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	 odc.	 21;	 serial	 kraj	
prod.USA

21:10 Zagubieni	 odc.	 22;	 serial	 kraj	
prod.USA

21:55 Forum	-	wydanie	491;	program	
publicystyczny

22:45 Prosto	w	oczy
23:00 Wiadomości
23:10 Rajd	Dakar	2006	-	kronika
23:20 Punkt	 widzenia	 -	 Skazana	 na	
wolność;	film	dokumentalny

23:50 Czerwona	Róża	-	odc.2;	serial	kraj	
prod.USA	(2002)

01:15 Autochtoni
02:15 Zakończenie	dnia

05:50 TELEZAKUPY
06:05 Złotopolscy	-	odc.	318
06:30 10	minut	tylko	dla	siebie
06:40 Dwójka	Dzieciom	-	Podróż	za	jeden	
uśmiech	-	odc.	6;	serial	przygodowy	TVP

07:10 Od	przedszkola	do	Opola	
07:45 Dwójka	Dzieciom	-	Teletubisie	-	odc.	
115;	serial	animowany

08:10 Egzamin	z	życia	-	odcinek	14;	serial
09:00 Pytanie	na	śniadanie
11:00 Panorama
11:04	 Pogoda
11:10 M	jak	miłość	-	odc.	254;	serial	TVP
12:00 Podróże	 kul inarne	 Roberta	
Makłowicza

12:25 TELEZAKUPY
12:40 Święta	wojna
13:10 Szansa	na	Sukces
14:05 Lokatorzy	-	odc.	62
14:30 Perły	australijskiej	przyrody	-	W	
głębi	lądu;	kraj	prod.Australia	(2002)

15:00 Na	kłopoty	Bednarski	-	odc.	6;	serial
16:00 Panorama
16:20 Zatańczmy	razem	-	Mistrzostwa	
Świata	Formacji	Standardowych	-	Elbląg	
2005;	widowisko

17:15 Allo,	Allo	-	odc.		69;	serial	kome-
diowy	kraj	prod.Wielka	Brytania

17:45 SOS	czyli	Sami	o	Sobie
17:55 Pogoda
18:00 Program	lokalny
18:30 Panorama
18:40 Pogoda
18:50 Tele	PRLe	-	(14);	widowisko	roz-
rywkowe

20:00 2001	Odyseja	komiczna	;	komedia	
kraj	prod.USA	(2001)

22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport	Telegram
22:30 Pogoda
22:35 Pogoda	dla	narciarzy
22:45 Wzór	piękności;	film	science	fiction	
kraj	prod.USA	(1981)

00:20 Czołówka	-	Czy	świat	oszalał?
00:20 Czy	świat	oszalał?	-	O	chłopcu,	
który	urodził	brata;	kraj	prod.Wielka	
Brytania	(2003)

01:10 W	obronie	prawa	-	VI,	odc.	12/23	
kraj	prod.USA	(1995)

02:00 Zakończenie	dnia

06:00 Uwaga!	-	magazyn
06:20 Telesklep 
07:00 Nash	Bridges	-	serial	sensacyjny	(44/
122),	USA,	1996,	reż.	John	Kretchmer

07:55 Nocny	kurs	-	serial	sensacyjny	(22/
22),	USA,	2002,	wyst.	David	Morse,	Andre	
Braugher,	George	Dzundza,	Matthew	
Borish,	Donna	Murphy

08:50 Wykręć	 numer	 -	 interaktywny	
teleturniej	na	żywo,	2006

10:10 Salon	Gier	,	2006
11:05 Usterka	-	serial	fabularno-doku-
mentalny,	2004

11:35 Na	Wspólnej	-	serial	obyczajowy	
(577/0),	Polska

12:05 Rozmowy	w	toku	-	talk	show,	2005
13:10 W-11	Wydział	 Śledczy	 -	 serial	
fabularno-dokumentalny

13:45 Zawód	glina	(10-8)	-	serial	sensa-
cyjny	(1/15),	USA,	2003 

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

15:45 Barwy	 grzechu	 -	 telenowela	
(3/160),	Brazylia,	2004

16:45 Fakty	Popołudniowe
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	
(578/0),	Polska

21:30 Fałszywa	ofiara	-	film	sensacyjny,	
USA,	1998,	reż.	Robert	Altman	,	wyst.	
Kenneth	 Branagh,	 Embeth	Davidtz,	
Robert	Downey	Jr.,	Daryl	Hannah,	Tom	
Berenger,	Famke	Janssen,	Mae	Whitman,	
Robert	Duvall,

23:40 Sześć	 stóp	 pod	 ziemią	 -	 serial	
obyczajowy	(3/13),	USA,	2003

00:40 Uwaga!	-	magazyn
01:00 Nocne	igraszki
02:00 Telesklep
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TVP 1 POLSAT TVN TV 4

TVP 2

06:00 Kawa	czy	herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Cedric,	odc.		74;	serial	animowany	
08:30 Andy	Pandy;	serial	animowany
08:35 Domisie
09:05 Łatek,	odc.	82;	serial	animowany	
kraj	prod.Hiszpania	(2002)

09:35 Don	Matteo	II	odc.	4;	serial	kraj	
prod.Włochy

10:30 TELEZAKUPY
11:05 Wielki	świat	małych	odkrywców	
-	Wszystko	wiem	odc.55;	magazyn

11:20 Wpisani	w	krajobraz;	magazyn
11:35 To	trzeba	wiedzieć
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Klan	-	odc.1032;	telenowela	TVP
12:35 Plebania	-	odc.	635;	telenowela
13:00 Jaka	to	melodia?
13:30 Sąsiedzi
13:55 Raj;	magazyn
14:25 Rzeczy	i	ludzie	-	Kambodża;	serial	
dokumentalny

15:00 Wiadomości
15:10 Popołudnie	z	Jedynką;	magazyn
16:00 Moda	na	sukces	-	odc.2689
16:25 Moda	na	sukces	-	odc.2690
16:50 Sportowy	Express
17:00 Teleexpress
17:20 Reporterzy	non-stop
17:30 Klan	-	odc.1037;	telenowela	TVP
18:00 Jaka	to	melodia?
18:30 Plebania	-	odc.	641;	telenowela
19:00 Lippy	and	Messy
19:05 Wieczorynka	
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 Pogoda
20:20 Okruchy	życia	-	Łatwa	zdobycz;	
dramat	kraj	prod.USA	(2001)

21:55 Debata
22:40 Prosto	w	oczy
22:55 Wiadomości
23:05 Rajd	Dakar	2006	-	kronika
23:15 Tu	i	teraz	-	Reportaż
23:45 Plus	minus
00:10 Kawalerskie	życie	na	obczyźnie;	
film	obyczajowy

