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Obradowała Rada Miejska
20 października br. odbyła się XVIX
sesja Rady Miejskiej w Nasielsku.
Obrady prowadził przewodniczący
Rady Dariusz Leszczyński. W sesji
wzięło udział 14 radnych, co stanowiło kworum. Po drobnych zmianach
przyjęto porządek obrad.
Spotkanie rozpoczęto od sprawy
nadania imienia skwerowi przy
ul. Rynek w Nasielsku (ściśle: między
ulicami Młynarską a Rynek) imienia
Jana Pawła II. W tej części sesji brał
udział ksiądz Karol Kaniecki z parafii
św. Wojciecha w Nasielsku. Projekt
uchwały przedstawiała kierownik
Wydziału Gospodarki Przestrzennej
Barbara Pająk. Uchwała ta została
podjęta jednogłośnie. Ksiądz Karol wyjaśnił, że po jednogłośnym
podjęciu uchwały o zmianie nazwy
skweru należy w tej sprawie wystąpić
z pismem do biskupa.
Następnie przyjęto protokół z XLVIII
sesji Rady Miejskiej. Później informację o działaniach podejmowanych
w okresie między sesjami Rady
przedstawił jej przewodniczący
(w tym czasie obradowały wspólnie
komisje Rady, w sprawie uchwały
o nadaniu skwerowi przy Rynku
imienia Jana Pawła II).

Sprawozdanie ze swojej działalności
między sesjami Rady przedstawił
również burmistrz Nasielska Bernard Dariusz Mucha. Mówił m.in.
o inwestycjach i ich finansowaniu,
poinformował też, że 21.10.2005 r.
odbędzie się wmurowanie kamienia
węgielnego na terenie budowy
oczyszczalni ścieków w Nasielsku.
Potem przyszedł czas na interpelacje
i zapytania radnych.
W dalszej części sesji radni zajęli
się pozostałymi projektami uchwał.
Plany zmian w budżecie 2005
roku relacjonowała skarbnik gminy
Ludwina Turek. Zmian te spowodowane były m.in. koniecznością
wypłacenia diet członkom komisji
wyborczych, w związku z drugą
turą wyborów prezydenckich. Projekt uchwały Komisja Budżetowa
zaopiniowała pozytywnie. Uchwała
została podjęta.
Kolejnym zagadnieniem omawianym podczas spotkania był projekt
uchwały w sprawie zmiany uchwały
nr XLVIII/322/05 Rady Miejskiej
w Nasielsku z dnia 29 września
2005 r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki w wysokości 886 550 zł
na finansowanie wydatków związa-

fot. D.Panasiuk

nych z inwestycją pn. Budowa kanalizacji sanitarnej
w Nasielsku i Pieścirogach.
Skarbnik wyjaśniła, że zmiana wynika z decyzji Zarządu
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nastąpiła
zmiana kwoty przyznanej
pożyczki do wysokości
780 tys. zł, a zatem środki
zostały zmniejszone i stąd
konieczność zmiany uchwały. Uchwała w tej sprawie została przyjęta jednogłośnie.
Po podjęciu uchwał burmistrz
Nasielska odpowiadał na
interpelacje i zapytania radnych. Rozpatrzono również
pisma kierowane do Rady.
W czasie przeznaczonym
na wolne wnioski i zapytania
jeden z mieszkańców Nasielska zgłosił problem słupków
znajdujących się na drodze
relacji Chrcynno–Siennica,
co jest uciażliwe dla rolników
przemieszczających się ze
sprzętem do prac polowych.
Na tym obrady zakończono.
LAN

U sąsiada będą jednak latać

Lotnisko Modlin
Wszystko wskazuje na
to, że wszelkie bariery
formalno-prawne zostały
już przełamane.
W Modlinie powstanie
lotnisko.
Minister Skarbu Państwa
wydał wreszcie zgodę
n a n ab y c i e u d z i a ł ó w
w spółce Port Lotniczy
Modlin przez samorządy Mazowsza i Nowego
Dworu Mazowieckiego.
W ubiegłym tygodniu radni naszego województwa opowiedzieli się
za tym, żeby samorząd Mazowsza
był udziałowcem modlińskiej spół-

fot. D.Panasiuk

ki. Przeznaczyli na ten cel blisko
15 milionów złotych – taka kwota
została zarezerwowana w budżecie
wojewódzkim. Pieniądze mają być
wydane na inwestycje infrastrukturalne – głównie na budowę dróg
dojazdowych oraz modernizację
linii kolejowej łączącej lotnisko ze
stacją kolejową Modlin. Niewykluczone, że z Modlina do Warszawy
będą kursowały autobusy szynowe.
Takie plany ma samorząd Mazowsza, który jest współwłaścicielem spółki Koleje Mazowieckie.
A będzie kogo wozić. Wstępne
szacunki mówią o liczbie półtora
miliona pasażerów rocznie – tyle

Potrzebne solidne ogrodzenie

Po tych torach będą jeździć autobusy szynowe

fot. D. Panasiuk

bowiem osób ma korzystać z usług
modlińskiego portu.

oraz samorząd Nowego Dworu
Mazowieckiego.

Wiele jest do zrobienia na terenie
samego lotniska. Dawny obiekt
wojskowy wymaga rozbudowy
i solidnego ogrodzenia. Inwestycje budowlano-remontowe będą
realizowane przez Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze

Już niebawem na lotnisku w Modlinie będą lądować samoloty
pasażerskie tanich linii, czarterowe oraz transportowe – szczególnie tych ostatnich obawiają się
okoliczni mieszkańcy. Niestety,
wiele lotów ma się odbywać
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nocą. Hałas, zwłaszcza w czasie
wilgotnej pogody, możne się
okazać nie do zniesienia – nawet
dla nasielszczan.
Dziś modlińskie lotnisko jest rajem
dla motolotniarzy. Ponadto korzystają z niego właściciele małych
śmigłowców i awionetek.
WA
Materiałów niezamówionych redakcja nie
zwraca, a ponadto zastrzega sobie prawo
dokonywania skrótów i zmian tytułów
w nadesłanych tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń.
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Zmiany na poczcie
Co

ciekawego dzieje
się w nasielskim
urzędzie pocztowym? Już
wiadomo! Wieści nadeszły
z Warszawy, za pośrednictwem Pruszkowa…

Ogólnie rzecz biorąc, jest świetnie!
Przede wszystkim, w Nasielsku
mamy dobrych listonoszy. Doręczyciele, która to profesja należy
przecież do zawodów zaufania
publicznego – cieszą się zaufaniem
mieszkańców naszej gminy. Jak
wyjaśnia Paulina Przybyszewska
(Centrum Sieci Pocztowej Oddziału
Regionalnego w Warszawie, Sekcja
Zarządzania Siecią) – Spełniają oni
w całej strukturze naszego przedsiębiorstwa szczególną rolę, staramy
się, aby swoją postawą oraz rzetelnością pracy dawali dobre świadectwo. Są to osoby, które poprzez
codzienny kontakt z mieszkańcami
rejonów tworzą relacje nie tylko na
poziomie klient – urząd, ale przede
wszystkim międzyludzkie. Jednak nie
dowiemy się, czy klienci poczty nie
naruszyli tego zaufania: odpowiedź
na pytanie o ewentualne próby
napadów na listonoszy to fakty
dotyczące bezpieczeństwa, czyli
w myśl zapisów Ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Jest dobrze…
Jak w ostatnich latach, w dobie SMSów i korespondencji przez Internet,
zmieniły się warunki działania nasielskiego urzędu? Czy w naszej gminie
zmniejszyła się liczba przesyłanych
listów bądź kartek? A które usługi
w Nasielsku „trzymają się mocno”?
Rynek pocztowy zmienia się bardzo
dynamicznie – odpowiada Paulina
Przybyszewska. – Poczta Polska
pracuje nad rozwojem portfela
usług, i to praktycznie w każdym
segmencie działalności. Poczta
staje się firmą coraz bardziej przyjazną klientom. Przedsiębiorstwo
włącza się do rynkowej rywalizacji
nie tylko z globalnymi operatorami,
ale także z firmami pozapocztowymi – na przykład internetowymi
– oferującymi alternatywne usługi
powstałe w związku
z rozwojem nowoczesnych technologii. W związku z rozwojem technologii
komunikacyjnych,
przede wszystkim
Internetu, popularność tradycyjnych
usług pocztowych
zmniejszyła się na
całym świecie, ale
nic nie wskazuje, że
„papierowa” poczta
chyli się ku upadkowi. Jest niezbędna
i co ważne – dostęp
do niej jest prawnie
zagwarantowany, to
standard cywilizacyjny. W nasielskich
placówkach poczto-

wych nadal do usług bazowych należą listy, paczki, płatności masowe
oraz sprzedaż towarów, takich jak
karty okolicznościowe czy karty
telefoniczne.

Będzie jeszcze lepiej…
Jak się okazuje, poczta nie boi się też
wyrastających jak grzyby po deszczu
firm kurierskich. Choć już za kilka lat
będą one mogły świadczyć usługi dziś
zarezerwowane tylko dla poczty.
Komercjalizacja Poczty Polskiej to
zmiana w dobrym kierunku – twierdzi Paulina Przybyszewska. – Postępująca liberalizacja rynku pocztowego dla firm kurierskich oznacza,
że poczta nie będzie podmiotem
uprzywilejowanym. Musimy działać na podstawie zasad rynkowych,
a zdrowa konkurencja jest zawsze
motywująca… przynosi korzyści
zarówno klientom, jak i operatorom,
bowiem wpływa na podnoszenie
jakości oferowanych usług. Usługa
kurierska Pocztex, którą świadczy
Poczta Polska, rozwija się bardzo
intensywnie, a posiadane atuty,
z których najważniejsze to: rozbudowana sieć, zaufanie klientów,
rozpoznawalność marki i tradycja,
sprzyjają procesom „uwalniania”
poczty.
Jak poczta w Nasielsku radzi sobie
w nowych czasach? Co nowego proponuje? Poczta szuka nowych usług
i nowych rynków – usłyszeliśmy odpowiedź. – Wkrótce w placówkach
pocztowych zaczną działać wspólne
lady pocztowo-bankowe – także
w Nasielsku. Usługi finansowe to
jeden z najbardziej atrakcyjnych
obszarów działalności dla Poczty,
ze względu na rozbudowaną sieć
– żaden bank działający na rynku
polskim nie ma tylu placówek co
Poczta. Nieoficjalnie mówi się od
jakiegoś czasu o możliwej fuzji
Poczty Polskiej z bankiem PKO BP.
Nikt jednak nie potwierdzi jeszcze
takich informacji.

A konkretnie?
Cóż, sami najlepiej wiemy, czy wysyłamy tyle samo kartek pocztowych,

Życie Nasielska
O

co np. 10 lat temu. Ile w dobie telefonów komórkowych kupujemy
kart do automatów telefonicznych.
I ile nadajemy paczek. Wystarczy też
przejść się do urzędu, by zorientować się, że sprzedaje się tam nie tylko
koperty lub znaczki… Czym muszą
zajmować się dziś listonosze, oni
sami mówią, ale tylko nieoficjalnie,
anonimowo: słyszy się tu i ówdzie,
że w niektórych częściach Polski
zmuszani się do… akwizycji.
Czy zatem w tym potoku zapewnień
dowiedzieliśmy się coś konkretnego?
Tak! Wiemy już, jak można uchronić
własną skrzynkę pocztową przed
niechcianymi ulotkami i drukami
reklamowymi. Otóż, odbiorca druków bezadresowych może zgłosić
żądanie niedoręczania druków
bezadresowych do oddawczej
skrzynki pocztowej, stanowiącej
własność Poczty Polskiej. Żądanie
zgłasza się w placówce pocztowej
właściwej dla miejsca zamieszkania
zgłaszającego. Żądanie niedoręczania druków bezadresowych
może zgłosić: 1) osoba pełnoletnia,
będąca właścicielem lokalu lub nieruchomości bądź główny lokator; 2)
osoba zamieszkująca pod adresem
wskazanym w żądaniu na podstawie
umowy np. najmu; 3) pełnomocnik
osób wymienionych w pkt. 1) i 2), na
podstawie pełnomocnictwa notarialnego (ogólnego) bądź pocztowego
(okresowego lub stałego). Odwołać
żądanie może osoba, która zgłosiła
żądanie, a w przypadku gdy osobą
zgłaszającą był pełnomocnik, odwołania może dokonać mocodawca
pełnomocnika. Żądanie niedoręczania druków bezadresowych
może dotyczyć także druków
bezadresowych przeznaczonych
dla adresatów skrytek i przegródek pocztowych zlokalizowanych
w placówkach pocztowych. Wynika
z tego, że jeśli mamy już dość skrzynek na listy pełnych reklam i ulotek,
należy zgłosić to w swoim urzędzie.
A potem już tylko egzekwować i cieszyć się, że skrzynka na listy używana
jest zgodnie z nazwą…
A.I.Wojtko

fot. M. Stamirowski
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Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów zainteresowanych historią do udziału w konkursie pt.:

„Zabytkowe obiekty naszego regionu”
Organizatorami konkursu są:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku
i Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku.
Honorowy patronat nad konkursem objął Burmistrz Nasielska
Bernard Dariusz Mucha
oraz
Prezes Stowarzyszenia „Europa i My” Daniel Prędkopowicz
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy indywidualnej
dotyczącej jednego wybranego obiektu z najbliższej okolicy (szkoły podstawowe) bądź jednego lub kilku obiektów naszego regionu, tj. Mazowsza
(gimnazja). Pod słowem „obiekty” organizatorzy mają na myśli: kościoły,
cmentarze, zamki, pałace, dworki szlacheckie itp.
Prace wraz z listami imiennymi uczestników należy składać do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej do dnia 31 stycznia 2006 r.

Nagrody:
Dla laureatów konkursu i uczestników, których prace zostaną wyróżnione,
organizatorzy przewidują jednodniową wycieczkę autokarową, nagrody
książkowe oraz dyplomy.
Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku Stanisław Roman Tyc.
Organizatorzy
Jadwiga Chorzela
Anna Obojska
Elżbieta Wróblewska
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Śmierć przez muśnięcie

Tragiczny wypadek
W niedzielę 23 października
w Nunie zginął młody motocyklista.
Według świadków zdarzenia
do wypadku doszło w momencie, gdy omijał on stojący na prawym pasie ruchu
samochód dostawczy Żuk.
Kierujący motorem prawdopodobnie jechał z nadmierną
prędkością i nie zachował należytej ostrożności. W trakcie
manewru omijania zawadził
prawym końcem kierownicy
o niewielki metalowy element
skrzyni ładunkowej samochodu. Jak twierdzą świadkowie
– było to tylko muśnięcie.
Jednak wystarczyło, by motocykl natychmiast się wywrócił.
Kierujący nim chłopak w stanie ciężkim został zabrany
z miejsca wypadku karetką
pogotowia. Niestety, w wyniku doznanych
obrażeń zmarł tuż po przywiezieniu do

fot. D. Majewski

fot. D. Majewski

szpitala. Z informacji opublikowanej przez
Komendę Powiatową Policji w Nowym
Dworze Mazowieckim wynika, że kierowcą

motocykla był 18-letni Marcin G., mieszkaniec gminy Wieliszew.
dar

Myto – powtórka z historii
Początek XXI wieku polskim kierowcom
ciężarówek niewątpliwie kojarzy się z winietami. Upłynęło już kilka lat, a ludzie nadal nie
mogą otrząsnąć się z szoku po wprowadzeniu
opłat za przejazd samochodem po krajowych
drogach.