01:50 Słowo	pisane	-	Wieczne	wyzwanie	
odc.2;	cykl	dokumentalny	kraj	prod.Korea	
Połudn.	(2003)

02:25 Zakończenie	dnia

05:50 TELEZAKUPY
06:05 Złotopolscy	-	odc.	317
06:35 10	minut	tylko	dla	siebie
06:45 Dwójka	Dzieciom	-	Podróż	za	jeden	
uśmiech	-	odc.	5;	serial	przygodowy	TVP

07:15 Od	przedszkola	do	Opola
07:45 Dwójka	Dzieciom	-	Teletubisie	-	odc.	
114;	serial	animowany

08:15 Egzamin	z	życia	-	odcinek	13;	serial	
09:00 Pytanie	na	śniadanie
11:00 Panorama
11:04	 Pogoda
11:10 M	jak	miłość	-	odc.	253
11:55 Podróże	 kul inarne	 Roberta	
Makłowicza

12:20 TELEZAKUPY
12:40 Święta	wojna
13:05 Wszystko	się	uda	czyli	Kabaret	
Moralnego	Niepokoju	prezentuje

14:00 Lokatorzy	-	odc.	61;	serial	kom.
14:30 Po	obu	stronach	Odry;	magazyn
14:55 Na	kłopoty	Bednarski	-	odc.	5/7		
Znak	węża;	serial	TVP

16:00 Panorama
16:15 Dla	niesłyszących	-	M	jak	miłość	
-	odcinek	378;	serial	TVP

17:05 Dla	niesłyszących	-	Kulisy	serialu	
„M	jak	miłość”

17:15 Allo,	Allo	-	odc.	68;	serial	komedio-
wy	kraj	prod.Wielka	Brytania	(1991)

17:45 SOS	czyli	Sami	o	Sobie
17:55 Pogoda
18:00 Program	lokalny
18:30 Panorama
18:40 Pogoda
18:50 Jeden	z	dziesięciu;	teleturniej
19:25 Tygodnik	Moralnego	Niepokoju	
20:00 Podróż	na	Florydę;	kraj	prod.USA	
(1992)

21:35 Program	publicystyczny	-	„Życie	
po	zbrodni-997”

22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport	Telegram
22:30 Pogoda
22:40 Alibi	 na	 środę	 -	Wizja	morder-
stwa	-	historia	Donielle;	dramat	kraj	
prod.USA

00:15 Korzenie	konfliktu;	film	dokumen-
talny	kraj	prod.Wielka	Brytania	(2003)

01:05 Zakończenie	dnia

06:00	 Piosenka	na	życzenie,	odc.9
06:50	 TV	MARKET
07:10	 Interwencja,	odc.8 Polska
07:30	 Przygody	Jackie	Chana,odc.	4
08:00	 Zbuntowany	Anioł	 ,	 odc.265;	
Argentyna,	1999

09:00	 Tango	z	aniołem,	odc.8 Polska
09:45	 Daję	słowo,	odc.8 - teleturniej
10:30	 Graczykowie,	odc.8 Polska,	1999
11:00	 Samo	życie,	odc.638 Polska
11:45	 TV	MARKET
12:00	 Zbuntowany	Anioł	,	odc.266
13:00	 Jak	 pan	może	 panie	 doktorze,	
odc.56;	USA,	2000	

13:30	 Graczykowie,	odc.9 Polska,	1999
14:00	 Miodowe	Lata,	odc.44 Polska
14:45	 Rodzina	zastępcza,	odc.125 Polska
15:15	 Rodzina	zastępcza,	odc.126 Polska
15:45	 Wydarzenia
16:05	 Pogoda
16:10	 Interwencja,	odc.9 Polska
16:35	 Tango	z	aniołem,	odc.9 Polska
17:20	 Daję	słowo,	odc.9 - teleturniej	
18:05	 Miodowe	Lata,	odc.45 Polska
18:50	 Wydarzenia
19:20	 Sport
19:25	 Pogoda
19:30	 Rodzina	 zastępcza,	 odc.127 
Polska

20:00	 Klinika	 samotnych	 serc,	 odc.2 
Polska,	2005;	r.	Leszek	Wosiewicz	

21:00	 Gotowe	na	wszystko,	odc.21;	USA,	
2004;	r.	David	Grossman,	Larry	Shaw	

21:30	 Studio	Lotto
22:05	 Co	z	tą	Polską?,	odc.56 Polska
23:05	 Da leko 	 od 	 noszy,	 odc .45 
Polska,	2005;	r.	Krzysztof	Jaroszyński		
W szpitalu trwają poszukiwania aparatu 
do krioterapii, czyli leczenia zamraża-
niem. Ani siostra basen, ani Kidler, ani na-
wet Ordynator nie wiedzą, jak wygląda 
to urządzenie. Nieoczekiwanie Karinka 
urywa rękę pacjentowi Nowakowi. Jest 
on cały zamarznięty. Na trop maszyny 
wpada dr Kidler... 

23:35	 Biznes	Wydarzenia
23:50	 Pogoda
23:55	 Milion	Macintyre’a
00:50	 BoomBox	i	Love	TV
05:30	 Pożegnanie

06:00 Uwaga!	-	magazyn
06:20 Telesklep 
07:00 Nash	Bridges		-	serial	sensacyjny	
(45/122),	USA,	1996

07:55 Zawód	glina	(10-8)	-	serial	sensa-
cyjny	(1/15),	USA,	2003 

08:50 Wykręć	 numer	 -	 interaktywny	
teleturniej	na	żywo

10:10 Salon	Gier	(TVN),	2006
11:05 Usterka	-	serial	fabularno-doku-
mentalny,	2004

11:35 Na	Wspólnej	-	serial	obyczajowy
12:05 Rozmowy	w	toku	-	talk	show
13:10 W-11	Wydział	 Śledczy	 -	 serial	
fabularno-dokumentalny

13:45 Zawód	glina	(10-8)	-	serial	sensa-
cyjny	(2/15),	USA,	2003 

14:45 Nash	Bridges	-	serial	sensacyjny	
(46/122),	USA,	1996

15:45 Barwy	 grzechu	 -	 telenowela	
(4/160),	Brazylia,	2004

16:45 Fakty	Popołudniowe
17:02 Uwaga!	-	magazyn
17:15 Rozmowy	w	toku	-	talk	show
18:25 Detektywi	-	serial	fabularno-do-
kumentalny,	2006 

19:00 Fakty
19:30 Sport	
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga!	-	magazyn
20:10 Najsłabsze	ogniwo	-	teleturniej
21:00 Na	Wspólnej	-	serial	obyczajowy	
(579/0),	Polska,	2006 

21:30 Łabędzi	 śpiew	-	 film	obyczajo-
wy,	USA,	 1993,	 reż.	Michael	Miller	 ,	
wyst.	Raquel	Welch,	Jack	Scalia,	Alicia	
Silverstone,	George	Newbern,	 Laura	
Innes,	Lee	Garlington

23:25 Rodzina	Soprano	-	serial	sensacyjny	
(5/13),	USA,	2004

00:30 Siłacze	P 
01:35 Uwaga!	-	magazyn
01:55 Telesklep

TVP 1 POLSAT TVN TV 4

Fałszywa ofiara
21.30 TVN
	 Film	sensacyjny,	USA,	rok	produkcji:	
1998;	 Reżyseria:	 Robert	 Altman;	
Obsada:	Kenneth	Branagh,	Embeth	
Davidtz,	Robert	Downey	Jr.

Rick Magruder jest jednym z najzdol-
niejszych adwokatów na Południu. 
W Savannah już wiele razy naraził 
się policji, umiejętnie wykorzystu-
jąc jej niedociągnięcia i wyciągając 
klientów z aresztu. Od lat Rick nie 
przegrał żadnej sprawy, dzięki 
czemu ma wielu przyjaciół i równie 
licznych wrogów. Niejeden człowiek 
dałby wiele, żeby zobaczyć go  
w chwili klęski. Pewnego dnia 
Rick sam pakuje się w kłopoty. Po 
hucznym przyjęciu z okazji kolej-
nej wygranej sprawy spędza noc 
z piękną kelnerką Mallory Doss. 
Dziewczynie ukradziono samo-
chód, Rick podwozi ją i uważnie 
wysłuchuje zwierzeń o kłopotach  
z prześladującym ją ojcem, Dixonem 
(Robert Duvall). Wkrótce adwokat 
pomaga przyjaciółce w umiesz-
czeniu jej ojca na przymusowych 
badaniach psychiatrycznych. To 
kolejny nieodwracalny błąd Ricka,  
po którym Dixon staje się jego 
śmiertelnym wrogiem. Niebawem 
Dixon ucieka z kliniki, aby zemścić 
się na Ricku i jego rodzinie. Dzieci 
adwokata zostają uprowadzone. 
Znienawidzony przez policjantów 
adwokat nie może liczyć na ich 
pomoc, dlatego zatrudnia do 
pomocy Clyde’a (Robert Downey 
Jr), prywatnego detektywa i al-
koholika...

HIT NA DZIŚ

2001 Odyseja kosmiczna
20.00 TVP 2
	 Komedia,	 94	min,	 Kanada/Niemcy	
2001;	 Reżyseria:	Allan	A.	Goldstein;	
Scenariusz:	Alan	 Shearman,	 Leslie	
Nielsen;	Występują:	 Leslie	 Nielsen,	
Ophelie	Winter,	Ezio	Greggio,	Peter	Egan,	
Alexandra	Kamp,	Damian	Mason,	Pierre	
Edwards,	David	Fox	i	inni

Do FBI dociera tajny raport, z któ-
rego wynika, że z Białego Domu 
został uprowadzony sam prezydent 
Stanów Zjednoczonych, który jest 
teraz przetrzymywany w mię-
dzynarodowej bazie księżycowej 
Vegan, a w Białym Domu urzęduje 
jego klon. FBI wysyła więc na Vegan 
swego najlepszego człowieka, 
szeryfa Richarda Dixa, który ma 
odnaleźć prezydenta i sprowadzić 
go z powrotem na Ziemię. W tej 
superważnej misji towarzyszy mu 
Cassandra Menage, która odkryła 
całą sprawę. W bazie księżycowej 
Dixowi zostają przydzieleni jeszcze 
dwaj pomocnicy: kapitan Valentino 
Di Pasquale oraz ochroniarz Shitzu. 
Dix udaje się do laboratorium kie-
rowanego przez doktora Griffina 
Pratta, który wespół z ponętną 
doktor Uschi Kunstler prowadzi 
badania nad klonowaniem. Dix 
próbuje dyskretnie przeszukać 
laboratorium, ale chociaż bardzo 
się stara zachowywać ostrożnie, 
demoluje całe pomieszczenie. 
Pratt bez trudu domyśla się, kto 
i dlaczego dokonał takich zniszczeń. 
Uprzedza jednak Dixa, że nie boi 
się jego ani jego mocodawców. 
Na dowód porywa Cassandrę. 
Zdecydowany na wszystko de-
tektyw nie poddaje się...

HIT NA DZIŚ

06:00	 Piosenka	na	życzenie,	odc.8 
06:50	 TV	MARKET
07:05	 Interwencja,	odc.7 Polska
07:30	 Bdaman,	odc.	3
08:00	 Zbuntowany	Anioł	,	odc.264
09:00	 Tango	z	aniołem,	odc.7 Polska
09:45	 Daję	słowo,	odc.7 -	teleturniej	
10:30	 Graczykowie,	odc.7 Polska
11:00	 Samo	życie,	odc.637 Polska
11:45	 TV	MARKET
12:00	 Zbuntowany	Anioł	,	odc.265
13:00	 Jak	 pan	może	 panie	 doktorze,	
odc.55;	USA,	2000

13:30	 Graczykowie,	odc.8 Polska,	1999	
14:00	 Pierwsza	miłość,	odc.212
14:45	 Pensjonat	 pod	 Różą,	 odc.45 
Polska

15:45	 Wydarzenia
16:05	 Pogoda
16:10	 Interwencja,	odc.8 Polska
16:30	 Czysta	gra,	odc.8 Polska,	2005			
16:35	 Tango	z	aniołem,	odc.8 Polska
17:20	 Daję	słowo,	odc.8 - teleturniej	
18:05	 Miodowe	Lata,	odc.44 Polska
18:45	 Wydarzenia
19:20	 Sport
19:25	 Pogoda
19:30	 Rodzina	zastępcza,	odc.126
20:00	 Reguły	miłości;	USA,	2004;	r.	Steven	
Robman;	w.	Adam	MacDonald,	Joseph	
Cappellitti,	 Kiran	 Friesan,	 Lawrence	
Joseph,	Lawson	Maggie,	Raven	Dauda		
Komedia romantyczna. Kelly (Maggie 
Lawson) i Michael (Joseph Lawrence) 
zamierzają wziąć oryginalny ślub, który 
w niczym nie będzie przypominał trady-
cyjnych ceremonii. Jednak kiedy rodzi-
ce i znajomi wprowadzą ich w reguły 
rządzące przygotowaniami do ślubu, 
kameralna uroczystość przerodzi się 
w olbrzymie przedsięwzięcie.