fot. D. Panasiuk

Dla jednych winiety są kolejnym haraczem
wymuszanym przez państwo na obywatelach,
dla drugich środkiem służącym do łatania dziur
w budżecie. A przychody ze sprzedaży winiet
miały ponoć być przeznaczane na chwalebne
cele – m.in. na budowę autostrad i remonty
dróg. Jakoś tego nie widać.
Cóż więc pozostaje właścicielom ciężarówek?
– płakać i płacić, a nie jest to mała kwota. Wiedzą o tym starzy albo doświadczeni kierowcy,
którzy nieraz połamali sobie zęby na polskich
drogach. Tak do końca nie wiedzą, o co chodzi,
„młodzi”, którzy niedawno zasiedli za kierownicą ciężarówek. Nic więc dziwnego, że zadają
nam następujące pytania: „które samochody
są obciążone opłatami winietowymi? Co z samochodami dostawczymi o masie całkowitej
równej 3,5 tony? Czy winiety muszą wykupywać właściciele samochodów ciężarowych,
którzy posiadają gospodarstwa rolne?”.
Z prośbą o odpowiedź na te pytania zwróciliśmy się do instytucji najbardziej kompetentnej, czyli do Ministerstwa Infrastruktury. Biuro
Komunikacji Społecznej resortu, powołując
się mnóstwo przeróżnych przepisów, które ze
zrozumiałych względów pomijamy, udzieliło
nam następujących wyjaśnień:
„Odpowiadając na pytanie dotyczące obowiązku uiszczania opłaty za przejazd po drogach krajowych, uprzejmie informujemy, że
zgodnie z artykułem (...) ustawy o transporcie
drogowym, jeśli dany pojazd samochodowy
lub zespół pojazdów ma dopuszczalną masę
całkowitą równą 3,5 tony, to nie mają do niego zastosowania przepisy ustawy o transporcie
drogowym, w tym artykułu (...) dotyczącego
obowiązku uiszczania opłat za przejazd pojaz-

du samochodowego po drogach krajowych.
Z artykułu (...) ustawy o transporcie drogowym
wynika, że w przypadku przejazdu pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony obowiązek uiszczania
opłaty drogowej dotyczy również rolników
w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników”.
Mówiąc krótko – myto muszą płacić wszyscy,
którzy po drogach krajowych poruszają się
samochodami o masie całkowitej większej niż
3,5 tony. Ci, którzy mają samochody o masie
równej 3500 kg, mogą się czuć wybrańcami
losu. Ich myto nie obowiązuje.
„W średniowieczu i w czasach nowożytnych
myto było opłatą za jednorazowy przewóz
towarów przez rogatkę, most, groblę, promem
itp. Początkowo utożsamiane z cłem i pobierane na szlakach handlowych w ustanowionych
przez panującego miejscach (komorach),
w wysokości niezależnej od rodzaju, ilości

lub kierunku przewożenia towaru. W XIII i XIV
wieku nastąpiło stopniowe odróżnienie myt
jako opłat za prawo do przeprawy, przejazdu
lub przewozu (uzależnionych zazwyczaj od
liczby i jakości środków transportu albo osób),
od ceł, jako opłat od towarów. W Polsce myta
stopniowo zanikały w XVIII wieku, jednak do
XIX w. pobierano je na rogatkach przy wjeździe
do miasta”.
Tyle o mycie można przeczytać w Wielkiej
Encyklopedii PWN.
W najnowszym wydaniu encyklopedii zakończenie definicji myta powinien brzmieć
następująco: „Niestety do niechlubnej tradycji pobierania myta powrócono w Polsce na
początku XXI wieku za czasów panowania
niejakiego Pola”.
To tylko taka nasza propozycja.
WA

KRONIKA
POLICYJNA
05.10. w Popowie Borowym nieznany sprawca
wykorzystując sen właściciela, wszedł do domu
i skradł m. in. dowód osobisty, kurtkę skórzaną
i pieniądze. Straty wynoszą 550 zł na szkodę
Edwarda K.
07.10. w pociągu relacji Warszawa–Nasielsk
nieznani sprawcy skradli 2 stoliki. Straty wynoszą 295 zł na szkodę Kolei Mazowieckich.
17.10. w Paulinowie Mirosław O. kierował rowerem w stanie nietrzeźwym (1,21 i 1,20 mg/l).
18.10. w Cegielni Psuckiej Jacek Z. kierował
rowerem w stanie nietrzeźwym (1,03 i 1,16
mg/l).
19.10. w Pieścirogach policjanci znaleźli
w mieszkaniu Jarosława M. 10 litrów alkoholu
bez akcyzy.
22.10. w Pieścirogach Starych Urszula O. kierowała samochodem w stanie nietrzeźwym
(0,43 mg/l).
19–20.10. w Andzinie nieznany sprawca włamał się do domu Tadeusza Ś. i skradł 6 butli
gazowych i 2 drzwi. Straty wynoszą 1200 zł.
23.10. na ulicy Warszawskiej nieznany sprawca
z mieszkania Władysława K. skradł butlę gazową
11 kg o wartości 80 zł.
24.10. na Cmentarzu Parafialnym nieznany
sprawca skradł torbę skórzaną, w której znajdowały się m. in. dowód osobisty, prawo jazdy,
telefon komórkowy i pieniądze. Straty wynoszą
1400 zł na szkodę Stanisławy H.
22–23.10. w Lorcinie z nieogrodzonej posesji nieznany sprawca skradł silnik elektryczny
7,5 kW. Straty wynoszą 1000 zł na szkodę
Zbigniewa N.
24.10. na ulicy Małej z niezamkniętego samochodu nieznany sprawca skradł radioodtwarzach. Straty wynoszą 350 zł na szkodę
Tomasza P.
25.10. w Pieścirogach Nowych Waldemar O.
kierował samochodem w stanie nietrzeźwym
(0,91 i 0,85 mg/l).
25.10. na Cmentarzu Parafialnym nieznany
sprawca skradł torebkę z zawartością legitymacji ubezpieczeniowej, legitymacji emeryta, legitymacji RUM oraz z pieniędzmi. Straty
wynoszą 450 zł na szkodę Zofii W.
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PIĄTEK 11 LISTOPADA 2005 r. (Anastazja, Bartłomiej, Maciej, Marcin, Teodor)

HIT NA DZIŚ
Granice wytrzymałości
TVP 1 20.10
Film przygodowy, 120 min, USA 2000;
Reżyseria: Martin Campbell; Scenariusz:
Robert King, Terry Hayes; Występują:
Chris O’Donnell, Bill Paxton, Robin
Tunney, Scott Glenn, Izabella Scorupco,
Temuera Morrison i inni

Pośród skał stanu Utah w Monument Valley rozgrywa się
sielankowa scenka. Pod okiem
Royce’a Garretta jego dorosłe
dzieci, Peter (Chris O’Donnell)
i Annie (Robin Tunney) uczą się
techniki wspinaczkowej. Dopisują
im humory, żartują, wspominają
słynne przeboje sprzed lat. Nikt
nie mógł przewidzieć, co się nagle
wydarzy. Wskutek fatalnego zbiegu okoliczności Royce i jego dzieci
oraz dwaj inni amatorzy górskich
wspinaczek zawisają na jednej linie.
Dwaj nieszczęśliwcy giną niemal
natychmiast. Zorientowawszy się
w tragicznej sytuacji, umocowany
najniżej Royce nakazuje synowi
odciąć linę, bo tylko w ten sposób
może ocalić siebie i siostrę. Mimo
rozpaczliwych próśb Annie, Peter
spełnia wolę ojca. Mijają trzy lata.
Tragiczne wydarzenia rozdzieliły
rodzeństwo. Annie nadal uprawia
wysokogórską wspinaczkę, balansując na krawędzi życia i śmierci.
Nie potrafi wybaczyć bratu, że poświęcił ich ojca.Targany wyrzutami
sumienia Peter zaszył się w samotności, żyje jak pustelnik. Zajmuje się
robieniem zdjęć dzikich zwierząt dla
„National Geographic”. Kochająca
ryzyko Annie przyjmuje propozycję
dołączenia do niebezpiecznej wyprawy na K2, organizowanej przez
amerykańskiego milionera, Elliota
Vaughna (Bill Paxton). Ekipę ma poprowadzić Tom McLaren (Nicholas
Lea). Peter wie o nadchodzącej
burzy śnieżnej i próbuje ostrzec
śmiałków. Elliot nie zamierza jednak rezygnować.

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

06:00 Woliński Park Narodowy; film
dokumentalny
06:40 Klan - odc.1000; telenowela TVP
07:10 Jaka to melodia?; teleturniej muzyczny
07:30 Plebania - odc. 602; telenowela TVP
08:00 Budzik
08:25 Bajki Pana Bałagana - Królewna
Śmieszka
08:50 Kasztaniaki - Gawron
09:00 Kasztaniaki - Mały wstężyk
09:10 Polowanie; film fabularny kraj
prod.Polska (1998); reż.:Andrzej
Maleszka
09:30 Słoniątko kraj prod.USA (2000);
reż.:Dereck Joubert, Dorota Kawęcka
10:45 Wiedźmy - odc. 3 - Klin wychowawczy; serial TVP
11:40 Święto Niepodległości - transmisja
uroczystości przed Grobem Nieznanego
Żołnierza w Warszawie
13:10 Wiadomości
13:20 Pan Tadeusz kraj prod.Polska
(1999); reż.:Andrzej Wajda; wyk.:
Michał Żebrowski,Alicja Bachleda-Curuś,
Grażyna Szapołowska, Bogusław Linda,
Marek Konrad, Daniel Olbrychski

05:55 Złotopolscy - odc. 256 Don Dionizy
Corleone
06:20 Dwójka Dzieciom - Teletubisie - odc.
67/156; serial animowany
06:50 Niewiarygodne przygody Marka
Piegusa; serial TVP
07:15 Film dla niesłyszących - Stacyjka
- odc. 8; serial komediowy TVP
08:15 Być dla Polski być dla Polaków; film
dokumentalny
08:50 Perły australijskiej przyrody
- Wybrzeże Południowe-odc.10; serial
dokumentalny kraj prod.Australia
09:20 Ratunku, jestem rybką; film animowany kraj prod.Irlandia, Niemcy, Dania
(2000); reż.:Stefan Fjeldmark, Michael
Hegner
10:45 Rodzinne oglądanie - Skarb na
czterech łapach; film dokumentalny
kraj prod.Australia
11:35 Uwaga kierowcy!
11:40 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza
12:10 Fantomas; komedia kraj prod.Francja,Włochy (1964); reż.:Andre Hunebelle;
wyk.:Jean Marais, Louis de Funes, Mylene
Demongeot, Helene Arnaud, Jacques
Dynam, Robert Dalban
14:00 Familiada
14:25 Uwaga kierowcy!
14:30 Złotopolscy - odc. 714
15:05 Rzeczpospolita Kabaretowa - XI
Festiwal Kabaretu Koszalin 2005 (1)
16:00 Na dobre i na złe - odc. 232; serial
TVP
16:50 Śpiewnik Polaka-Pieśni patriotyczne
i żołnierskie
17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:25 Uwaga kierowcy!
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:05 „Honor jest Wasz Solidarni” - koncert z okazji 25-rocznicy powstania NSZZ
„Solidarność”
20:00 Załóż się - cz.1; widowisko rozrywkowe
20:50 Załóż się - cz. 2; widowisko rozrywkowe
21:40 Załóż się - Twój wybór; widowisko
rozrywkowe
22:00 Panorama
22:20 Sport Telegram
22:25 Pogoda
22:40 Gra; film fabularny kraj prod.USA
(1997); reż.:David Fincher; wyk.:Michael
Douglas, Sean Penn, Kara Unger
00:45 Wystarczy jeden strzał (One kill);
film fabularny kraj prod.USA (2000); reż.:
Christopher Menaul; wyk.:Anne Heche,
Sam Shepard, Eric Stoltz, Kate McNeil
02:20 Zakończenie programu

06:00 Pierwsza miłość, odc.127
06:45 Pierwsza miłość, odc.128
07:30 Na ostrzu noża, odc.10 Polska
08:00 Samo życie, odc.607 Polska
08:45 Titanic - legenda żyje;Włochy, 2001;
r. Teti Camillo
10:05 Doktor Dolittle; USA, 1967; r.
Fleisher Richard; w. Harrison Rex,
Eggar Samantha, Newley Anthony,
Attenborough Richard, Bull Peter
13:05 Sztuki walk; USA, 2002; r. Clarke
Keith; w. Jackson Samuel L., Chan Jackie,
Woo John, Lee Ang, Seagal Steven
Film dokumentalny. Historia sztuk
walki opowiedziana poprzez fragmenty wybranych filmów akcji (m.in.
„Godziny szczytu”, „Aniołki Charliego”,
„Przyczajony tygrys, ukryty smok”),
wywiady z aktorami (m.in. Carradine,
Chan, Cruise) i reżyserami (Ang Lee,
John Woo). Narratorem całości jest
Samuel L. Jackson.
15:10 Rzeczpospolita Babska; Polska,
1969; r. Przybył Hieronim; w. Chimanienko
Krystyna, Karel Irena, Lipowska Teresa,
Machulski Jan
17:15 Przygody Kubusia Puchatka; USA,
1977; r. Lounsbery John, Reitherman
Wolfgang Film animowany oparty na
książkach A. A. Milne.
18:45 Wydarzenia
19:15 Sport
19:20 Pogoda
19:30 I kto to mówi 3 „Look Who’ s
Talking Now”; USA, 1993; r. Ropelewski
Tom; w. Travolta John, Kirstie Alley,
Olympia Dukakis, Anthony Lysette
Trzecia z cyklu komedii rodzinnych o zabawnym małżeństwie Jamesa (Travolta)
i Molie (Alley), którzy mają już dwoje
dzieci i kupują dla nich psy. Zbliżają się też
święta Bożego Narodzenia i potrzebny
jest Św. Mikołaj...
21:30 Studio Lotto
21:40 Za wszelką cenę, odc.10
22:40 Nieustraszeni, odc.39
23:40 Sydney; USA, 1997; r.Anderson Paul
Thomas; w. Hall Philip Baker, Reilly John
C., Paltrow Gwyneth, Jackson Samuel L.
Dramat. Pierwszy pełnometrażowy film
reżysera i scenarzysty „Boogie Nights”.
John stracił wszystkie pieniądze, jego położenie jest beznadziejne do chwili kiedy
starszy nieznajomy proponuje mu kawę.
Tak zaczyna się zarówno przyjaźń, jak
i współpraca dwóch mężczyzn. Sydney
zabiera Johna do Reno gdzie uczy go jak
szybko i bez wysiłku dorobić się w kasynie. John poznaje Clementine (Paltrow)
kelnerkę i prostytutkę, coś zaczyna ich
łączyć, życie wydaje się być przyjemne
i poukładane. Kłopoty całej trójki pojawiają się wraz z drobnym szantażystą
(Samuel L. Jackson).
01:50 Aquaz Music Zone
05:30 Pożegnanie

07:30 Uwaga! - magazyn
07:50 Telesklep;
08:30 Lassie - film przygodowy, USA,
1994, bez ograniczeń wiekowych, reż.
Daaniel Petrie , wyst. Thomas Guiry,
Helen Slater, John Tenney, Frederic
Forrest, Richard Farnsworth
10:30 Jenny i dzieciaki: Dalsze losy film rodzinny, Francja, 2001, reż. Mark
Griffiths , wyst. Gregory Harrison,
Heidi Noelle Lenhart, Katie Volding,
Jake Dinwiddie, Robin Dunne, June
Lockhart, Rachel York
12:15 Kopciuszek
12:35 Kosmiczny mecz - film rodzinny,
USA, 1996, reż. Joe Pytka , wyst. Michael
Jordan, Wayne Knight, Theresa Randle,
Manner Washington, Bill Murray, Larry
Bird, Charles Barkley, Patrick Ewing
14:15 K-9: Prywatny detektyw - film
komedia, USA, 2002, reż. Richard
J. Lewis , wyst. James Belushi, Gary
Basaraba, Kim Huffman, Jody Racicot,
Christopher Shyer, Barbara Tyson
16:10 Powrót do przyszłości II - film komedia, USA, 1989, reż. Robert Zemeckis
, wyst. Michael J. Fox, C. Lloyd, Lea
Thompson, Thomas F. Wilson, Elisabeth
Shue, James Tolkan, Jeffrey Weissman,
Casey Siemaszko, Billy Zane
18:25 Detektywi - serial fabularno-dokumentalny, 2005
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:10 Harry Potter i komnata tajemnic
- film przygodowy, USA, 2002, reż. Chris
Columbus , wyst. Daniel Radcliffe, Rupert
Grint, Emma Watson, Kenneth Branagh,
Richard Harris, Maggie Smith, Robbie
Coltrane, Alan Rickman, Tom Felton