21:30	 Studio	Lotto
21:55	 Fala	zbrodni,	odc.31;	Polska,	2005;	
r.	Krzysztof	Lang,	Waldemar	Krzystek

	22:50	Fala	zbrodni,	odc.32 ;	Polska,	2005;	
r.	Krzysztof	Lang,	Waldemar	Krzystek

	23:45	Biznes	Wydarzenia
00:05	 Pogoda
00:10	 Gorące	usta,	zgrabne	nogi
01:10	 BoomBox	i	Love	TV
05:30	 Pożegnanie

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”	(131)	–	serial	anim.
08.45 Benny	Hill	(57)	–	serial	kom.
09.15 „Kachorra	to	ja”	(25)	-	Argentyna	
2002,	prod.	Gabriel	Fierro

10.15 „MacGyver”	(89)	–	przygodowy	
serial	akcji,	USA/Kanada	1985-1992

11.15 Kasa	na	bank	-	telerutniej
12.20 TV	Market	
12.35 „Port	lotniczy”	(48)	–	dokudrama	
13.00 „Sztukateria”	-	Magazyn	kultural-
ny

13.30 „Awantura	o	kasę”	–	teleturniej	
14.30 Muzyczne	listy	–	magazyn
15.30 „Pokemon”	(132)	–	serial	anim.
16.00 „Kachorra	to	ja”	(26)	-	Argentyna	
2002,	prod.	Gabriel	Fierro

17.00 Mecz	siatkówki:	Bełgorod	-	Skra	
19.00 „Largo”	(31)	–	przygodowy	serial	
akcji

20.00 „Komisarz	Rex”	(4)	-	serial	krymi-
nalny,	Austria	-	Niemcy,	1998

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

22.40 „Pewnego	 razu	 na	 Dz ik im	
Zachodzie”	-	USA,	 1969;	 reż.:	Sergio	
Leone;	wyst.:	Charles	Bronson,	Claudia	
Cardinale,	Henry	Fonda,	Jason	Robards	jr;		
Klasyczny western stworzony przez 
jednego z mistrzów gatunku: Sergio 
Leone. Brett McBain i jego trójka dzieci 
zostają zabici przez grupę bandytów, 
dowodzonych przez bezwzględnego 
zabójcę, Franka (Henry Fonda) na 
zlecenie firmy, która chce zagarnąć 
ziemię McBaina pod budowę trasy 
kolejowej. W spadku po mężu, posia-
dłość otrzymuje jego piękna żona, Jill 
(Claudia Cardinale). Dwóch rewolwe-
rowców: wyjęty spod prawa, Cheyenne i 
tajemniczy Harmonica (Charles Bronson) 
postanawiają ochraniać wdowę i wspól-
nie pokrzyżować plany Franka.

02.10 „Muzyczne	listy”	–	magazyn	
03.00 	„Strefa	P”	-	Magazyn	muzyczny	
03.25 „Joker”	–	talk-show	
04.15 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”	(132)	–	serial	animo-
wany	dla	dzieci,	USA/Japonia

08.45 Benny	Hill	()	–	serial	komediowy	
09.15 „Kachorra	to	ja”	(26)	-	Argentyna	
2002,	prod.	Gabriel	Fierro

10.15 „Largo”	(31)	–	przygodowy	serial	
akcji

11.15 Kasa	na	bank	-	telerutniej
12.20 TV	Market
12.35 „VIP”	-	Wydarzenia	i	plotki	
13.00 Na	 topie	 –	 wywiad	 z…	 Keira	
Knightley,	Brenda	Blythen

13.30 Awantura	o	kasę	–	teleturniej	
14.30 „Muzyczne	listy”	–	magazyn	
15.30 „Pokemon”	(133)	–	serial	animo-
wany	dla	dzieci,	USA/Japonia

16.00 „Kachorra	to	ja”	(27)	-	Argentyna	
2002,	prod.	Gabriel	Fierro;	reż.	Jorge	
Montero

17.00 „Szpital	 księcia	Alfreda”	 	 (1)	 -		
Australia,	1999,	pomysł	serii	i	produkcja:	
Fiona	Baker

17.30 Benny	Hill	(58)	–	serial	kom.
18.00 Awantura	o	kasę	–	teleturniej	
19.00 „Largo”	(32)	–	przygodowy	serial	
akcji

20.00 „Pewnego	 razu	 na	 Dz ik im	
Zachodzie”	-	USA,	 1969;	 reż.:	Sergio	
Leone;	wyst.:	Charles	Bronson,	Claudia	
Cardinale,	Henry	Fonda,	Jason	Robards	

23.35 WYDARZENIA	
23.45 „Komenda”	-	serial	dokumental-
ny	

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

00.45 Muzyczne	listy	–	magazyn
01.35 „Strefa	P”	-	Magazyn	muzyczny	
02.00 „Joker”	–	talk-show	
02.50 Zakończenie	programu	
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OBJAŚNIENIA SYMBOLI GRAFICZNCH 
POZIOME	LINIE	CIĄGŁE –	wyznaczają dni niestosowne do siewów, 
zbiorów i sadzenia. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EKOLOGICZNY PORADNIK KSIĘŻYCOWY – STYCZEŃ
Gdy styczeń jest typowy, to przy-
roda pozostaje w pełnym uśpieniu. 
Warto ten czas więc wykorzystać 
na planowanie prac w ogrodzie, za-
łożenie dziennika. Jednak zdarza się 
niekiedy, że w ostatniej dekadzie po 
20 stycznia, po wspomnieniu Fabia-
na i Sebastiana, gdy słońce mocniej 
przygrzeje, a średnia temperatura 
nie jest zbyt niska, zaczynają krążyć 
już w roślinach soki i wtedy poja-
wiamy się już w polu i ogrodzie. 
W drugiej połowie stycznia po 14, 
gdy Księżyc będzie ubywał, ale 
najlepiej w kwadrze uprawy, od 22 
do 29, można przystąpić w sadach 
i ogrodach przydomowych do 
prześwietlania koron drzew owoco-
wych, cięcia żywopłotów, krzewów, 
prześwietlania krzewów ozdobnych, 
pnączy. Prace wykonywać w dni bez 
silnych mrozów. Po pełni w kwadrze 
korzenia czynności wykonujemy 
w godzinach przedpołudniowych, 
a w kwadrze uprawy – po południu. 
Rany zasmarowywać farbą emulsyj-
ną lub maścią ogrodniczą. 

Karczowanie drzew oraz ich prze-
sadzanie, starszych iglaków itp. 
z zamrożoną bryłą korzeniową, 
przeprowadzać najlepiej przed peł-
nią w kwadrze owocu albo po nowiu 

w kwadrze liścia. Drzewka owocowe 
oczyszczać, szczotkować, niszczyć 
narośla i szkodniki, zbierać i palić 
kokony owadów, mumie owoców, 
usuwać zgniłe owoce – najlepiej 
w kwadrze uprawy (linia przerywana). 
Po pełni w kwadrze korzenia, ale 
jeszcze lepiej uprawy, można bielić 
drzewka wapnem z gliną i krowień-
cem (w dni bezmroźne). Najczęściej 
wapna bierze się mniej niż pozosta-
łych składników. Można też stosować 
tylko mieszaninę wapna (2/3) z gliną 
(1/3) zamiast samego wapna. Przed 
nadmiernym nasłonecznieniem 
drzewa chronić, przywiązując do 
pnia deskę od strony południowej; 
można też stosować inne osłony, 
np. tekturę falistą, trzcinę, wąską 
matę słomianą itp. 