05.45 „VIP” - Wydarzenia i plotki
06.10 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
06.35 „Sztukateria” - Magazyn kulturalny
07.00 Muzyczne listy – magazyn
08.00 „Psie serce” – serial obyczajowy
09.00 „Koszykówka” - USA 1999, reż. Rich
Cowan; wyk. Peter Coyote, Karen Allen,
Robert Karl Burke, Amber Willenborg
11.10 „Jak kupić nową mamę?” - USA
1994, reż. Tia Brelis; wyk. Sissy Spacek,
Anna Chlumsky,Aaron Michael Metchik,
Maureen Stapleton, Asher Metchik
12.55 „Legenda” - USA 1985, reż. Ridley
Scott; wyk. Tom Cruise, Mia Sara, Tim
Curry, David Bennent, Billy Barty
14.55 „Mały gang Olesna” - Dania 2001,
reż. Peter Flinth; wyk.Aksel Leth, Christian
Stoltenberg, Jacob A. Bernit, Signe Lerche,
Jesper Langberg, Ellen Hillings
16.50 „Syzyfowe prace” - Polska 2000,
reż. Paweł Komorowski; wyk. Łukasz
Garlicki, Bartek Kasprzykowski, Alicja
Bachleda-Curuś, Franciszek Pieczka
19.00 „Dom nie do poznania” reality show
– USA 2003, reż. David Dryden, Patrick
Higgins, Ty Pennington, Paul DiMeo
20.00 BAR EUROPA – Reality Show
20.50 „Valmont” - Francja-Wieka
Brytania 1989, reż. Milos Forman;
wyk. Colin Firth, Annette Bening,
Meg Tilly, Fairuza Balk, Sian Phillips
Kostiumowy melodramat. Trzecia w
dziejach kina ekranizacja klasycznej
powieści Choderlosa de Laclos, niesłusznie pozostająca w cieniu o rok
wcześniejszych
„Niebezpiecznych
związków” Stephena Frearsa. Francja,
wiek XVIII. Wzgardzona markiza de
Merteuil (Bening) zawiera pakt z byłym przyjacielem, hrabią Vicomtem de
Valmont (Firth), który ma uwieść niewinną narzeczoną (Balk) jej niewiernego
kochanka; nagrodą będzie przywrócenie
Valmontowi dostępu do sypialni markizy. Prawdziwym celem hrabiego jest
jednak zdobycie cnotliwej mężatki,
pani de Tourvel... Milos Forman zdecydował się na przeniesienie wydarzeń
pół wieku wcześniej i zaangażowanie
znacznie młodszego zespołu aktorskiego.
W przeciwieństwie do Frearsa, którego
wystawna adaptacja koncentruje się na
intrygach markizy, Forman - zgodnie z
tytułem filmu - swoją wizję buduje wokół
postaci Valmonta (u Frearsa granego
przez Johna Malkovicha).
23.40 „Zaginiony na Syberii” – Rosja/
Wielka Brytania 1991, reż. Alexander
Mitta; wyk.Anthony Andrews,Vladimir A.
Ilyin, Yelena Mayorova, Irina Mikhaleva,
Alexandr Gureev
01.55 Nocne randki – program
02.55 „Shwartz’a pomysły na życie” (8)
– serial komediowy, USA 2001-2002
03.25 „Muzyczne listy” – magazyn
04.15 Zakończenie programu

15:55 „Przestrzeń wolności” - koncert
Jean Michela Jarre’a
17:00 Teleexpress
17:20 Tak miało być - odc. 4; serial
obyczajowy
17:50 Od przedszkola do Opola Reprezentacyjny Zespół Artystyczny
Wojska Polskiego
18:30 Bulionerzy - odc. 43 - Wyścig; serial
komediowy TVP
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:50 Sport
19:55 Pogoda
20:10 Granice wytrzymałości; dramat kraj
prod.USA (2003); reż.:Martin Campbell;
wyk.:Chris O’Donnell, Bill Paxton, Robin
Tunney, Annie Garrett, Nicholas Lea
22:20 Podwójne uderzenie; film fabularny
kraj prod.USA (1991); reż.:Sheldon
Lettich; wyk.:Jean Claude VanDamme,
Geoffrey Lewis, Alan Scarfe
00:15 Po godzinach
01:00 „Kronos Quartet” gra Góreckiego;
koncert
02:00 Sala oficerska; dramat obyczajowy
kraj prod.Francja (2000); reż.:Francois
Dupeyron; wyk.:Eric Caravaca, Sabine
Azema, Geraldine Pailhas
04:10 Zakończenie programu

23:25 Jade - film sensacyjny, USA, 1995,
reż.William Friedkin , wyst. David Caruso,
Linda Fiorentino, Chazz Palminteri,
Michael Biehn, Donna Murphy

01:35 Uwaga! - magazyn

Mission Impossible

Harry Potter i komnata tajemnic

Podwójny agent w szeregach CIA zamierza
sprzedać listę wszystkich tajnych agentów
amerykańskiego wywiadu, działających w
Europie. Z misją zdemaskowania go do Pragi
przyjeżdża grupa operacyjna IMF, dowodzona przez Jima Phelpsa (Jon Voight), a w
skład której wchodzą między innymi: mistrz
kamuflażu, Ethan Hunt (Tom Cruise) oraz
żona Phelpsa, Claire (Emmanuelle Beart),
Sarah Davies (Kristin Scott Thomas) i Jack
Harmen (Emilio Estevez). Akcja kończy się totalną klęską. Z wyjątkiem Hunta wszyscy zostają wymordowani. Na spotkaniu ze swoim szefem Hunt dowiaduje się, że operacja została zaaranżowana
tylko po to, aby wykryć zdrajcę, ukrywającego się właśnie w zespole Phelpsa. Ponieważ Hunt jako
jedyny przeżył, wydaje się oczywiste, że to on jest podwójnym agentem. Pomimo iż potem wychodzi
na jaw, że jeszcze Claire uniknęła masakry, to on zostaje oskarżony o zdradę i by dowieść swojej
niewinności, może zrobić tylko jedno: samemu znaleźć prawdziwego „szpiega-kreta”. W tym celu
nawiązuje bezpośredni kontakt ze zleceniodawcą „kreta”, tajemniczym Maxem (Vanessa Redgrave)
i udaje mu się wynegocjować wymianę danych. W zamian za dyskietkę z nazwiskami tajnych agentów amerykańskich na świecie, dostanie sześć milionów dolarów, ale przede wszystkim będzie mógł
poznać osobiście zdrajcę. (poniedziałek, 20:45 POLSAT)

W pierwszym roku nauki
w Hogwarcie Harry dał się
poznać jako zdolny i odważny uczeń. Udowodnił,
że jest godnym następcą
swych nieodżałowanych
rodziców. Niestety, drugi
rok nauki nie rozpoczyna
się dla niego pomyślnie.
Pewnie ogromny wpływ na
to mają nieudane wakacje,
które Harry spędził u znienawidzonego wujostwa,
Dursleyów. Przez całe lato
nudził się straszliwie, a jego przyjaciele – Hermiona i Ron ani razu nie odpowiedzieli na jego listy. Wypełnione nudą
lato sprawiło, że Harry nie może doczekać się powrotu do szkoły. Ku jego zaskoczeniu i rozczarowaniu tuż przed
końcem lata w jego pokoju zjawia się domowy skrzat i przestrzega go przed powrotem do Hogwartu, gdzie
ponoć czyha nań śmiertelne niebezpieczeństwo. Harry ani myśli słuchać ostrzeżeń. A jednak wkrótce zaczynają
dziać się rzeczy dziwne. (piątek, 20:10 TVN)

Reżyseria: Brian De Palma; W rolach głównych:Tom
Cruise, Jon Voight, Emmanuelle Béart, Henry Czerny,
Jean Reno, Vanessa Redgrave; akcja; Kraj produkcji:
USA; Rok produkcji: 1996; Czas trwania: 106 min.

film przygodowy, USA, rok
produkcji: 2002; Reżyseria:
Chris Columbus; Obsada:
Daniel Radcliffe, Rupert
Grint, Emma Watson, Kenneth
Branagh, Richard Harris
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SOBOTA 12 LISTOPADA 2005 r. (Izaak, Jonasz, Krystyn, Mateusz, Renata, Witold, Witolda)

HIT NA DZIŚ

Szyfry wojny
TVp 1 20.15
Dramat wojenny, 129 min, USA 2002;
Reżyseria: John Woo; Scenariusz: John
Rice, Joe Batteer; Występują: Nicolas
Cage, Adam Beach, Peter Stormare,
Noah Emmerich, Mark Ruffalo, Brian
Van Holt, Christian Slater, Martin
Henderson, Roger Willie i inni

Rok 1943. Na Pacyfiku trwają zacięte boje między Amerykanami
i Japończykami. Podczas walk na
Wyspach Salomona żołnierz piechoty morskiej kapral Joe Enders,
przejmuje dowodzenie, gdy jego
przełożeni giną. Wykonując nieprzemyślane rozkazy, nie wycofuje
się mimo naporu przeważających
sił wroga i w efekcie traci w czasie
działań wszystkich swoich ludzi,
a sam, ciężko ranny, trafia do
szpitala na Hawajach. Odbywa
długą rekonwalescencję. Mimo
problemów ze słuchem stara się
wrócić do czynnej służby. Udaje mu
się to z pomocą zaprzyjaźnionej
pielęgniarki, Rity. Tymczasem do
bazy wojsk amerykańskich przybywa z Arizony dwóch wcielonych do
armii Indian z plemienia Nawaho:
Ben Yahzee i jego przyjaciel Charlie
Whitehorse. Enders i inny żołnierz
piechoty morskiej, Pete Anderson,
zostają awansowani do stopnia
sierżanta i otrzymują zadanie
„chronienia kodu za wszelką
cenę”. Oznacza to, że w razie
niebezpieczeństwa pojmania
któregoś z szyfrantów przez
wojska przeciwnika, trzeba go
zabić...

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

06:05 Nasza Ziemia odc. 1/7
06:20 Lasy i ludzie
06:35 Dzień dobry w sobotę; program
poradnikowy
06:40 Ekonomika dla Kazika
06:50 Dzień dobry w sobotę
07:00 Rok w ogrodzie
07:25 Dzień dobry w sobotę
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Program dla dzieci
08:25 Wirtul@ndia - Złota rybka
08:55 Ziarno ; magazyn
09:25 5-10-15 - magazyn dla dzieci
09:55 Scooby, gdzie jesteś?; film anim.
10:25 Szkoła złamanych serc; serial obycz.
11:10 Re:akcja - odc. 2; program dla
młodzieży
11:40 SF-Symulator faktu
12:05 Parapet
12:25 Zdobywcy - odc.5; teleturniej
13:00 Wiadomości
13:10 Festiwal Dialogu Czterech Kultur:
Kwiaty polskie - widowisko muzyczne
oparte na tekstach Juliana Tuwima
14:10 „Mały Brat” - biografia Karola de
Foucauld; film dokumentalny
14:35 Śmiechu warte
15:00 Quo vadis? - odc.1/6; serial TVP kraj
prod.Polska; reż.:Jerzy Kawalerowicz
15:50 Od przedszkola do Opola
16:25 Moda na sukces - odc.2640
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Warto kochać - odc. 13; serial TVP
18:30 Sąsiedzi; serial komediowy TVP
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:50 Sport
20:00 Pogoda
20:15 Hit na sobotę - Szyfry wojny;
dramat wojenny kraj prod.USA; reż.:
John Woo
22:35 Męska rzecz... - Trzynaste piętro;
film science fiction kraj prod.USA (1999);
reż.:Josef Rusnak
00:15 Około północy; magazyn
00:40 Kino nocnych marków - Łowcy
kłopotów; film fabularny
02:20 Sprawy rodzinne II - odc 13 kraj
prod.USA
03:05 Sprawy rodzinne II - odc 14 kraj
prod.USA
03:50 Zakończenie programu

05:45 Złotopolscy - odc. 257
06:10 Dwójka Dzieciom - Prawdziwe
przygody Profesora Thompsona - odc.
19; serial animowany
06:35 Echa tygodnia
07:05 Spróbujmy razem; magazyn dla
niepełnosprawnych
07:30 Smak Europy
07:45 M jak miłość - odc. 359; serial TVP
08:35 Jesteś tym, co jesz - odc. 2; serial dokumentalny kraj prod.Wielka Brytania
09:00 To nie jest koniec świata - odc. 8
09:30 Na dobre i na złe - odc. 232; serial
10:25 Niezłomny generał Mieczysław
Boruta-Spiechowicz; film dokumentalny
10:50 Camerata
11:20 Kręcioła - czyli rozkręcamy
Orkiestrę
11:40 30 ton - lista, lista, lista przebojów
12:10 Fantomas wraca; film fabularny
kraj prod.Francja, Włochy (1965); reż.:
Andre Hunebelle; wyk.:Helene Arnaud,
Jean Marais, Louis de Funes, Mylene
Demongeot, Jacques Dynam
14:00 Familiada
14:30 Złotopolscy - odc. 715
15:00 Rzeczpospolita Kabaretowa - XI
Festiwal Kabaretu Koszalin 2005
15:40 Tata - mama; komedia kraj
prod.USA (1983); reż.:Stanley Dragoti;
wyk.:Michael Keaton, Teri Garr, Martin
Mull, Ann Jillian, Christopher Lloyd
17:15 Duże dzieci; talk-show
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:05 Benefis - Romualda Lipko (1)
19:55 Panorama flesz
20:00 Rzeczpospolita Kabaretowa - XI
Festiwal Kabaretu Koszalin 2005
21:00 Mój pierwszy raz
21:45 Słowo na niedzielę
22:00 Panorama
22:20 Sport Telegram
22:25 Pogoda
22:40 Strach; film fabularny kraj prod.USA
(1996); reż.:James Foley; wyk.:Mark
Wahlberg, Reese Witherspoon, William
Petersen
00:20 Benefis - Romualda Lipko (2)
01:05 Uratuj mnie; kraj prod.USA
(1993); reż.:Arthur Allan Seidelman;
wyk.:Michael Dudikoff, Stephen Dorff,
Ami Dolenz, Peter De Luise
02:45 Zakończenie programu

06:00 Pierwsza miłość, odc.129 Polska
06:45 Pierwsza miłość, odc.130 Polska
07:30 Twój lekarz, odc.77 Polska
08:00 Eureko - ja to wiem, odc.3 Polska
09:00 Hugo Familijny, odc.31
09:30 BRAVO, odc.20
10:00 Pasjonaci, odc.26 Polska
10:30 Samo życie, odc.604 Polska
11:15 Samo życie, odc.605 Polska
12:00 Samo życie, odc.606 Polska
12:45 Samo życie, odc.607 Polska
13:30 Na ostrzu noża, odc.11 Polska
14:00 Tango z aniołem, odc.11 Polska,
2005; r. Konecki Tomasz
14:45 Słoneczny patrol, odc.199; USA;
serial przygodowy
15:45 Wydarzenia
16:00 Pogoda
16:10 Jezioro marzeń, odc.100; USA
17:10 Granice strachu, odc.8
18:15 Zakręcone, odc.11; Polska, 2004
18:45 Wydarzenia
19:15 Sport
19:20 Pogoda
19:30 Trójka uciekinierów; USA, 1989; r.
Francis Veber; w. Nolte Nick, Martin Short,
Sarah Rowland Doroff, James Earl Jones
Komedia. Napad na bank w amatorskim
wykonaniu Martina Shorta kończy się
wzięciem zakładnika: okazuje się nim
bandyta-weteran (Nolte), który świeżo
wyszedł z więzienia. Wspólna ucieczka
obfituje w szaleńcze perypetie.
21:30 Studio Lotto
21:45 Grasz czy nie grasz, odc.7 Polska,
2005 Teleturniej
23:05 Trzynaście duchów; USA, 2001; r.
Beck Steve; w. Shalhoub Tony, Davidtz
Embeth, Roberts Alec, Lillard Matthew
Horror. Wuj Cyrus zostawił rodzinie w
spadku przedziwny dom, konstrukcja
ze stali i szkła przypomina muzeum
sztuki nowoczesnej, ale ma zdecydowanie bardziej praktyczne zastosowanie.
Artur (Shalhoub) i jego dzieci (Shannon
Elizabeth, Alec Roberts) już na samym
początku odkrywają, że do domu łatwiej
wejść, niż z niego wyjść, szczególnie jeśli
uwięzione w środku duchy mają wobec
gości własne plany.
00:55 Magazyn sportowy
02:55 Reebok Hip Hop
04:25 Aquaz Music Zone
05:30 Pożegnanie