W czasie przybywania Księżyca, 
a zwłaszcza w kwadrze owocu, 
można wysiewać i sprawdzać siłę 
kiełkowania nasion roślin owocują-
cych nad ziemią. W tych terminach 
warto wysiewać nasiona poziomek, 
by otrzymać wczesną rozsadę. Po-
dobna rada odnosi się do siewów 
innych roślin na rozsadę.

Styczeń należy do najlepszych 
miesięcy do cięcia drzew w lasach. 

Tę czynność najlepiej wykonywać 
w czasie przybierania Księżyca (linia 
ciągła), im bliżej pełni, tym lepiej, 
jeżeli pragniemy pozyskać drewno 
budulcowe i żywiczne opałowe. 
Drewno opałowe suche (szybciej 
schnące) i na sprzęty ścinać najlepiej 
przed nowiem w kwadrze uprawy. 

Kompostem nawozić bardziej suche 
łąki, najlepiej w dniach zakreskowa-
nych linią przerywaną. Rośliny po-
kojowe, balkonowe, m.in. pelargonie, 
sadzonkować najlepiej w kwadrze 
korzenia, w drugiej kolejności 
w kwadrze liścia. Warto też wtedy 
rozpoczynać pędzenie kwiatów 
cebulowych. Usuwamy czapy śnie-
gowe. W okresie większych mro-
zów dokarmiamy ptaki i zwierzynę. 
Gęsi, kaczki, kury, indyki na eko-
logiczny wylęg piskląt nasadzać 
najkorzystniej od 7 do 13. 

Prace przy pszczołach wykonywać 
najlepiej od 15 do 28, zwłaszcza 
w okresie zaznaczonym linią prze-
rywaną.

 Do wędkowania najlepsze dni od 
1 do 5, 15,16,21,22 oraz 30 i 31.

ZBIGNIEW PRZYBYLAK

PROGNOZA POGODY NA STYCZEŃ 
WEDŁUG DAWNYCH REGUŁ
Pogoda w styczniu ra-

czej zmienna, wietrz-
na,  mało przyjemna. 
Opady niekiedy nawet 
dosyć spore, szczegól-
nie na początku i końcu 
miesiąca. Rozpogodze-
nia częstsze w środku 
miesiąca. Powinno być 
dosyć zimno, okresami 
mroźno.

Początek miesiąca raczej pochmur-
ny, zmienny, wietrzny, z opadami, 
lokalnie dosyć obfitymi. Potem dni 
ze słońcem powinno przybywać. 
Najwięcej rozpogodzeń w pierw-
szej połowie drugiej dekady mie-
siąca, wtedy też dosyć mroźno. Po 
okresowym pogorszeniu pogody, 
w połowie miesiąca – zapewne 
też odwilży na zachodzie kraju 
– ponownie ładniej na przełomie 

drugiej i trzeciej dekady. Wtedy 
mroźniej i dokuczać mogą wia-
try. W końcu miesiąca możliwa 
silniejsza odwilż. Opady śniegu 
na wschodzie i w górach, opady 
deszczu i deszczu ze śniegiem na 
zachodzie i w centrum kraju, w gó-
rach i na wschodzie kraju śnieg. Po-
jawią się wiatry, niekiedy silne. 

ZBIGNIEW PRZYBYLAK

IMIENNIK „Życiowy” 
AGNIESZKA
imieniny obchodzi: 21 stycznia, 20 
kwietnia

Po łacinie: Agnes, pochodzi od greckie-
go słowa hagne, czyli „czysta, nieskala-
na dziewicza”. Prawie zawsze okazuje 
się, że dziewczynka, którą nazwaliśmy 
Agnieszką, jest nad wiek samodzielna, 
nie daje się urabiać i pokazuje swoje 
pazurki. Agnieszki wcześnie potrafią 
zapewnić sobie niezależność. Często 
już jako nastolatki stają się faktyczną 
głową rodziny, a przynajmniej rodzice 
muszą się liczyć z ich zdaniem. Młode 
Agnieszki szybko wchodzą w świat do-
rosłych i znajdują sobie pole do popisu, 
na którym mogą być pierwsze i najlep-
sze. Cechuje ją odwaga i niezależność 
myślowa i w działaniu Siła charakteru, 
otwarty umysł, rozsądek i zawodowa 
sprawność – wszystko to jednak 
wcale nie przeszkadza Agnieszce być 
kobietą. Kiedy potrzeba, potrafi stać się 
prawdziwą ozdobą tego niedoskonałe-
go świata. Agnieszki, zgodnie z magią 

swojego imienia, długo zachowują 
młodość, świeżość i ciekawość świata. 
W wieku dojrzałym mogą być wzięte 
za koleżanki swoich córek! Jest zawsze 
dobrą nauczycielką i wzorową matką. 
Przekształcenia	 i	zdrobnienia: Aga, 
Agusia, Jagienka, Jagna, Jagusia 
W	innych	językach: wł. Agnese, łac. 
Agnes, hiszp. Ines 
Powiedzenia: Skromna jak święta 
Agnieszka, a diabeł w niej mieszka.
Pochodzenie:	imię popularne od IV 
wieku n.e. 

JAROSŁAW
solenizant z 21 stycznia

Jarosław to imię słowiańskie, ozna-
czające mężczyznę jarego, czyli 
pełnego sił życiowych, odważnego, 
dzielnego. I taki też jest właściciel 
tego imienia: silny, zdecydowany, 
ceniący sobie niezależność. Lubi 
kierować innymi. Nie stroni od 
romansów. Niestety, cechy te nie 

Styczniowe  
przysłowia

Na  Trzech Króli słońce świeci , 
Wiosna do nas pędem leci.

Weronika (13 stycznia) białą chustę 
zrzuci,Wiosna od nas się odwróci.

Jeśli dzień chmurny w Sebastian święty,  
Powietrzem takim będzie rok przejęty.

Na Martynę (30 stycznia) dnia przyby-
wa o godzinę.

przysparzają mu licznych przyjaciół 
– wielu z nich to jedynie pro forma. 
Imię	(forma	męska): Jarosław 
Przekształcenia	i	zdrobnienia: Jarek 
Imię	(forma	żeńska):	Jarosława 
Przekształcenia	 i	 zdrobnienia: Je-
rosława 
W	innych	językach: łac. Jaroslavus 
Jeronim, Hieronim
Znaczenie:	 człowiek o gwałtownym 
usposobieniu, odważny, dzielny, silny. 
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Baran 21.03.–20.04.
Odczujesz teraz korzystne skutki swoich wcześniejszych decyzji. Znacznie 
powiększą się Twoje oszczędności. Rozsądnie nimi gospodaruj, a zyskasz 
jeszcze więcej. Ktoś doceni Twoją dyskrecję i lojalność i pomoże Ci 

w karierze. W życiu prywatnym wyjaśnisz wszelkie problemy.