05:25 Uwaga! - magazyn
05:45 Telesklep;
07:25 Automaniak - magazyn
07:55 Pascal: po prostu gotuj - program
rozrywkowy, 2005
08:30 Dzień dobry TVN - program rozrywkowy
10:30 VIVA Polska
11:40 Na Wspólnej - serial obyczajowy
(136/0), Polska
13:30 Taniec z gwiazdami - program
rozrywkowy
15:10 Szymon Majewski Show - program
rozrywkowy
16:10 Siłacze Super Seria - program
rozrywkowy
17:20 Anioł Stróż - serial komedia (10/13),
Polska, 2005
17:55 Pascal: po prostu gotuj - program
rozrywkowy
18:30 Maraton Uśmiechu - program
rozrywkowy, 2005
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:05 Niania - serial komedia (10/15),
Polska, 2005
20:35 Kryminalni - serial sensacyjny
(9/14), Polska
21:40 Poranek kojota - film komedia,
Polska, 2001, reż. Olaf Lubaszenko ,
wyst. Maciej Stuhr, Karolina Rosińska,
Tadeusz Huk, Janusz Józefowicz, Michał
Milowicz

05.45 „Strefa P” - Magazyn muzyczny
06.10 „Sztukateria” - Magazyn kulturalny
06.35 „VIP” - Wydarzenia i plotki
07.00 „Pokemon” (95,96) – serial animowany dla dzieci, USA/Japonia
08.00 „Instynkt tropiciela” – przewodnik
po Polsce
08.30 „Dekoratornia” – magazyn wnętrzarski
09.00 „Strefa P” - Magazyn muzyczny
09.30 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
10.00 Na topie – wywiad z… Minica
Bellucci i Matt Damon - Wywiad Romana
Rogowieckiego
10.30 „FIFA Futbol Mundial” - półgodzinny magazyn piłkarski
11.00 Punt, Set Mecz – magazyn siatkarski
11.30 „Magazyn Jeździecki”
12.00 „Sztukateria” - Magazyn kulturalny
12.30 „VIP” - Wydarzenia i plotki
13.00 Polska Liga Siatkówki - MostostalAzoty Kędzierzyn-Koźle
Skra
Bełchatów
15.00 „Dom nie do poznania” (7)
– USA
16.00 „Łabędziem być” - program
17.00 „Zwierzęcy intruzi”
18.00 „Mój przyjaciel niedźwiedź” Kanada 2000, rez. Paul Ziller; wyk. Kaitlyn
Burke, Michael Ontkean, Helen Shaver,
Kimberly Warnat, Gordon Tootoosis
20.00 BAR EUROPA – gorące krzesła
– Reality Show
21.30 TiVi-sekcja – talk show
22.30 BAR EUROPA – wyniki – Reality
Show
22.50 Wydarzenia
23.00 „Dziki” (8) – serial komediowosensacyny, Polska 2004, reż. Grzegorz
Warchoł
23.50 „Komenda” - serial dokumentalny
00.20 „Drogówka” - magazyn policyjny
00.45 „Komenda” - serial dokumentalny
01.10 Punt, Set Mecz – magazyn siatkarski
01.35 „VIP” - wydarzenia i plotki
02.00 „Strefa P” - Magazyn muzyczny
02.25 „Joker” – talk-show
03.15 „KOT czyli Ktoś Ogromnie
Tajemniczy” - program rozrywkowy
04.05 Zakończenie programu

23:45 Amerykański ninja II - film sensacyjny, USA, 1987, reż. Sam Firstenberg,
wyst. Michael Dudikoff, Steve James,
Larry Poindexter, Gary Conway, Jeff
Weston, Michelle Botes
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HIT NA DZIŚ
Zakochana złośnica
21.10 TVP 1
Komedia romantyczna, 93 min, USA
1999; Reżyseria: Gil Junger; Scenariusz:
Karen McCullah Lutz, Kirsten Smith;
Występują: Julia Stiles, Heath Ledger,
Joseph Gordon-Levitt, Larisa Oleynik,
Larry Miller, Andrew Keegan i inni

W Padua na przedmieściach
Seattle w szkole średniej pojawia
się nowy uczeń, wrażliwy i skromny
Cameron James (Joseph GordonLevitt), któremu od razu wpada
w oko śliczna i delikatna Bianca
(Larisa Oleynik). Zauroczony
dziewczyną nastolatek szybko
przekonuje się jednak, że niełatwo dotrzeć do ukochanej,
która ma tak duże powodzenie.
A ponadto pilnie strzeże jej
ojciec. Doktor Walter Stratford
(Larry Miller), którego porzuciła
żona, zostawiając go z dwiema
córkami, wprowadził w swoim
domu dość specyficzne metody
wychowawcze. Nie pozwala
Biance umawiać się na randki, dopóki swego adoratora nie znajdzie
starsza z pociech, Kat (Julia Stiles).
Krnąbrna i uparta złośnica chadza
własnymi drogami, nie chce się nikomu podporządkować, swoim
zachowaniem skutecznie zraża
do siebie wszystkich chłopców,
którzy unikają jej, obawiając się
ośmieszenia i jej uszczypliwych
uwag. Bianca, ulubienica szkolnych kolegów i koleżnek jest zła
na siostrę, przez którą może zostać
starą panną.

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

06:05 Zwierzęta świata; film dok.
06:30 W labiryncie - odc. 113; serial TVP
07:00 Transmisja Mszy Świętej z
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w
Krakowie - Łagiewnikach
07:55 Roztańczona Angelina; serial
animowany kraj prod.Wielka Brytania
08:10 Domisie; program dla dzieci
08:40 Dzieci świata; serial dokumentalny
kraj prod.Francja
08:55 Dzieci świata - Czas na zabawę
- Colomba w Chile; cykl dok.
09:15 Teleranek - magazyn dla młodszych
nastolatków
09:40 Talent za talent; program dla
młodzieży
10:10 Królestwo Maciusia - odc.16;
program dla dzieci
10:40 Szkoła złamanych serc - odc. 18;
serial obyczajowy kraj prod.Australia
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 publicystyczny
13:35 Kochamy polskie komedie; teleturniej
14:10 Córka Maharadży - odc. 2/3; film
przygodowy
15:50 BBC w Jedynce - Ewolucja życia
- Morza pełne życia odc. 1; cykl dok.
16:45 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Warto kochać - odc. 14; serial TVP
18:10 SEJF-Subiektywny Express Jacka
Fedorowicza; program rozrywkowy
18:25 Okazja - odc. 4 - Włam; serial TVP
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:50 Sport
20:00 Pogoda
20:15 Wiedźmy - odc. 4; serial TVP
21:10 Zakochana Jedynka - Zakochana
złośnica; film fabularny kraj prod.USA
22:50 Losowanie Audiotele
23:00 Uczta kinomana - Przeboje i podboje; komedia kraj prod.USA (2000); reż.:
Stephen Frears; wyk.:John Cusack, Iben
Hjejle, Jack Black, Todd Louiso
00:55 Kino nocnych marków - Piątek
trzynastego 3; horror kraj prod.USA
(1982); reż.:Steve Miner
02:30 Zakończenie programu

05:40 Złotopolscy - odc. 258
06:05 Dwójka Dzieciom - Prawdziwe
przygody Profesora Thompsona - odc.
20; serial animowany
06:30 Słowo na niedzielę
06:35 Film dla niesłyszących - Stacyjka
- odc. 9; serial komediowy
07:35 Smak Europy
07:45 M jak miłość - odc. 360; serial TVP
08:35 Zacisze gwiazd
09:00 Niesforne aniołki - odc. 7; serial
dokumentalny
09:35 Selekcja; reportaż
10:00 Ostoja
10:25 Miesiąc z National Geographic ;
film dokumentalny
11:30 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza
12:05 Fantomas kontra Scotland Yard;
film fabularny kraj prod.Francja (1967);
reż.:Andre Hunebelle
14:00 Familiada
14:30 Złotopolscy - odc. 716
15:05 Szansa na Sukces
16:00 Na dobre i na złe - odc. 233; serial
17:00 Tygodnik Moralnego Niepokoju
17:30 Mecz towarzyski - Polska Ekwador
19:55 Panorama flesz
20:05 Europa da się lubić - Na zakupach
21:00 Egzamin z życia - odc. 24; serial
21:50 Zapowiedź serialu „Egzamin z
życia”
22:00 Panorama
22:20 Sport Telegram
22:30 Pogoda
22:35 Dolina Kreatywna - Co słychać? (2)
22:45 Linia Specjalna; program Barbary
Czajkowskiej
23:25 Żegnaj Judaszu; spektakl teatralny;
reż.:Bożena Suchocka, Tadeusz Junak;
wyk.: Eliza Borowska, Marcin Bosak,
Paweł Koślik, Paweł I. Prokopczuk, Maciej
Makowski., Nikodem Kasprowicz
00:40 Zaginiony; dramat kraj prod.USA
(1982); reż.: Costa Gavras; wyk.:Jack
Lemmon, Sissy Spacek, Melanie Mayron,
John Shea
02:40 Zakończenie programu

06:00 Pierwsza miłość, odc.131 Polska
06:45 Pierwsza miłość, odc.132 Polska
07:30 Jesteśmy, odc.132 Polska
08:00 Król szamanów, odc.4
08:30 Power Rangers, odc.488 USA/
Nowa Zelandia
09:00 Hugo, odc.45
09:30 All About Animals, odc.2
10:00 DURACELL: Eksploracje
10:30 Rodzina zastępcza, odc.210
11:30 Trzy światy Guliwera; USA/
Wielka Brytania, 1960; r. Sher Jack;
w. Mathews Kerwin, Morrow
Jo, Thorburn June, Patterson Lee
Film przygodowy oparty na powieści
Jonathana Swifta. Gulliver wyrusza w
podróż do Indii, zmyty z pokładu podczas
sztormu trafia na wyspę gdzie Lilipuci
szykują się do wojny. Usiłujący odnaleźć
drogę do domu Gulliver, odwiedza również krainę olbrzymów. Kiedy w końcu
udaje mu się wrócić do Anglii, nikt nie
chce uwierzyć w jego opowieści.
13:45 Leonard, część 6; USA, 1987; r.
Weiland Paul; w. Cosby Bill, Courtenay
Tom, Foster Gloria, Gunn Moses Komedia.
Były agent CIA Leonard (Cosby) wraca
na służbę, zlecona przez agencję misja
jest niezwykle ważna i niebezpieczna.
Demoniczna Medusa (Foster) opanowała
umysły zwierząt i zmusza je do zabijania.
Leonard oprócz ratowania świata ma na
głowie zbuntowaną córkę i byłą żonę.
15:30 Fundacja Polsat
15:45 Wydarzenia
16:00 Pogoda
16:10 Za wszelką cenę, odc.10
17:10 Eureko - ja to wiem, odc.4 Polska
18:15 Daleko od noszy, odc.71 Polska
18:45 Wydarzenia
19:05 Sport
19:10 Pogoda
19:20 Rodzina zastępcza, odc.211 Polska,
2005; r. Nowak Wojciech
20:20 Pensjonat pod Różą, odc.86
21:20 Fala zbrodni, odc.38 Polska, 2005;
r. Lang Krzysztof
21:30 Studio Lotto
22:25 Kuba Wojewódzki - Talk Show
23:25 Granice strachu, odc.8
00:25 Magazyn sportowy
02:25 Droga nr 9; USA, 1998; r. Krevoy
Brad, MacKay David
04:10 Aquaz Music Zone
05:30 Pożegnanie

06:00 Uwaga! - magazyn
06:20 Telesklep;
08:00 Maraton Uśmiechu - program
rozrywkowy
08:30 Dzień dobry TVN - program rozrywkowy
10:30 Akademia policyjna III: Ponowne
szkolenie - film komedia, USA, 1986,
reż. Jerry Paris , wyst. Steve Guttenberg,
Bubba Smith, David Graf, Michael
Winslow, Marion Ramsey
12:10 Anioł Stróż - serial komedia (10/13),
Polska, 2005 reż. Filip Zylber;
12:40 Niania - serial komedia (10/15),
Polska, 2005
13:15 Co za tydzień - magazyn
13:40 Beethoven IV - film rodzinny, USA,
2001, reż. David M. Evans, wyst. Judge
Reihold, Julia Sweeney
15:40 13 Posterunek - serial komedia
(25/42), Polska
16:25 Zielone drzwi
16:55 Magda M. - serial obyczajowy
(10/15), Polska, 2005
17:55 Kryminalni (Kryminalni 3) - serial
sensacyjny (9/14), Polska, 2005, dla
małoletnich od lat 12;
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:05 Taniec z gwiazdami - program
rozrywkowy, 2005
21:45 Pod Napięciem - talk show
22:15 Superwizjer - magazyn
22:45 Nie do wiary - magazyn
23:20 Archiwum X - Śledztwa po latach
- serial fabularno-dokumentalny, 2005

05.45 Punt, Set Mecz – magazyn siatkarski
06.10 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
06.35 „Sztukateria” - Magazyn kulturalny
07.00 „Pokemon” (97,98) – serial animowany dla dzieci, USA/Japonia
08.00 Rajdowe Mistrzostwa Świata – Rajd
Costa Brava
09.00 „Mój przyjaciel niedźwiedź” Kanada 2000, rez. Paul Ziller; wyk. Kaitlyn
Burke, Michael Ontkean, Helen Shaver,
Kimberly Warnat, Gordon Tootoosis
11.00 „Grzechy” (5) – miniserial, USA
1986, reż. Douglas Hickox, wyk. Joan
Collins (jako Helene Junot), Timothy
Dalton, Edmund Junot
12.00 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
12.30 „Dekoratornia” – magazyn wnętrzarski
13.00 „Instynkt tropiciela” – przewodnik
po Polsce
13.30 „Psie serce” – serial obyczajowy
prod Polskiej
14.30 „FIFA Futbol Mundial” - półgodzinny magazyn piłkarski
15.00 Polska
Liga
Siatkówki
- Resovia Rzeszów - K.P.Polska
Energia Sosnowiec
17.00 TiVi-sekcja – talk show
18.00 „Zła diagnoza” - USA 1985, reż.
Harvey Miller; wyk. Steve Guttenberg,
Alan Arkin, Julie Hagerty, Bill Macy
20.05 „Mój kuzyn Vinny” - USA 1992,
reż. Jonathan Lynn; wyk. Joe Pesci,
Ralph Macchio, Marisa Tomei, Mitchell
Whitfield, Fred Gwynne
22.45 „Drogówka” - Magazyn policyjny
23.20 Wydarzenia
23.30 „Człowiek prezydenta – epicentrum”
- USA 2002, reż. Eric Norris; wyk. Chuck
Norris, Judson Mills, Jennifer Tung
01.25 Ukryte kamery w natarciu - program
01.55 „Drogówka” - Magazyn policyjny
02.20 „Komenda” - serial dokumentalny
02.45 NA TOPIE – WYWIAD Z… MONICA
BELLUCCI I MATT DAMON - WYWIAD
ROMANA ROGOWIECKIEGO
03.10 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
03.35 „Sztukateria” - Magazyn kulturalny
04.00 Zakończenie programu
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Co nowego w Urzędzie Skarbowym
AKTUALNOŚCI
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze
Maz. przypomina:
• od 20 października 2005 roku
zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26
września 2005 roku zmieniające
rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy
o podatku od towarów i usług (Dz.U.
Nr 193, poz. 1617) na podstawie którego rozszerzono zakres czynności,
dla których stosuje się obniżoną
stawkę podatku od towarów i usług
w wysokości 0%, a także wydłużono
listę przypadków, gdy kwota podatku naliczonego może być zwrócona
jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług.
• jedyną z ulg mieszkaniowych,
która pozostała i korzystanie z której jest możliwe, jest ulga z tytułu
remontu lub modernizacji budynku
(lokalu) mieszkalnego oraz z tytułu wpłat na fundusz remontowy
w spółdzielni mieszkaniowej lub
wspólnocie mieszkaniowej. Ulga remontowa jest rozliczana w okresach
trzyletnich, a obecnie trwający okres
kończy się z upływem roku 2005.
Obecny okres trzyletni obejmuje lata
2003–2005. Ulga remontowa wynosi 19% poniesionych wydatków,
przy czym przy remoncie:
1) budynku mieszkalnego oraz wpłat
na wyodrębniony fundusz remontowy do – 5670 zł,
2) lokalu mieszkalnego do – 4725 zł,

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY
7.X – upływa termin zapłaty podatku
za m-c sierpień z tytułu karty
podatkowej,
20.X – upływa termin rozliczenia podatku
dochodowego za m-c sierpień
(PIT, CIT, PPR, PPE),
25.X – upływa termin rozliczenia podatku
od towarów i usług za m-c sierpień
(VAT-7, VAT-7K).