Byk 21.04.–20.05.
Pozostaw sprawy swojemu biegowi, niczego nie przyspieszaj, a wszystko ułoży się 
po Twojej myśli. Przełożeni zwrócą uwagę na Twoje umiejętności dyplomatyczne 
w rozwiązywaniu problemów. Nie przesadzaj więc ze skromnością i poproś 

o awans lub podwyżkę. W miłości czeka Cię aprobata i zrozumienie.

Bliźnięta 21.05.–21.06.
Czekają Cię bardzo korzystne dni. Będziesz energiczny i pomysłowy. Uda 
Ci się zrobić coś, z czego będziesz w pełni usatysfakcjonowany i chwalony 
przez otoczenie. W życiu uczuciowym unikaj zmian. Partner jeszcze Cię 

zaskoczy swoimi pomysłami.

Rak 22.06.–22.07.
Nie możesz narzekać na brak gotówki. Inwestycja z przeszłości daje wymierne 
korzyści finansowe. Ktoś z najbliższej rodziny zrobi Ci niespodziankę. Będziesz 
zupełnie zaskoczony, ale i zachwycony. Doceń ten wysiłek.

Lew 23.07.–22.08.
Będziesz mieć szansę na zmianę pracy. Bardzo dobrze będziesz sobie 
radzić w trudnych i ryzykownych interesach. Śmiało podejmuj wszelkie 
decyzje. W życiu osobistym nie upieraj się przy swoim zdaniu, bo rację 
będzie mieć partner.

Panna 23.08.–22.09.
Przy podejmowaniu decyzji unikaj wszelkich doradców, zaufaj swojej 
intuicji. Bądź jednak ostrożny i dokładnie wszystko przeanalizuj. Samotne 
Panny mogą teraz zdobyć ukochaną osobę lub odnowić stare uczucie.

Waga 23.09.–22.10.
Zdobędziesz się na odwagę i zaczniesz walczyć o swoje. Bądź szczery 
i otwarty na propozycje, a zyskasz uznanie przełożonych i być może 
awans. Spróbuj szczęścia w grze losowej. W miłości trochę niepokojów, ale 

wszystko się wyjaśni.

Skorpion 23.10.–22.11.
Postaraj się nie zmarnować tego, co już osiągnąłeś, i weź się do pracy. 
Nie zaniedbuj swoich obowiązków, lepiej mieć wszystko pod kontrolą. 
Unikniesz wtedy strat i niepotrzebnych kłopotów. W życiu uczuciowym 

miła niespodzianka. Spotkasz dawno niewidzianą osobę.

Strzelec 23.11.–21.12.
Otrzymasz teraz doskonałą wiadomość z banku lub od swojego partnera 
w interesach. Sprawy, z którymi sobie do tej pory nie radziłeś, przybiorą 
korzystny dla Ciebie obrót. Samotne Strzelce dostaną nieoczekiwaną 

propozycję od znajomej osoby.

Koziorożec 22.12.–19.01.
Najbliższe dni przyniosą trochę zmian. Podejmiesz się nowego 
przedsięwzięcia i przybędzie Ci obowiązków. Ale już wkrótce będziesz 
się cieszyć z korzyści wynikających z tych działań. Nie zmarnuj okazji. 

W miłości okaż więcej serca partnerowi. 

Wodnik 20.01.–19.02.
Czekają Cię zmiany. Znajdziesz nowe źródło dochodów lub nawet nową 
pracę. Uniezależnisz się finansowo i będziesz mógł zrealizować swoje 

pomysły. Uważnie podejmuj decyzje i dobieraj współpracowników. W miłości 
będziesz spełniony i szczęśliwy.

Ryby 20.02.–20.03. 
Dobrze wykorzystaj nadchodzący czas. Teraz załatwiaj wszelkie sporne 
sprawy, bo rozstrzygną się na Twoją korzyść. W trudnych chwilach możesz 
liczyć na pomoc przyjaciela. Samotne Ryby poznają interesujące osoby, 
z którymi przeżyją ciekawe i niezapomniane chwile. 

HOROSKOP

**Kino NIWA** 
 ZAPRASZA

5–7 STYCZNIA godz.17.00

„HARRY POTTER  
i Czara Ognia”

Harry Potter and the Goblet of Fire 
(USA, 2005); Fantasy/Przygodowy; 
czas 157 min.; Reżyseria:  Mike Ne-
well; Scenariusz:  Steven Kloves; Na 
podstawie książki:  Joanne K. Row-
ling; Obsada:Daniel Radcliffe – Harry 
Potter, Emma Watson – Hermione 
Granger, Rupert Grint – Ron Weasley, 
Robbie Coltrane – Rubeus Hagrid, 
Ralph Fiennes – Lord Voldemort, Mi-
chael Gambon – Albus Dumbledore, 
Brendan Gleeson – Profesor Alastor 
Moody, Jason Isaacs – Lucius Malfoy, 
Gary Oldman – Sirius Black, Miran-
da Richardson – Rita Skeeter, Alan 
Rickman – Profesor Severus Snape, 
Maggie Smith – Profesor Minerva 
McGonagall, Timothy Spall – Peter 
Pettigrew.

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:
11–12 stycznia  

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

31 grudnia–10 stycznia 
Apteka Prywatna, 
 ul. Kilińskiego 1/3  

tel. (023) 691-23-23 

Apteka NOWA 
ul. Warszawska

Z Nowym Rokiem nowym krokiem
Jakoś dziwnie i pusto było w domu, gdy 
Kasia i Franek pojechali do Warszawy. 
Karol, wracając z rodziną do domu po świę-
tach, wziął ich na kilka dni do siebie. Z kolei 
Zosia i Piotr kryli się po kątach i odnosiłam 
wrażenie, że zmieniali temat rozmowy, gdy 
wchodziłam do pokoju. Ciekawe zjawisko 
– czyżby zaczęli znów się do siebie zalecać? 
12 lat po ślubie? W końcu wyszło na jaw, 
o co chodzi mojej córce.
– Mamo – zaczęła, gdy siedliśmy przy po-
obiedniej herbacie. – Mamy z Piotrusiem 
pewne plany, które, obawiam się, Ciebie 
nie zachwycą…
– Chcecie mnie oddać do domu spokojnej 
starości? – spytałam.
Nie była to właściwa chwila na żarty, bo 
Zosia z oburzenia aż zachłysnęła się her-
batą i mało nie wypluła jej na obrus, który 
dostałam od swojej teściowej. Mój Józek 
bardzo go lubił… Ja zresztą też. 
– No, wiesz! – zawołała, gdy była już 
w stanie cokolwiek z siebie wydusić. Ale 
ciągle jeszcze kasłała, więc nakazałam 
zięciowi, żeby przestał walić ją po plecach, 
a córce, by uniosła ręce i wydychała po-
wietrze ustami. 
– Chodzi o to – tym razem głos zabrał Piotr 
– że chcieliśmy wyjechać ze znajomymi na 
sylwestra do ich domu na wsi i…
Ciągle nie rozumiałam, w czym widzieli 
trudność. 
– I? – poinformowałam się.
– No, chcielibyśmy wiedzieć, co ty na to. 
– A to naprawdę bardzo ciekawe! Jak mie-
liście się pobrać, to się nikogo nie pytaliście 
o zgodę, nawet ojca Zosi, tylko daliście na 
zapowiedzi. A teraz chcecie wiedzieć, czy 
wolno wam wyjść na noc z domu? 
– Oj, mamo, nie o to chodzi. Ale pomy-
śleliśmy, że będzie ci przykro, bo dzieci 
nie ma, my wyjeżdżamy, a ty zostaniesz 
w domu sama.
– A kto wam powiedział, że zostaję na 
sylwestra w domu? 
Warto było nie spieszyć się z powiadomie-
niem o moich planach, żeby zobaczyć teraz 
ich miny. 
– Wybierasz się dokądś? – zdziwiła się 
Zosia. 
– A co, uważasz, że jestem za młoda, żeby 
spędzić noc poza domem?
– Ależ nie, przeciwnie! – zaoponował zięć.

– Piotrek! – przywołała do porządku swo-
jego małżonka Zosia – jak mogłeś! 
Wcale nie czułam się urażona, raczej 
starałam się nie okazywać, jak bardzo 
mnie rozśmieszył. 
– A dokąd się wybierasz? – zapytała Zosia. 
Doszła już do siebie, dzielna jak zawsze. 
Dobrze ją z Józiem wychowaliśmy.
– Moja koleżanka Marysia urządza 
małe przyjęcie. Będą jej sąsiedzi, brato-
wa i kuzyn z Płocka. Mam zamiar tam 
przenocować. 
– Czyli wszystko się dobrze ułożyło. To dla-
tego upiekłaś aż dwie blachy sernika? 
– Dlatego. To przyjęcie składkowe. 
– A pamiętasz, że w Nowy Rok koło połu-
dnia przyjedzie Karol z dziećmi? 
– Pamiętam. Nie martw się, do tego cza-
su wrócę i zajmę się nimi. Nie musicie się 
śpieszyć z powrotem do domu. 
– A w czym pójdziesz? – zainteresowała 
się nagle Zosia.
– W tym – poprawiłam sobie bluzę od 
dresu, w którym zwykle chodziłam po 
domu. – Ewentualnie dołożę jakiś gu-
stowny fartuszek. 
A jako że wyjściową sukienkę i korale do 
niej miałam już naszykowane, spokojnie 
udałam się do kuchni, aby przygotować 
pracochłonny, ciężkostrawny i pełen cho-
lesterolu noworoczny pasztet. 

Babcia Jadzia 

Pasztet noworoczny
po 40 dkg wieprzowiny, wołowiny 
(mięso powinno być tłuste), boczku 
i wątróbki wieprzowej, 4 jajka, sma-
lec do duszenia i pieczenia, sól, gałka 
muszkatołowa, maggi, bułka tarta 

Mięso pokroić w kostkę, udusić 
z solą. Pod koniec duszenia dodać 
wątróbkę (wcześniej ją sparzyć). 
Wystudz ić .  Zemleć dwa razy 
w maszynce (użyć sitka niezbyt 
gęstego). Dodać surowe jajka, sól 
i przyprawy. Masę przełożyć do 
formy posmarowanej smalcem 
i wysypanej bułką tartą. Piec co 
na jmnie j  godz inę,  na  małym 
gazie. 

ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI

DOMOWE KURACJE NATURALNE

Sposób na 
rwę kulszową
W medycynie ludowej za bardzo 
skuteczny sposób łagodzenia boleści 
uważano kilkuminutowe okłady z tar-
tego chrzanu. Utrzeć świeży korzeń, 
dodać odrobinę mąki żytniej, ale nie-
koniecznie. Masę przyłożyć do ciała 
na bolesne miejsce i nakryć szmatką, 
ceratką. Trzymać do uczucia piecze-
nia. Potem zdjąć. Skórę wytrzeć do 
sucha i nasmarować delikatnie jakimś 
tłuszczem np. smalcem, oliwą, śmie-
tanką, masłem.

Okładów nie trzymać zbyt długo, 
by nie wywołać oparzenia. Przy 
wrażliwej skórze lepiej dodać więcej 
mąki, wtedy działanie drażniące 
zostaje złagodzone. Kurację powta-
rzamy dopiero wtedy, gdy ustąpi 
zaczerwienienie, najlepiej jednak 
następnego dnia.

ZBIGNIEW PRZYBYLAK
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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

P raca 	 dodatkowa 	 AVON,		
tel.	0	608	415	273

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

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

Kupię	działkę	budowlaną	w	Nasiel-
sku,	tel.	0	697	954	145	

Kupię	radio	CB	z	anteną	samocho-
dową,	tel.	0	665	505	713

Sprzedam	 działki	 budowlane,	
Miękoszyn	k.	Nasielska,	tel.	0	608	
034	539

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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Pociągi bardziej pojemne
W nowym rozkładzie jazdy PKP niektóre przejeżdżające przez Nasielsk pociągi zostały „odchudzo-
ne”. I to tak skutecznie, że osoby jadące w godzinach porannego szczytu w stronę Warszawy ledwie 
mieściły się w składach, natomiast mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego i Legionowa – wręcz 
zostawali na peronach. Do Kolei Mazowieckich – KM sp. z o.o., w gestii których pozostaje połączenie 
kolejowe Nasielska z Działdowem z jednej strony, a z Warszawą – z drugiej, docierały liczne sygnały 
od zdenerwowanych podróżnych. W związku z tym, Zarząd Spółki podjął działania w celu poprawy 
nowego rozkładu jazdy: uruchomiono dodatkowe pociągi relacji Warszawa – Legionowo – Warszawa 
oraz zwiększono liczbę jednostek w kursujących już składach. 