INFORMACJE

NA TEMAT PODATKÓW

Ministerstwo Finansów, 00-916 Warszawa,
ul. Świętokrzyska – www.mofnet.gov.pl
Izba
Skarbowa
w Warszawie,
01-513 Warszawa, ul. Felińskiego 2B
– www.izba-skarbowa.waw.pl
Urząd Skarbowy w Nowym Dworze Maz.,
05-100 Nowy Dwór Maz. ul. Legionów 7
– tel. 765-90-40 – sekretariat
– 765-90-26 – informacja z zakresu VAT
– 765-90-29 – informacja z zakresu handlu
wewnątrzwspólnotowego
– 765-90-62 – informacja z zakresu podatku
dochodowego od osób fizycznych
– System Informacji Podatkowej SIP
(interpretacje urzędów skarbowych)
– www.mofnet.gov.pl
– Podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowych transakcji handlowych mają
możliwość sprawdzenia numerów identyfikacyjnych VAT swoich kontrahentów z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
– www.europa.eu.int/comm/taxation
/customs/vies/en/veishome.htm

3) w przypadku zbiegu uprawnień
z pkt. 1 i 2, łączna ich kwota nie może
przekroczyć – 5670 zł,
4) jeżeli podatnik ponosi wydatki na
remont lub modernizację instalacji
gazowej,urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych
i w związku z tymi wydatkami,
przekroczy podany limit odliczeń,
to wysokość tego limitu podwyższa się o 945 zł.
Zmniejszenie podatku z tytułu tej
ulgi może być dokonane w roku
podatkowym, w którym suma
wydatków poniesionych przez
podatnika od początku każdego
okresu trzyletniego wynosi co
najmniej 567 zł.
• zgodnie z art. 9 ustawy z dnia
13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji
podatników i płatników (Dz. U.
Nr 142, poz.702, z późn. zmian.)
podatnicy mają obowiązek aktualizowania danych objętych
zgłoszeniem identyfikacyjnym
przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do właściwego
naczelnika urzędu skarbowego:
– podatnicy podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego nie później niż w terminie
14 dni od dnia, w którym nastąpiła
zmiana danych,
– podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, podatnicy podatku dochodowego od osób
fizycznych, którzy samodzielnie

obliczają zaliczki na ten podatek
lub samodzielnie opłacają go
w formach zryczałtowanych, jednostki organizacyjne niemające
osobowości prawnej, niebędące
podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych i inni nie
później niż w terminie 30 dni od
dnia, w którym nastąpiła zmiana
danych,
– podatnicy będący wyłącznie
podatnikami podatków stanowiących dochody budżetów gmin
wraz ze złożeniem pierwszej
w roku podatkowym deklaracji
podatkowej lub w terminie dokonania pierwszej w roku podatkowym
wpłaty podatku,
– podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, dla
których płatnikiem jest organ
emerytalny lub rentowy, mogą dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego
za pośrednictwem tego płatnika,
– podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzący działalności gospodarczej,
dla których obowiązek aktualizowania danych wynika z faktu otrzymania dowodu osobistego, mogą
dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego za pośrednictwem organu
wydającego dowód osobisty.
Opracował zespół:
Grażyna Rączka
Jaromir Walędziak
Janusz Jasiński
Agnieszka Ciężkowska

CZY WIESZ, ŻE?
w świetle obowiązujących przepisów prawa, Naczelnik Urzędu Skarbowego pełni rolę organu podatkowego, organu egzekucyjnego oraz
organu likwidacyjnego.
Obowiązki wynikające z roli tego ostatniego stanowią istotny element
składowy części wykonywanych przez Naczelnika zadań. Chodzi tu
o sprawy związane z wykonywaniem orzeczeń w zakresie likwidacji
rzeczy, które uległy przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. Są to orzeczenia wydane przez sądy oraz orzeczenia wydane przez Naczelnika
Urzędu Skarbowego w administracyjnym toku postępowania. Te
ostatnie dotyczą pojazdów usuwanych z drogi w trybie przepisów art.
130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym
( Dz. U. Nr 58, poz.515 z 2003r.).
Urząd Skarbowy w Nowym Dworze Mazowieckim zakończył akcję
edukacyjną ,,Skąd mamy na te wydatki. Wszyscy płacimy podatki”.
Akcja adresowana była do uczniów V i VI klas szkoły podstawowej.
Podczas akcji pracownicy tutejszego urzędu przeprowadzili pogadanki połączone z prezentacją multimedialną w 50 oddziałach szkół
podstawowych na terenie powiatu nowodworskiego. W zajęciach
uczestniczyło 950 uczniów.
Podstawowym celem akcji jest kształtowanie świadomości podatkowej poprzez promowanie dobrowolnego wykonywania obowiązków
podatkowych.

NUMERY KONT BANKOWYCH
91101010100166782221000000 – CIT
41101010100166782222000000 – VAT
88101010100166782223000000 – PIT, PPE, PPR
82101010100166782227000000 – KP
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Stypendia już wkrótce?
ozdzielono już środki
R
na szkolne stypendia
przyznawane uczniom

naszej gminy. Do połowy
października br. do urzędu gminy wpłynęło ok.
800 wniosków, czyli mniej
niż poprzednim razem (w
styczniu br., gdy rozdzielano pomoc na okres do
czerwca br.).
Okazało się, że w gminie Nasielsk
rozdzielono ok. 615 stypendiów.
Uczniowie, którym je przyznano,
dostaną po 55 zł (za 4 miesiące, do

końca roku). Najwięcej stypendiów
otrzymają dzieci ze szkoły podstawowej w Nasielsku (najliczniejszej
w gminie). Kryterium przydzielenia
pomocy było takie samo jak przez
kilkoma miesiącami: dochód na
członka rodziny nieprzekraczający
316 zł netto.
Jak zawsze, refundowano będą
wydatki poniesione na pomoce
szkolne itd. Pierwsza rata – już na
początku listopada; druga – do
końca miesiąca.
LAN

Dzieci, telewizja i agresja

A

gresorodny wpływ oglądania scen przemocy w telewizji na zachowanie dzieci jest
mniejszy, gdy rodzice omawiają
z dzieckiem oglądanie sceny
i podkreślają nierealistyczność
pokazywanej wizji świata lub
negatywne konsekwencje społeczne agresji tak dla ofiary, jak
agresora.

z punktu widzenia zasad żywienia
(cukier, sól, konserwanty, gaz).

Oglądanie przemocy może
wywołać nowe niepokazywane
na ekranie formy zachowania
agresywnego, może też mieć
skutki natychmiastowe i odległe
w czasie (zmiany zachowania
następują bezpośrednio po oglądaniu programu, np. odtwarzanie
agresji w zabawie lub po upływie
dłuższego czasu).

Badania wykazują, że dzieci:
• niezbyt dobrze rozumieją, że
reklama motywuje do kupna,
• nie zapamiętują przekazu
reklamowego,
• oceniają reklamy na podstawie ich walorów rozrywkowych,
a nie technicznych lub artystycznych,
• prawie zawsze wierzą, że
reklama mówi prawdę,
• poświęcają tyle samo uwagi
reklamom, co innym programom,

Badania nad lękotwórczym aspektem scen przemocy oglądanych
przez dzieci w telewizji wykazały,
że:
• oglądanie ekscytujących scen
przemocy wywołuje u dzieci lęki,
obawę przed agresją oraz nocne
koszmary,
• poziom wywołanego lęku zależy od wieku dziecka i jego cech
psychologicznych: im dziecko jest
młodsze, tym lękwiększy. Dzieci
bojaźliwe przeżywają lęki silniej.
U starszych dzieci bodźce agresorodne wywołują mniej lęku lub
słabsze reakcje lękowe,
• poziom lęku wywołanego
u dzieci przedszkolnych przez
sceny zawierające elementy
przemocy jest wyższy, gdy film
jest bardziej realistyczny oraz pokazuje: upadanie lub podnoszenie
się człowieka w walce, zagrożenie
agresją, walkę na pięści, mocowanie się ludzi (zapasy), grożenie
nożem, kłótnie lub wyzywanie.
Reklamy telewizyjne zachęcają
dzieci do kupowania takich produktów, jak żywność i zabawki.
Dzieci są zachęcane z jednej strony do jedzenia jogurtów, płatków
śniadaniowych, a z drugiej – do
spożywania chipsów, chrupek,
cukierków, batonów czekoladowych, coca-coli, pepsi-coli
i innych gazowanych napojów.
Wiele z reklamowanych produktów zawiera składniki niekorzystne

Reklama TV może przyczyniać
się do wywołania u dzieci potrzeby spożywania innych od
codziennych produktów żywnościowych, a przez to do kreowania mniej zdrowego sposobu
odżywiania się.

• podchodzą do reklamy jako
do informacji; są bardzo podatne
na perswazję zawartą w reklamie.
Im dziecko jest młodsze, tym
reklama ma silniejszy wpływ perswazyjny na dziecko.
Chcąc zwiększyć zakres pozytywnych wpływów TV, należy
skłonić:
• producentów do starannego
opracowania programów edukacyjnych i prospołecznych, mających na celu nie tylko dostarczenie rozrywki, lecz także wiedzy lub
wzorców pożądanego społecznie
zachowania,
• rodziców do kontrolowania,
co dzieci oglądają, i do doboru
programów dla dzieci (np. nie
oglądają reklam, filmów dla
dorosłych, oglądają programy
przyrodnicze i edukacyjne),
• rodziców do oglądania programów razem z dziećmi i do dyskusji na temat scen zawierających
wzorce zachowań nie pożądanych
społecznie lub silną perswazję.
Opracowała na podstawie
literatury:
Barbara Krysińska,
nauczyciel Szkoły Podstawowej
w Popowie filia w Żabiczynie
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Formalnościom

Akt Erekcyjny
Budowy Oczyszczalni Ścieków w Nasielsku

stało się zadość

Wszem wobec i każdemu z osobna wiadomym się czyni, że w dniu dzisiejszym Akt Erekcyjny pod oczyszczalnię ścieków dla potrzeb Gminy Nasielsk wbudowany został. Oczyszczalnia ta stanowi element składowy
projektu pt. „Poprawa warunków rozwoju dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Nasielsku”,
na który to Gmina Nasielsk otrzymała dofinansowanie ze środków przedakcesyjnych Unii Europejskiej
w ramach programu Phare 2003 – Spójność Społeczna i Gospodarcza.

W

p i ą t e k , 2 1 p a ździernika odbyła
się uroczystość wmur owa n i a a k t u e r e kcyjnego pod budowę
oczyszczalni ścieków
w Nasielsku – największej w ostatnich latach
inwestycji powstającej
w naszej gminie. Wmurowania dokonał Bernard Mucha, Burmistrz
Nasielska.

Niniejszym aktem rozpoczęto ważny etap w realizacji polityki zrównoważonej ochrony środowiska naturalnego Gminy Nasielsk dla całej gminnej społeczności lokalnej. Obiekt budowany staraniem władz gminnych zaprojektowany został przez Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej „BIPROWOD
– WARSZAWA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Środki finansowe na realizację tego zadania
pozyskane zostały staraniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, reprezentowanego
przez Marszałka Województwa – Adama Struzika oraz Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Urzędu
Komitetu Integracji Europejskiej i jako organu decyzyjnego: Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej
w Polsce. Pozwolenie na budowę obiektu oczyszczalni ścieków w Nasielsku wydała Maria Kowalska
– Starosta Nowodworski.

Plac budowy został poświęcony
przez księdza prałata Kazimierza Śniegockiego. Proboszcz
parafii św. Wojciecha w Nasiel-

Na etapie realizacji inwestycji bezpośrednio współpracujemy z Władzą Wdrażającą Program Przygraniczny
Phare oraz Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim. Z ramienia Gminy Nasielsk instytucją nadzorującą
wykonanie inwestycji prośrodowiskowej jest konsorcjum firm: Bud-Invent i ECM Group Polska, zwane
Inżynierem Projektu. Generalnym wykonawcą inwestycji jest konsorcjum przedsiębiorstw:

cha w Nasielsku, Włodzimierz
Glamkowski (projektant), prezes
„Biprowod-Warszawa” sp. z o.o.,
Zbigniew Kawecki, prezes „BudInvent” Warszawa, Jerzy Żyła,
prezes „Inżynierii Rzeszów” sp.
z o.o., Roman Dukalski, dyrektor
naczelny „Zambet” S.A. z Pułtuska,
Dariusz Leszczyński, przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku
oraz Bernard Mucha, Burmistrz
Nasielska.
W specjalnej kapsule poza aktem
erekcyjnym umieszczono flagę naszego miasta oraz okolicznościową
monetę nasielską.

• lider konsorcjum: Inżynieria Rzeszów Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, kierowana przez Prezesa
Zarządu – Dyrektora Naczelnego – Jerzego Żyłę,
• członek konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „ZAMBET” S.A. z siedzibą
w Pułtusku, kierowane przez Dyrektora Generalnego – Romana Dukalskiego.
Poświęcenia Aktu Erekcyjnego i placu budowy dokonał Ksiądz Prałat Kazimierz Śniegocki, Dziekan
Dekanatu Nasielskiego, Proboszcz Parafii pod wezwaniem św. Wojciecha w Nasielsku.
Wszystko to zaświadczając, pełni dobrej woli akt ten wmurowujemy, by na wieczną rzeczy pamiątkę świadczył o naszej wspólnej trosce o dobro środowiska naturalnego, dobro Gminy Nasielsk oraz dobro przyszłych
pokoleń mieszkańców naszej gminy.
Działo się to dnia 21, miesiąca października, Roku Pańskiego 2005 w Nasielsku, powiecie nowodworskim,
województwie mazowieckim, w czasie, gdy Burmistrzem Nasielska, który rozpoczął realizację inwestycji był
Bernard Dariusz Mucha, a skład Rady Miejskiej w Nasielsku, która swoją przychylnością dla koncepcji
przygotowanej przez Burmistrza Nasielska i pozytywnym nastawieniem umożliwiła wykonanie inwestycji,
tworzyli: Dariusz Leszczyński – przewodniczący Rady, Janina Kownacka – wiceprzewodnicząca Rady,
Krzysztof Fronczak – radny, Janina Jarząbek – radna, Antoni Kalinowski – radny, Wojciech Andrzej Królak – radny, Wojciech Krzyczkowski – radny, Jerzy Lubieniecki – radny, Anna Łapińska
– radna, Andrzej Pająk – radny, Katarzyna Rusek – Radna, Stanisław Śmietański – radny, Andrzej
Wierzchoń – radny, Michał Wójciak – radny, Andrzej Zawadzki – radny.

Jednym z przecinających wstęgę był ks. prałat Kazimierz Śniegocki

sku w krótkim przemówieniu
wyraził uznanie dla wszystkich,
którzy „troszczą się o Nasielsk”
i którzy „przyczynili się do budowy obiektu dla społeczności
nasielskiej”. Słowa te skierował
do Burmistrza Bernarda Muchy,
członków Rady Miejskiej oraz
do Marii Kowalskiej, Starosty
Nowodworskiego.