Oto szczegóły zmian (za stroną www.mazowieckie.com.pl):
• od dnia 14 grudnia, w pociągu nr 5122, kursującym w szczycie porannym na szlaku z Cie-
chanowa do Warszawy oraz nr 1537 z Warszawy do Ciechanowa w szczycie popołudniowym, 
zwiększono zestawienie z 1 EZT do 2 EZT;
• od 19 grudnia zostały uruchomione pociągi relacji Warszawa – Legionowo – Warszawa: 
– pociąg nr 6627 Warszawa-Wola odjazd 5.13 – Legionowo przyjazd 6.05 – pociąg nr 6628 
Legionowo odjazd 6.15 – Warszawa-Wola przyjazd 7.13;

• od 19 grudnia na linii Warszawa – Działdowo, wypożyczone z PR Lublin dwa EZT wzmocniły 
pociągi obsługiwane przez PR Olsztyn;

• od 22 grudnia skierujemy dwa dodatkowe EZT, wypożyczone z SKM Gdynia, do wzmocnienia składów 
pociągów kursujących na linii Warszawa – Działdowo do wzmocnienia pozostałych pociągów.

Pozostaje mieć nadzieję, że te zmiany poprawią warunki podróży koleją. Pełen rozkład jazdy PKP 
na trasie Nasielsk – Warszawa – Nasielsk podaliśmy w poprzednim numerze Życia Nasielska.

LAN

Tabela rozgrywek o mistrzostwo: Żaki 1994r. gr. IV
trener : Piotr Retkowski

Lokata  Nazwa zespołu Mecze Pkt. Bramki
1. UKS Błyskawica  11  31 53:10
2. Legionovia  11  30 53:9 
3. Hutnik Warszawa 11  24 32:12
4. WOSIR Wyszków 11  22 48:14
5. Huragan Wołomin 11  20 24:16
6. Marcovia Marki  11  16 23:26
7. GKP Targówek Warszawa 11  15 22:19
8. Żbik Nasielsk 11  10 22:37
9. UKS „80 jeden” Warszawa 11 7 10:32
10. Dolcan Ząbki  11 7 18:42
11. UKS Bródno Warszawa 11 5 15:43
12. Bródnowski Klub Piłkarski  0 0 0:0 
13. Polonia Kuligów 11 0 7:67

Tabela rozgrywek o mistrzostwo: TRM:1992r. Gr. III
trener : Rafał Markiewicz  

Lokata  Nazwa zespołu Mecze Pkt. Bramki
1. Wicher Kobyłka 9 22 20:9
2. Huragan Wołomin  9 22 37:8
3. UKS Junak Warszawa 9 19 29:12
4. WOSIR Wyszków  9 16 33:11
5. Legionovia II Legionowo 9 14 20:14
6. Żbik Nasielsk  9  14 26:23
7. SMP UKS BRÓDNO Warszawa 9 11 25:27
8. MUKS Praga Warszawa 9 6 9:46
9. Sokół Kołbiel 9 5 24:29
10. Marymont Warszawa 9 0 7:51

Nieszczególny sezon młodzieżowych drużyn Żbika 

Tabela rozgrywek o mistrzostwo: TRS:1990r. Gr. II
trener : Rafał Markiewicz

Lokata  Nazwa zespołu Mecze Pkt. Bramki
1. Sarmata Warszawa  13  31  45:17 
2. Drukarz Warszawa  13  30  81:21 
3. Wicher Kobyłka  13  29  58:15 
4. Dąb Wieliszew 13  29  32:17 
5. Bóbr Tłuszcz  13  28  36:7
6. Sokół OSIR Serock 13  25  42:30 
7. Świt W-wa 13  23  47:28 
8. PKS Praga Warszawa  13  18  29:26 
9. Marymont Warszawa 13  16  28:40 
10. Żbik Nasielsk 13  15  41:49 
11. Rządza Załubice 13 9  25:47 
12. Impet Łajski  13 9  21:63 
13. Wisła Zakroczym 13 6  31:64 
14. UKS Kamionek Warszawa 13 0  13:105

Nasielskie Żaki

Ternis stołowy
jesiennej występowali: Marek Stamirowski – kapi-
tan zespołu, Artur Kujawa, Paweł Rutkowski, Jacek 
Falęcki i Mateusz Niedzielski. Liczymi, że w rundzie 
rewanżowej dołączą do nich Marcin Krzemiński 
i Paweł Kowalski, którzy z niewiadomych przyczyn 
przerwali treningi.

Należy również podkreślić, że w V lidze występuje 
drugi zespół, w którym grają uczniowie miejscowej 
szkoły i okolicznych miejscowości. Zawodnicy 
drugiego zespołu są bardzo młodzi i jak na razie 
w rundzie jesiennej wygrali tylko jeden mecz, ale 
jest nadzieja że niektórzy z nich już niedługo zastąpią 
starszych kolegów z pierwszego zespołu.

Skład drugiego zespołu: Arkadiusz Ziemiński, Mate-
usz Kamiński, Michał Kamiński, Marcin Klepczyński, 
Kamil Białorudzki i Damian Kancerek.

MS

Zakończyła się runda jesienna rozgrywek III ligi tenisa 
stołowego, w której występują zawodnicy klubu 
sportowego PLUKS Cieksyn. Na półmetku zespół 
z Cieksyna zajął drugie miejsce, za drużyną Culani 
II Warszawa. Pierwszy zespół Culani występuje 
w ekstraklasie tenisa stołowego, a w rezerwach grają 
najlepsi juniorzy Mazowsza.

Głównym celem naszego zespołu jest zajęcie po 
całych rozgrywkach co najmniej drugiego miejsca, 
dającego możliwość gry w barażach o II ligę. Warto 
przypomnieć, że już dwukrotnie zawodnicy z Ciek-
syna grali w barażach o II ligę, ale bezskutecznie. 
Może tym razem zgodnie z powiedzeniem „do 
trzech razy sztuka” im się powiedzie. Pragną tego 
nie tylko zawodnicy, ale również i ich opiekun, ks. 
Józef Szczeciński i wierna rzesza cieksyńskich i całej 
gminy kibiców. W drużynie Cieksyna w rundzie 

Tabela III ligi po I rundzie
2005/2006 III liga mężczyzn grupa A - tabela

miejsce nazwa drużyny mecze pkt + pkt - gry + gry -

1. ISRS CULANI II Warszawa 11 22 0 110 34

2. PLUKS Cieksyn 11 17 5 103 59

3. RKS MARYMONT I Warszawa 11 17 5 97 54

4. MLUKS NADWIŚLANIN I WOD-PRZEM Płock 11 16 6 95 67

5. TG SOKÓŁ Brwinów 11 11 11 82 89

6. UKS ALFA Gostynin 11 10 12 88 88

7. GLKS Nadarzyn 11 10 12 82 95

8 MLUKS NADWIŚLANIN II Płock 11 8 14 80 87

9 ULKS ISKRA Sońsk 11 7 15 57 95

10 MKS ORKAN Sochaczew 11 6 16 71 100

11 TS KONOPIANKA Konopki 11 4 18 58 102

12 UKS Polesie 11 4 18 59 103