Burmistrz Nasielska
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

Symbolicznego przecięcia
wstęgi do miejsca, w którym
został wmurowany akt erekcyjny, dokonali: Maria Kowalska,
Starosta Nowodworski, ksiądz
prałat Kazimierz Śniegocki,
proboszcz parafii św. WojcieR

Akt Erekcyjny wmurował Burmistrz Nasielska

fot. D. Panasiuk
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fot. D. Panasiuk

Prace przy oczyszczalni trwają już
od czerwca. Zostanie ona oddana
do użytku w przyszłym roku. Jak
twierdzą „chłopaki z Rzeszowa”,
przedstawiciele generalnego wykonawcy - budowa będzie oddana
na czas. Sądząc po tempie robót nie
można mieć co do tego żadnych
wątpliwości.
Inwestycja jest realizowana według
projektu – „Poprawa warunków
rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Nasielsku” w ramach
programu PHARE 2003 „Spójność
Społeczna i Gospodarcza”.
Dariusz Panasiuk
A
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Prezydent Kaczyński

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

amy nowego
M
Prezydenta.
Większość Pola-

ków biorących
udział w wyborach opowiedziała się za Lechem
Kaczyńskim.
Poparło go aż
8 257 468 osób,
czyli 54,04 procent wyborców.
Na kontrkandydata, Donalda
Tuska,
głosowało 7 022 319
Polaków – uzyskał 45,96 proc.
poparcia.
Na
wybory poszło
ponad 15 mln
osób. Frekwencja
w drugiej turze wyborów
w Polsce wyniosła blisko
51 procent – poinformowała Państwowa Komisja
Wyborcza.
W Gminie Nasielsk nie inaczej. Tu
również wygrał Kaczyński, i to
zdecydowaną większością głosów.
Krzyżyk przy jego nazwisku posta-

Nazwisko i imię kandydata
na Prezydenta RP

wiło aż 71,07% wyborców. Zaledwie
reszta głosów przypadła Tuskowi.
Frekwencja w naszej gminie była
o nieco ponad 3% wyższa niż w poprzedniej turze wyborów i wyniosła
44,76 procent. Oznacza to, że do urn
poszło 6639 osób. Reszta to albo lenie, albo ludzie, którym na niczym
już nie zależy, albo po prostu osoby
mające już dosyć polityki.

Do czasu wprowadzenia się do
Pałacu Prezydenckiego, co nastąpi w przeddzień Wigilii, Lech
Kaczyński będzie Prezydentem
Elektem. Do 23 grudnia tego
roku funkcję Prezydenta RP będzie nadal sprawował Aleksander
Kwaśniewski.
Dariusz Panasiuk

o, co dzieje się w noT
wym parlamencie, trudno nazwać merytoryczną

dyskusją. Spory polityczne
między największymi ugrupowaniami przerodziły się
w najprawdziwszą wojnę
polityczno-personalną.
Prawo i Sprawiedliwość
oraz Platforma Obywatelska już nie szczekają
na siebie, ale po prostu,
jak powiedział pewien komentator parlamentarny,
„wzięły się ostro za łby”.

Nieco gorzej jest w przypadku Senatu. Do tej pory senatorom udało
się wybrać marszałka – został nim
Bogdan Borusewicz (niezależny)
i trzech wicemarszałków. Są nimi:

KACZYŃSKI
Lech Aleksander

4680

TUSK
Donald Franciszek

1905

RAZEM

6585

Numer i siedziba obwodowej
komisji wyborczej

Demokracja IV RP rodzi się w bólach

Póki co, po długim i ciężkim „porodzie” udało się powołać najważniejsze organy Sejmu. Na marszałka
został wybrany Marek Jurek (PiS).
Wicemarszałkami zostali: Jarosław
Kalinowski (PSL), Bronisław Komorowski (PO), Marek Kotlinowski (LPR),
Andrzej Lepper (Samoobrona) oraz
Wojciech Olejniczak (SLD).

RAZEM

DANE O FREKWENCJI W TRAKCIE WYBORÓW PREZYDENTA RP
W DNIU 23 PAŹDZIERNIKA 2005 R. NA TERENIE GMINY NASIELSK

Parlament po wyborach

Wyborcy, którzy 25 września tego
roku oddali głosy na PiS i PO, nie
spodziewali się takiego przebiegu
wydarzeń. Politycy ugrupowań, które
określają się mianem opozycyjnych,
wychodzą z założenia, że „tam, gdzie
dwóch się bije, trzeci korzysta”. Liczą
na intratne fotele za poparcie tego
albo tamtego. A tak swoją drogą, to
ciekawy przypadek – jeszcze nie zakończono budowy koalicji rządzącej,
a jest już opozycja.
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Obrady Senatu RP

Ryszard Legutko (PiS), Krzysztof
Putra (PiS) i Maciej Płażyński (niezależny). Ma być jeszcze jeden – tym
razem z Platformy Obywatelskiej.
PO zaproponowało Stefana Niesiolowskiego. Nie zgodził się na tę
kandydaturę PiS. I kolejna burza.
Nie zanosi się na to, żeby szybko się
rozpogodziło. Podczas I posiedzenia, któremu przyglądało się „Życie
Nasielska”, Prawo i Sprawiedliwość
złożyło w Senacie wniosek o zmianę regulaminu tej izby. Chodzi w nim
o umożliwienie zasiadania w prezydium Senatu czterech, a nie jak dotychczas, trzech wicemarszałków.
Zdecydowanie przeciwstawia się
temu Platforma Obywatelska, która
mimo wszystko ma chrapkę na
czwartego.
Jeden z pracowników Kancelarii Senatu,
kwitując sprawę, powiedział nam: „po-

fot. D. Panasiuk

mijam wielką politykę, ale w budynku
Senatu naprawdę nie ma
już fizycznej możliwości
utworzenia czwartego
gabinetu – chyba że
wicemarszałek będzie
urzędował na korytarzu”.

Obwodowa Komisja Wyborcza
Nr 1 z siedzibą w Liceum
Ogólnokształcącym w Nasielsku
ul. Starzyńskiego 10
Obwodowa Komisja Wyborcza
Nr 2 z siedzibą w Zespole Szkół
Nr 1 w Nasielsku ul. Staszica 1
Obwodowa Komisja
Wyborcza Nr 3 z siedzibą w
Szkole Podstawowej im. St.
Starzyńskiego w Nasielsku
ul. Kościuszki 23
Obwodowa Komisja Wyborcza
Nr 4 z siedzibą w Zespole Szkół
Nr 2 w Starych Pieścirogach
ul. Kolejowa 65
Obwodowa Komisja Wyborcza
Nr 5 z siedzibą w Zespole Szkół
Zawodowych w Nasielsku
ul. Lipowa 10
Obwodowa Komisja Wyborcza
Nr 6 z siedzibą w Bibliotece
w Chrcynnie
Obwodowa Komisja Wyborcza
Nr 7 z siedzibą w Szkole
Podstawowej w Budach
Siennickich
Obwodowa Komisja Wyborcza
Nr 8 z siedzibą w Ośrodku
Zdrowia w Starych Pieścirogach
ul. Sikorskiego 1
Obwodowa Komisja Wyborcza
Nr 9 z siedzibą w Szkole
Podstawowej w Dębinkach
Obwodowa Komisja Wyborcza
Nr 10 z siedzibą w Zespole Szkół
Nr 3 w Cieksynie
Obwodowa Komisja Wyborcza
Nr 11 z siedzibą w Domu Pomocy
Społecznej w Nasielsku
ul. Kościuszki 25
RAZEM

Liczba osób
uprawnionych
do głosowania

Liczba osób,
którym wydano karty do
głosowania

% frekwencji w
obwodzie

1728

861

49,82%

2012

969

48,16%

2026

957

47,24%

2098

911

43,42%

1038

323

31,12%

933

446

47,80%

1828

824

45,08%

1101

463

42,05%

927

435

46,93%

1082

410

37,89%

59

40

67,80%

14 832

6639

44,76%

A na senackich korytarzach sporą atrakcją
dla dziennikarzy jest
Krzysztof Cugowski
– tym razem nie reprezentuje on Budki Suflera
– a jako senator – partię
Prawo i Sprawiedliwość.
Największą trudność
sprawia mu chodzenie
po schodach. Chore
biodro coraz bardziej
daje mu się we znaki.
Dariusz Panasiuk
Senator Krzysztof Cugowski

fot. D. Panasiuk
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Komisariat Policji w Nasielsku,
ul. Kościuszki 29
tel. (023) 691-23-77, 691-22-07
Straż Pożarna Nasielsk
tel. (023) 692-20-09
Pogotowie Gazowe
tel. (023) 691-22-22
Pogotowie Ciepłownicze
tel. (023) 691-23-46
Przychodnia Miejska w Nasielsku,
ul. Sportowa 2
tel. (023) 691-25-03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. (023) 691-23-98
Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. (023) 693-50-05
NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. (023) 691-25-14
NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax (023) 693-20-02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. (023) 693-14-28
Poradnia Terapii Uzależnień
w Nasielsku, ul. Warszawska 50
tel. (023) 693-02-50
Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. (023) 693-30-00
Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Kościuszki 5
tel./fax (023) 691-26-43
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. (023) 693-30-03
Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. (023) 693-30-12
Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel./fax (023) 691-23-43
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Nasielsku, ul. Piłsudskiego 6
tel. (023) 691-25-52
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół,
ul. Piłsudskiego 6
tel. (023) 691-28-25
Hala Sportowa w Nasielsku,
ul. Staszica 1
tel. (023) 693-30-865
Stadion Miejski w Nasielsku,
ul. Sportowa
tel. (023) 693-13-32
Parafia Rzymskokatolicka
w Nasielsku
tel. (023) 691-26-53
Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach
tel. (023)693-10-25
Parafia Rzymskokatolicka
w Cieksynie
tel. (023) 693-50-08

Dyżury nocne nasielskich aptek:
1–6 i 14–20 listopada
Apteka ARNICA, ul. Rynek 16
tel. (023) 691-21-30
7–13 i 21–30 października
Apteka Prywatna,
ul. Kilińskiego 1/3
tel. (023) 691-23-23
Apteka NOWA
ul. Warszawska

ŻYCIE OD KUCHNI

ŻYCIE OD KUCHNI

Na świętego Marcina
– Nie kręć się tu, Kaśka, przeszkadzasz.
Idź lepiej do Franka i zapytaj, czy nie
zjadłby czegoś.
– On to ma dobrze… Tylko sobie leży…
każdy nad nim skacze…
– Uważasz, że zapalenie gardła to taka
świetna okazja?
– Pewnie! Nie musi chodzić do szkoły…
– Przecież Franek i tak nie chodzi do
szkoły. Albo wiesz co, nie będziemy go
pytać, tylko zrobimy i tak coś pysznego.
Topielca!
– Wiesz co, babciu, jak ty coś powiesz…
Jak to – topielca?
– Zaraz zobaczysz. Albo mi nawet
pomożesz. Niedługo dzień świętego
Marcina, czas piec rogaliki.
– A co ma topielec do rogalików?
I dlaczego trzeba teraz je piec?
– Rogale na Marcina piecze się w Wielkopolsce, skąd pochodziła moja mama.
Dodaje się do nich specjalną masę z maku i migdałów… To taka tradycja.Ale my
zrobimy z rogaliki z płatkami róży.
– Coś takiego! A skąd weźmiemy
płatki?
– Będziesz musiała pójść i poszukać…
Może są jeszcze w ogrodzie…
– Babciu, czy ty nigdy nie jesteś
poważna? Skąd wezmę płatki róż
w listopadzie?
– No, jak to… wszystkie sierotki w bajkach radziły sobie nawet z poziomkami
w styczniu…
– Ale jest już wieczór! I pada deszcz.

Kino NIWA
ZAPRASZA
4–6 LISTOPADA godz.18.00

„OSACZONY”
(USA, 2005); Akcja/Kryminał; czas 113
min.; Reżyseria: Florent Emilio Siri; Scenariusz: Doug Richardson; Na podstawie
książki: Robert Crais
Po przeżyciu osobistej tragedii, policyjny negocjator Jeff Talley (Bruce
Willis) rezygnuje z pracy w Los Angeles i przyjmuje posadę szefa policji
w sennym miasteczku Bristo Camino
w hrabstwie Ventura. Jednak w pewien
poniedziałkowy poranek jego spokojna egzystencja zostaje nagle zakłócona i wszystko wskazuje na to, że życie
Talleya – tak zawodowe, jak i osobiste
– zmieni się bezpowrotnie.
11–13 LISTPOPADA
godz.18.00

„Komornik”
(Polska, 2005); Dramat; czas 100 min.;
Reżyseria: Feliks Falk; Scenariusz: Grzegorz
Łoszewski; Obsada: Andrzej Chyra - Lucek; Małgorzata Kożuchowska - Anna;
Kinga Preis - Gosia;
Film przedstawia 48 godzin z życia komornika bezwzględnie egzekwującego
długi. Wszechwładny, nonszalancki, arogancki wobec swoich ofiar, pod wpływem
dramatycznych zdarzeń próbuje naprawić wyrządzone krzywdy. Niestety, jego
nieostrożne posunięcie zostaje wykorzystane przez przeciwników. Ci, którym
próbował zadośćuczynić za wyrządzone
krzywdy, nie staną w jego obronie.

– Słusznie. Przy tej pogodzie jeszcze byś
się przeziębiła… Chwilowo chory Franek
zupełnie nam wystarczy. W takim razie otworzymy ten słoik płatków
w cukrze, który latem przywiozłam
z Wrocławia…
– O! Nie wiedziałam, że mamy takie coś
w domu.A dlaczego mamy robić jakiegoś topielca, skoro to będą rogaliki?
– Topielec to ciasto drożdżowe, które
topi się w wodzie. Potem, gdy drożdże
zaczynają „pracować”, wypływa i wtedy
można je piec.
– Bardzo to skomplikowane – powiedziała sceptycznie Kasia. Ale po
dobrej godzinie, gdy wyjmowałam
kolejną partię rogalików z piekarnika,
była usposobiona już bardziej entuzjastycznie. Poszła też z wiadomością
o ciastkach do brata.
– Franek mówi, że chciałby zjeść coś
słodkiego, bo lekarz mówił, że to mu
dobrze robi na gardło – oświadczyła
po powrocie.
– Przecież lekarz mówił o słodkich napojach! Ale zanieś mu trochę rogalików,
jak ma mu to pomóc…
Pozbierałam wszystkie brudne naczynia i wstawiłam do zlewu. Doprawdy,
czas, żeby wnuki nauczyły się porządnie
zmywać, pomyślałam. I wtedy do kuchni
weszła Kasia.
– Franek mówi, że pomogło i że przydałaby się dłuższa kuracja – powiedziała,
a potem odkręciła wodę i wzięła się za
naczynia.
Babcia Jadzia

Baran 21.03.- 20.04.

ŻYCIE OD KUCHNI

ŻYCIE OD KUCHNI

Marcińskie rogaliki

Kostka masła lub margaryny, 4 jajka, 4 szklanki
mąki, 10 dkg drożdży, 1 szklanka cukru, cukier
waniliowy, mąka do posypania stolnicy, tłuszcz do
pieczenia, płatki róży w cukrze (lub powidła śliwkowe),
białko do posmarowania rogalików i cukier
Z tłuszczu, jajek, mąki i drożdży zagnieść ciasto
(w razie potrzeby dodać nieco mąki). Uformować
kulę i włożyć ją do wiaderka (lub wysokiego garnka)
z zimną wodą. Gdy ciasto wypłynie, wyjąć na posypaną
mąką stolnicę, dodać cukier i cukier waniliowy. Rozwałkować cienko.
Każdy placek rozciąć na 8 trójkątnych części. Na trójkąciki nakładać
nieco nadzienia (płatków róży lub powideł, które można rozmieszać
z zapachem migdałowym). Zwinąć, uformować rogalik, posmarować
białkiem i posypać cukrem. Ułożyć na posmarowanej tłuszczem blasze,
piec w nagrzanym piekarniku ok. 30 minut.

HOROSKOP
Lew 23.07.- 22.08.

Strzelec 22.11.- 21.12.

Nie czas na zrywy.
Zmienny nastrój to sygnał,
że potrzebujesz spokoju. Pora
zamknąć pewien etap, podsumować
zwycięstwa i klęski. Może warto
opracować nową strategię działania?
W życiu uczuciowym zrobisz wrażenie
na płci przeciwnej.

Nie czas na ryzykowne
zmiany, ani wyzywanie
konkurencji na pojedynek.
Nie wikłaj się w bezsensowne spory,
zwolnij tempo. Odpręż się i wypocznij.
Wtedy
unikniesz
niepotrzebnych
kłopotów. Pomyśl o życiu rodzinnym
i spędź więcej czasu z bliskimi.

Odkryjesz w sobie ochotę
na
robienie
zupełnie
nowych rzeczy. Znajdziesz
niecodzienną pasję lub
ujawnisz nowy talent. Staniesz
przed koniecznością podjęcia
trudnej decyzji, posłuchaj
wówczas raczej rozumu niż przeczucia.

Byk 21.04.- 21.05.

Panna 23.08.- 22.09.

Koziorożec 22.12.- 19.01.

Pomyśl o przyszłości. To
bardzo dobry moment
na prowadzenie ważnych
rozmów.
Ostateczną
decyzję podejmij po dokładnym
zastanowieniu. Nie daj się złapać na lep
pochlebstw. Nowa znajomość może
okazać się pomyłką.

Nie złość się na to, że nie
wszystko idzie z Twoim
planem. Niektóre zmiany
są nieuchronne i musisz
się z tym pogodzić. Staraj się nie
popadać w skrajności. Będziesz mieć
szansę spotkania tej właściwej osoby,
z którą połączy Cię być może coś
więcej niż przyjaźń.

Twoja sytuacja finansowa
znacząco się poprawi, jeżeli
będziesz prowadzić rachunki.
Dostaniesz
atrakcyjną
propozycję podniesienia swoich
kwalifikacji zawodowych. Skorzystaj
z okazji i uwierz w swoje możliwości.
W małżeństwie pełna harmonia.

Nie pozwól, by na
biurku piętrzył się
stos niezałatwionych
spraw. Weź się w
garść i przestań się użalać nad sobą.
Lepiej zastanów się jak możesz zmienić
lub urozmaicić swoje życie zawodowe
i osobiste żeby nie było tak monotonne.
Efekt może Cię zaskoczyć.

Waga 23.09.- 22.10.
Powinieneś dostosować się
do okoliczności. Upierając
się bez końca przy swoim,
możesz wiele stracić. Zastanów się
nad swoim postępowaniem i przemyśl
otrzymane propozycje. W życiu
uczuciowym korzystny czas, który
sprzyja romantycznym spotkaniom.

Czas
teraz
nie
sprzyja
nawiązywaniu znajomości
i szukaniu nowej pracy.
Umiar
i
ostrożność
uchronią
Cię
przed
kłopotami. Lepiej poświęć
więcej energii i zainteresowania swoim
bliskim lub zadbaj o siebie. Może spacer,
kino albo krótka podróż.

Rak 21.06.- 22.07.

Skorpion 23.10.- 21.11.

Ryby 19.02.- 20.03.

Czeka Cię sprzyjający
czas do nawiązywania
kontaktów służbowych. Będzie
okazja do zarobienia dodatkowych
pieniędzy. Kuj żelazo, póki gorące.
W życiu osobistym najwyższa pora, by
porozmawiać z partnerem i wszystko
wyjaśnić.

Bez emocji oceniaj pojawiające
się problemy i stopniowo, ale
systematycznie je rozwiązuj.
Przyda Ci się pomoc kogoś
bliskiego. Poprawi Ci to również
nastrój. Czeka Cię niezapowiedziana
wizyta
dalekich
krewnych
lub
znajomych.

Masz szansę na odniesienia
sukcesu
zawodowego.
Ale może należy zmienić
strategię działania lub zrobić
coś zupełnie inaczej niż zwykle. Przemyśl
to sobie i podejmij właściwą decyzję.
W miłości uznaj swoją porażkę i odejdź
bez niepotrzebnych nieporozumień.

Bliźnięta 22.05.- 20.06.

Wodnik 20.01.- 18.02.

4–17 listopada

DODATEK

TELEWIZYJNY

Życie Nasielska

11

PONIEDZIAŁEK 14 LISTOPADA 2005 r. (Aga, Agata, Damian, Elżbieta, Emil, Józef, Judyta)

HIT NA DZIŚ

Most na rzece Kwai
20.15 TVP 1
Dramat wojenny, 73 min, USA/ Wielka
Brytania 1957; Reżyseria: David Lean;
Scenariusz na podstawie powieści
Pierre’a Boulle’a: Pierre Boulle, Michael
Wilson i Carl Foreman; Występują:
William Holden, Alec Guinness, Jack
Hawkins, James Donald, Geoffrey
Horne, Sessue Hayakawa,André Morell,
Peter Williams i inni

Słynnydramatwojennyz antywojennym przesłaniem, nagrodzony siedmioma Oscarami: dla najlepszego
filmu roku, za reżyserię, scenariusz,
zdjęcia, muzykę, montaż, dla najlepszego aktora (Sir Alec Guinness)
oraz nominacją do tej nagrody dla
aktora drugoplanowego (Sessue
Hayakawa). Wprawdzie statuetkę
za scenariusz otrzymał Pierre Boulle,
francuski autor książki, która stała
się podstawą scenariusza, ale w rzeczywistości znacznie większy wkład
w adaptację jego dzieła na potrzeby
filmu mieli Michael Wilson (Oscar za
scenariusz „Miejsca pod słońcem”,
scenariusze m.in. do „Lawrence’a
z Arabii” i „Planety małp”) oraz
Carl Foreman (nominacje za scenariusze do „Championa”, „Pokłosia
wojny”, „W samo południe” i „Dział
Navarony”). Obaj znajdowali się jednakw tamtychlatachnaczarnejliście
senatora McCarthy’ego i Akademia
Filmowa nie odważyła się oficjalnie
ich uhonorować.Nagrody przyznano im dopiero pośmiertnie, w 1985 r.
Do historii kina przeszła też sławna,
gwizdana przez żołnierzy melodia
„Marsz pułkownika Bogeya”.

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

06:00 Kawa czy herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Moda na sukces - odc.2641
08:40 Listonosz Pat
09:05 Budzik - Robimy badania
09:35 Papirus - Labirynt 9; serial anim.
10:05 Zaginiony świat (seria III) - odc.1;
serial przygodowy kraj
10:50 TELEZAKUPY
11:20 Rolnictwo na świecie
11:35 Zielony biznes
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Warto kochać - odc. 13; serial TVP
13:00 Warto kochać - odc. 14; serial TVP
13:50 Kochamy polskie komedie - odc.39;
teleturniej
14:15 Program publicystyczny
14:30 Re:akcja - odc. 2; program dla
młodzieży
15:00 Wiadomości
15:10 Popołudnie z Jedynką; magazyn
15:15 Popołudnie z Jedynką
15:30 Popołudnie z Jedynką; magazyn
15:35 Recepta Jedynki; felieton
15:40 Tele-nowela
15:45 Popołudnie z Jedynką; magazyn
15:50 Pogoda
15:55 Mieszkać w Europie
16:10 Popołudnie z Jedynką; magazyn
16:25 Moda na sukces - odc.2641; serial
kraj prod.USA
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:30 Klan - odc.1005; telenowela TVP
18:00 Jaka to melodia?; teleturniej
muzyczny
18:25 Plebania - odc. 607; telenowela
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 Pogoda
20:15 Most na rzece Kwai 1/2
21:50 Boża podszewka II - odc. 6; serial
22:55 Wiadomości
23:05 Prosto w oczy
23:25 Szamanka 112’; dramat obyczajowy
kraj prod.Polska
01:20 Kinematograf; magazyn
01:45 Berlin - walka o pamięć; reportaż
02:10 Rewolucja rosyjska w kolorze cz.2;
film dokumentalny
03:05 Zakończenie dnia

06:05 Złotopolscy - odc. 259
06:30 10 minut tylko dla siebie
06:45 Dwójka Dzieciom - Kacperek - odc.
1/7 Sam w domu; serial TVP
07:10 Od przedszkola do Opola
07:40 Dwójka Dzieciom - Teletubisie - odc.
68/156; program dla dzieci
08:10 Ocean Avenue - odc. 13; telenowela
kraj prod.USA, Szwecja (2002)
09:00 Pytanie na śniadanie - pytanie na
śniadanie
11:10 M jak miłość - odc. 212; serial TVP
12:00 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza
12:30 10 minut tylko dla siebie
12:40 TELEZAKUPY
13:00 Panorama
13:10 Pogoda
13:15 Przygoda z piraniami; film dokumentalny kraj prod.Wielka Brytania
14:10 Zatrzymane w kadrze; film dokumentalny
14:45 Kochaj mnie - odc. 124; telenowela
dokumentalna TVP
15:10 Doktor z alpejskiej wioski - odc.
80; serial obyczajowy
16:00 Dla niesłyszących - Panorama
16:15 Duże dzieci - (10); talk-show
17:00 Co ci dolega? - Jak uciec przed
chandrą?; film dokumentalny
17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:05 Najlepszy z najlepszych - odc.7/II
DRUGI PÓŁFINAŁ
19:35 Gorączka
20:00 Panorama flesz
20:10 M jak miłość - odcinek 361; serial
21:00 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:10 Kochaj mnie - odc. 125; telenowela
dokumentalna TVP
21:30 Magazyn kryminalny 997
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport Telegram
22:35 Pogoda
22:45 Warto rozmawiać - (45)
24:00 Nowojorscy gliniarze - odc. 8; serial
kraj prod.USA
00:45 Nowojorscy gliniarze (seria VIII)
- odc. 9/20; serial kraj prod.USA
01:30 Wieczór artystyczny - Konfrontacje
Teatralne Lublin 2005
02:25 Zakończenie dnia

06:00 Piosenka na życzenie
06:55 TV MARKET
07:10 Interwencja, odc.538
07:30 BRAVO, odc.20
08:00 Zbuntowany Anioł , odc.223
09:00 Gra w ciemno, odc.57 Polska
10:00 Daleko od noszy, odc.71 Polska
10:30 Grasz czy nie grasz, odc.7
11:50 Nie zakazane reklamy
12:00 Zbuntowany Anioł , odc.224
12:55 Ja się zastrzelę 6, odc.99
13:20 13 Posterunek, odc.38 Polska; r.
Ślesicki Maciej
14:00 Pierwsza miłość, odc.174 Polska
14:45 Nie zakazane reklamy
15:00 Tango z aniołem, odc.11 Polska,
2005; r. Konecki Tomasz
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.535 Polska, 2005;
r. Kamiński Jerzy
16:30 Świat według Bundych, odc.6; USA
17:00 Gra w ciemno, odc.58 „Gra w
ciemno”; Polska
18:00 Pierwsza miłość, odc.175 Polska
18:45 Wydarzenia
19:15 Sport
19:20 Pogoda
19:30 Samo życie, odc.608 Polska
20:15 Interwencja Extra - magazyn
reporterów Polsatu, odc.12
20:45 Mission Impossible; USA, 1996;
r. De Palma Brian; w. Cruise Tom,
Voight Jon, Beart Emmanuelle, Czerny
Henry, Reno Jean, Redgrave Vanessa
Film akcji, oparty na serialu z lat 60.
Ethan Hunt z agencji Misja Niewykonalna
(Cruiz) tropi szpiegów demaskujących
krety - agentów czekających w ukryciu
na sygnał do akcji. Brawurowa scena
pościgu helikoptera za pociągiem w
tunelu pod kanałem La Manche.
21:30 Studio Lotto
23:15 Pokaż Swoją twarz, odc. 1; Talk
Show Michała Wiśniewskiego
00:15 Biznes Wydarzenia
00:35 Pogoda
00:40 Bumerang, odc.360 Polska, 2005;
r. Filipczak Tomasz
01:10 Nocne randki, odc.11
02:00 Wybrzeże moskitów; USA, 1986;
r. Weir Peter
03:55 Aquaz Music Zone
05:30 Pożegnanie

06:05 Uwaga! - magazyn
06:25 Telesklep;
07:05 Nash Bridges - serial sensacyjny
(3/122), USA
08:05 13 Posterunek - serial komedia
(25/42), Polska
08:50 Wykręć numer - teleturniej
10:10 Graj o raj - teleturniej, 2005
11:05 Zielone drzwi, 2005
11:35 Na Wspólnej - serial obyczajowy
(544/0), Polska
12:10 W-11 Wydział Śledczy - serial
fabularno-dokumentalny
12:45 Beethoven IV - film rodzinny, USA
14:45 Nash Bridges - serial sensacyjny
(4/122), USA
15:45 Gorzka zemsta - telenowela
obyczajowy (150/188), Kolumbia
16:45 Fakty
17:02 Uwaga! - magazyn
17:15 Rozmowy w toku - talk show
18:25 W-11 Wydział Śledczy - serial
fabularno-dokumentalny
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:10 Najsłabsze ogniwo - teleturniej
21:00 Na Wspólnej - serial obyczajowy
(545/0), Polska
21:30 Szymon Majewski Show - program
rozrywkowy

05.45 „VIP” - Wydarzenia i plotki
06.10 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
06.35 „Strefa P” - Magazyn muzyczny
07.00 „Muzyczne listy” – magazyn
08.00 TV Market
08.15 BAR EUROPA – reality show
08.45 BAR EUROPA - reality show
09.45 BAR EUROPA - reality show
10.30 BAR EUROPA – gorące krzesła +
wyniki- reality show
12.15 Kasa na bank - telerutniej
13.15 TV Market
13.30 Taxi - teleturniej
14.15 „Muzyczne listy” – magazyn
15.15 „Pokemon” (99) – serial animowany
dla dzieci, USA/Japonia
15.45 „Pasadena” (12) – serial dramatyczny, USA 2001
16.40 „Port lotniczy” (16) – dokudrama
17.15 Benny Hill (25) – serial kom.
17.45 BAR EUROPA – Reality Show
18.15 „Daję słowo” – teleturniej
19.00 „MacGyver” (116) – przygodowy
serial akcji, USA/Kanada 1985-1992, reż.
Lee David Zlotoff, wyk. Richard Dean
Anderson, Dana Elcar, Bruce McGill
20.00 BAR EUROPA – Reality Show
20.50 „Dziki” (8) – serial komediowosensacyny, Polska 2004, reż. Grzegorz
Warchoł, wyk. Krzysztof Gosztyła
(Tadeusz „Dziki”), Bogusław Linda
(Andrzej Ptaszyński „Ptasior”), Anna
Wendzikowska Agnieszka Włodarczyk,
Paweł Deląg, Grzegorz Warchoł
21.35 „Anioł ciemności” (63) – serial
dramatyczno-sensacyjny, USA 1999,
reż. Joss Whedon, wyk. David Boreanaz,
Charisma Carpenter, Glenn Quinn
22.35 „INFORmator prawny” - Magazyn
„Gazety Prawnej”
22.50 Wydarzenia
23.00 „Mój kuzyn Vinny” - USA 1992,
reż. Jonathan Lynn; wyk. Joe Pesci,
Ralph Macchio, Marisa Tomei, Mitchell
Whitfield, Fred Gwynne
01.35 „Pałac Wagabundów” (15)
– Australia 2001, reż. Pino Amenta,
Geoffrey Cawthorn
02.05 Muzyczne Listy – magazyn
02.55 „INFORmator prawny” - Magazyn
„Gazety Prawnej”
03.10 „Strefa P” - Magazyn muzyczny
03.35 „Joker” – talk-show
04.25 Zakończenie programu

22:30 Dowody zbrodni - serial kryminalny
(1/23), USA, 2004
23:30 Anioł Stróż - serial komedia (10/13),
Polska, 2005
00:05 Fakty, ludzie, pieniądze - magazyn
00:35 Wydanie drugie poprawione
01:05 Multikino - magazyn
01:30 Uwaga! - magazyn
01:50 Telesklep

WTOREK 15 LISTOPADA 2005 r. (Albert, Idalia, Leopold)

HIT NA DZIŚ
Piano bar
22.45 TVP 2
Melodramat, 127 min, Francja/Wielka
Brytania 2001; Reżyseria: Claude
Lelouch; Scenariusz: Claude Lelouch,
Pierre Leroux, Pierre Uytterhoeven;
Występują: Jeremy Irons, Patricia Kaas,
Thierry Lhermitte, Alessandra Martines,
Jean-Marie Bigard, Ticky Holgado, Yvan
Attal, Claudia Cardinale i inni

Valentin Valentin jest złodziejem
– dżentelmenem, który z wyjątkowym sprytem okrada luksusowe
sklepy jubilerskie. Pomaga mu
w tym żona, piękna Francoise.
Pewnego dnia, ku jej zmartwieniu,
Valentin postanawia zerwać z dotychczasowym życiem i uciec od
przeszłości. Kupuje okazały jacht,
na którym zamierza wyruszyć
w podróż dookoła świata. Niestety,
na morzu traci przytomność, ale jego
jacht szczęśliwie dobija do brzegów
Maroka. Tam mężczyzna poznaje
Jane Lester, piosenkarkę jazzową,
która występuje w jednym z hoteli
i próbuje zapomnieć o niewiernym
narzeczonym, muzyku. Okazuje
się, że zarówno Valentin, jak i Jane
cierpią na podobne dolegliwości:silne
bóle głowy, dziwne zaniki pamięci.
Objawy moga wskazywać na guz
mózgu. Tymczasem nocą ktoś
kradnie w hotelu klejnoty hrabiny
Falconetti. Podejrzenie pada na
Valentina, ale Jane nieoczekiwanie
daje mu alibi. Ich znajomość przeradza się w miłość. Oboje udają się
do grobowca słynnej uzdrowicielki,
Lalli Chafii, w nadziei, że to ich uleczy.
Ale prowadzący śledztwo w sprawie
kradzieży biżuterii inspektor marokańskiej policji nie zamierza tak
łatwo rezygnować z aresztowania
Valentina.

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

06:00 Kawa czy herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Moda na sukces - odc.2642
08:40 Smocze opowieści; serial anim.
09:10 Zygzaki - odc.6; program dla dzieci
09:40 Super Rupert - Dywersant odc.8;
serial kraj prod.Kanada
10:05 Zaginiony świat - odc.2; serial
10:50 TELEZAKUPY
11:25 Eko-Europa; magazyn
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Klan - odc.1001; telenowela TVP
12:35 Plebania - odc. 6a03; telenowela
13:05 Jaka to melodia?
13:25 Bulionerzy - odc. 43; serial kom.
13:55 Przyjaciele
14:20 ZUS radzi - odc.20
14:30 DNA - odc.2 (odc.2); serial dok.
15:00 Wiadomości
15:10 Popołudnie z Jedynką
15:15 Szansa na życie - Pomóż swojemu
sercu odc.66
15:30 Popołudnie z Jedynką
15:40 Tele-nowela
15:45 Popołudnie z Jedynką
15:50 Pogoda
15:55 Recepty Jedynki; magazyn
16:10 Popołudnie z Jedynką
16:25 Moda na sukces - odc.2642
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:30 Klan - odc.1006; telenowela TVP
18:00 Jaka to melodia?
18:25 Plebania - odc. 608; telenowela
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 Pogoda
20:15 W krainie dreszczowców - Film fab.
21:55 Sprawa dla reportera
22:35 Wiadomości
22:45 Prosto w oczy
23:00 Widzieć i wiedzieć - Jeden dzień
w PRL; film dokumentalny
24:00 Plus minus
00:25 Prawo i bezprawie (seria II) - odc..
20; serial kraj prod.USA
01:10 Prawo i bezprawie (seria II) - odc.
21; serial kraj prod.USA
02:20 Odkrywcy, cuda i medycyna
- Choroby zakaźne cz.I (3); serial dok.
02:50 Zakończenie dnia

06:05 Złotopolscy - odc. 260
06:30 10 minut tylko dla siebie
06:45 Dwójka Dzieciom - Kacperek - odc.
2; serial TVP
07:05 Od przedszkola do Opola
07:40 Dwójka Dzieciom - Teletubisie - odc.
69; program dla dzieci
08:10 Ocean Avenue - odc. 14; telenowela
kraj prod.USA, Szwecja
09:00 Pytanie na śniadanie
11:10 M jak miłość - odc. 213; serial TVP
12:00 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza
12:30 10 minut tylko dla siebie
12:40 TELEZAKUPY
13:00 Panorama
13:10 Pogoda
13:15 Śpiewające fortepiany - odc. 113;
teleturniej muzyczny
14:10 Lokatorzy - odc. 36; serial kom.
14:40 Znaki czasu ; magazyn
15:00 Wydarzenia, wydarzenia
15:10 Doktor z alpejskiej wioski - odc. 81;
serial obyczajowy
16:00 Dla niesłyszących - Panorama
16:15 Dla niesłyszących - M jak miłość
- odcinek 361; serial TVP
17:05 Dla niesłyszących - Kulisy serialu
„M jak miłość” - odcinek 119
17:15 Allo,Allo - odc. 35; serial komediowy
kraj prod.Wielka Brytania
17:45 Pogotowie Ekspresu Reporterów
17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:50 Pogoda
19:05 Jeden z dziesięciu; teleturniej
19:30 Kocham Kino - magazyn filmowy
Grażyny Torbickiej (XI)
20:00 Panorama flesz
20:10 M jak miłość - odcinek 362; serial
21:00 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:05 Magazyn Ekspresu Reporterów
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport Telegram
22:30 Pogoda
22:45 Wieczór filmowy Kocham Kino
- Piano bar 127’; film obyczajowy kraj
prod.Wielka Brytania, Francja
00:55 Wieczór
artystyczny
Międzynarodowy Festiwal Szkół
Filmowych i Telewizyjnych
01:45 Dwa światy Daniela Odiji
02:25 Zakończenie dnia

06:00 Piosenka na życzenie
06:55 TV MARKET
07:10 Interwencja, odc.535
07:30 Ja się zastrzelę 6, odc.99
08:00 Zbuntowany Anioł , odc.224
09:00 Gra w ciemno, odc.58 Polska
10:00 V.I.P., odc.17; USA
11:00 Samo życie, odc.608 Polska
11:45 TV MARKET
12:00 Zbuntowany Anioł , odc.225
13:00 Ja się zastrzelę 6, odc.100
13:30 Świat według Bundych, odc.6; USA
14:00 Pierwsza miłość, odc.175 Polska
14:45 Pensjonat pod Różą, odc.84 Polska
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.536
16:30 Świat według Bundych, odc.7; USA
17:00 Gra w ciemno, odc.59; Polska
18:00 Pierwsza miłość, odc.176 Polska
18:45 Wydarzenia
19:15 Sport
19:20 Pogoda
19:30 Samo życie, odc.609 Polska
20:15 Raport
specjalny,
odc.76;
Łukaszenko – kołchoźna dyktatura
– Radosław Januszewski – raport specjalny o metodach i stylu rządzenia na
Białorusi
20:45 Wybrzeże moskitów; USA, 1986; r.
Weir Peter;w.Ford Harrison,Gordon Hilary,
Mirren Helen, Phoenix River, Steele Jadrien
Dramat przygodowy. Allie Fox (Ford)
łamiąc wszystkie przeszkody, realizuje
marzenie swego życia: zbudować fabrykę lodu jako forpocztę nowej cywilizacji w
pierwotnej dżunglii Ameryki Środkowej.
Cierpienia rodziny to dla niego drobiazg.
Katastrofa będzie więc spektakularne.
21:30 Studio Lotto
23:20 Strażnik Teksasu, odc.11; USA
00:20 Biznes Wydarzenia
00:40 Pogoda
00:45 Kuba Wojewódzki, Talk Show
01:40 Nocne randki, odc.12
02:35 Kto pierwszy, ten lepszy; Niemcy,
USA, 2002; r. Hudlin Reginald; w. Adams
Amy, Campbell Bruce, Hurley Elizabeth,
Pastore Vincent, Perry Matthew
04:15 Aquaz Music Zone
05:30 Pożegnanie

06:05 Uwaga! - magazyn
06:25 Telesklep;
07:05 Nash Bridges - serial sensacyjny
(4), USA, 1996
08:05 13 Posterunek - serial komedia
(26/42), Polska
08:50 Wykręć numer - teleturniej
10:10 Graj o raj - teleturniej
11:05 W-11 Wydział Śledczy - serial
fabularno-dokumentalny
11:35 Na Wspólnej - serial obyczajowy
(545/0), Polska
12:05 Rozmowy w toku - talk show
13:10 Detektywi - serial fabularno-dokumentalny
13:45 Gliniarze bez odznak - serial
sensacyjny (3/22), USA
14:45 Nash Bridges - serial sensacyjny
(5/122), USA
15:45 Gorzka zemsta - telenowela
obyczajowy (151/188), Kolumbia
16:45 Fakty
17:02 Uwaga! - magazyn
17:15 Rozmowy w toku - talk show
18:25 W-11 Wydział Śledczy - serial
fabularno-dokumentalny
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:10 Najsłabsze ogniwo - teleturniej
21:00 Na Wspólnej - serial obyczajowy
(546), Polska
21:30 Magda M. - serial obyczajowy
(11/15), Polska
22:30 Teraz my! - talk show

05.30 „VIP” - Wydarzenia i plotki
05.55 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
06.20 „Sztukateria” - magazyn kulturalny
06.45 „INFORmator prawny” - Magazyn
„Gazety Prawnej”
07.00 „Muzyczne listy” – magazyn
08.00 TV market
08.15 „Pokemon” (99) – serial animowany
dla dzieci, USA/Japonia
08.45 Benny Hill (25) – serial kom.
09.15 BAR EUROPA – Reality Show
09.45 „Grzechy” (5) – miniserial, USA
1986, reż. Douglas Hickox, wyk. Joan
Collins (jako Helene Junot), Timothy
Dalton, Edmund Junot, Gene Kelly, Eric
Hovland
10.45 „FIFA Futbol Mundial” - półgodzinny magazyn piłkarski
11.15 Kasa na bank - telerutniej
12.15 BAR EUROPA - Reality Show
13.00 „VIP” - Wydarzenia i plotki
13.30 „Daję słowo” – teleturniej
14.15 „Muzyczne listy” – magazyn
15.15 „Pokemon” (100) – serial animowany dla dzieci, USA/Japonia
15.45 „Joan z Arkadii” (34) – serial,
USA 2003, wyk. Joe Mantegna, Mary
Steenburgen
16.40 „Port lotniczy” („Airport”) (17)
– dokudrama
17.15 Benny Hill (26) – serial kom.
17.45 BAR EUROPA – Reality Show
18.15 „Daję słowo” – teleturniej
19.00 „MacGyver” (117) – przygodowy
serial akcji, USA/Kanada 1985-1992,
reż. Lee David Zlotoff
20.00 BAR EUROPA - Reality Show
20.50 „Buffy, postrach wampirów” (33)
– przygodowy serial akcji, USA
21.50 „Pierwsza fala” (52) – fantastyczny
serial akcji, Kanada 1998, reż. Holly Dale,
Rob LaBelle, wyk. Sebastian Spence, Rob
LaBelle, Dana Brooks
22.50 WYDARZENIA
23.00 „Drogówka” - Magazyn policyjny
23.30 Rajdowe Mistrzostwa Świata – Rajd
Australii
00.30 „Maze” - USA 2000, reż. Rob
Morrow; wyk. Rob Morrow, Laura
Linney, Craig Sheffer, Rose Gregorio
02.35 Muzyczne listy – magazyn
03.25 „VIP” - Wydarzenia i plotki
03.50 „Joker” – talk-show
04.40 Zakończenie programu

23:15 Agenci NCIS - serial sensacyjny
(18/23), USA
00:15 Co za tydzień - magazyn
00:40 Nocne igraszki, 2005
01:40 Uwaga! - magazyn, 2005
02:00 Telesklep
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ŚRODA 16 LISTOPADA 2005 r. (Ariel, Edmund, Gertruda, Leon, Marek, Maria, Paweł, Piotr)

HIT NA DZIŚ
Adwokat diabła
21.30 TVN
Film sensacyjny, USA/Niemcy, rok
produkcji: 1997; Reżyseria: Taylor
Hackford; Obsada: Keanu Reeves, Al
Pacino, Charlize Theron, Jeffrey Jones

Kevin Lomax, syn samotnej matki
(Judith Ivey), własną pracą osiągnął wiele. Skończył prawo, został
prokuratorem, później stał się znanym obrońcą. Nigdy nie przegrał
żadnej sprawy. W sali sądowej
czuje się jak ryba w wodzie, tam
gdzie inni z tremy tracą głos, on
uwodzi ławę przysięgłych wdziękiem, swobodą bycia i retorycznymi popisami. Potrafi wybronić
każdego, bez względu na rodzaj
zbrodni. Kevina nie interesuje to,
czy jego klient jest winny, dla niego
liczy się wygrana sprawa. Bez trudu
udaje mu się uzyskać uniewinnienie
dla nauczyciela – pedofila, który
molestował uczennice. Popisową
mowę końcową młodego obrońcy
podziwia prawnik z Nowego Jorku.
Tuż po ogłoszeniu wygranej, ów
prawnik składa Kevinowi gratulacje i proponuje pracę. Kevin
przyjmuje propozycję. Namawia
żonę Mary Ann (Charlize Theron)
na przeprowadzkę i wkrótce
przenosi się do Nowego Jorku.
Jego szefem jest odtąd sławny
adwokat John Milton, postać
niezwykła i demoniczna.

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

06:00 Kawa czy herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Moda na sukces - odc.2643
08:40 Cedric; serial animowany
08:55 Andy Pandy; serial animowany
09:05 Domisie - Wesołe pszczoły
09:35 Łatek; serial animowany
10:05 JAG VIII, Wojskowe Biuro Śledcze
- Dziecko szczęścia odc. 18; serial
10:50 TELEZAKUPY
11:20 Wpisani w krajobraz; magazyn
11:35 To trzeba wiedzieć
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Klan - odc.1002; telenowela TVP
12:35 Plebania - odc. 604; telenowela
13:05 Jaka to melodia?; teleturniej
13:25 Sąsiedzi; serial komediowy
13:55 Raj; magazyn
14:20 Rzeczy i ludzie; serial dok.
15:00 Wiadomości
15:10 Popołudnie z Jedynką; magazyn
15:15 Wielki świat małych odkrywców
- Jestem odporny odc.49; magazyn
15:35 Popołudnie z Jedynką; magazyn
15:40 Recepta Jedynki; felieton
15:45 Popołudnie z Jedynką; magazyn
15:50 Pogoda
15:55 Zwierzowiec - Dzikie, duże koty
odc.41
16:10 Popołudnie z Jedynką; magazyn
16:25 Moda na sukces - odc.2643
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:30 Klan - odc.1007; telenowela TVP
18:00 Jaka to melodia?; teleturniej
18:25 Plebania - odc. 609; telenowela
19:00 Lippy and Messy
19:05 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 Pogoda
20:15 Okruchy życia - Zamieniona tożsamość; film obyczajowy kraj prod.USA
21:50 Debata; Dla małoletnich od lat 12
22:35 Wiadomości
22:45 Prosto w oczy; program M. Olejnik
23:00 Tu i teraz; reportaż
23:25 Klute 109’; film kryminalny kraj
prod.USA (1971); reż.:Alan J. Pakula
01:15 My ród czy naród śląski?; reportaż
01:40 Asteroida; serial dokumentalny
02:05 Zakończenie dnia

06:00 Złotopolscy - odc. 261
06:30 10 minut tylko dla siebie
06:40 Dwójka Dzieciom - Kacperek - odc.
3; serial TVP
07:10 Od przedszkola do Opola
07:40 Dwójka Dzieciom - Teletubisie
- odc. 70/156; program dla dzieci kraj
prod.Wielka Brytania
08:10 Ocean Avenue - odc. 15; telenowela
kraj prod.USA, Szwecja
09:00 Pytanie na śniadanie
11:10 M jak miłość - odc. 214; serial TVP
12:00 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza
12:30 10 minut tylko dla siebie
12:40 TELEZAKUPY
13:00 Panorama
13:10 Pogoda
13:15 VII Mazurska Noc Kabaretowa
- Kabaret bez granic 2005
14:05 Lokatorzy - odc. 37; serial komediowy TVP
14:40 Po obu stronach Odry; magazyn
15:05 Doktor z alpejskiej wioski - odc.
82; serial obyczajowy
16:00 Dla niesłyszących - Panorama
16:15 Dla niesłyszących - M jak miłość
- odcinek 362; serial TVP
17:05 Dla niesłyszących - Kulisy serialu
„M jak miłość” - odcinek 120
17:15 Allo,Allo - odc. 36; serial komediowy
kraj prod.Wielka Brytania
17:40 Pogotowie Ekspresu Reporterów
17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:05 Jeden z dziesięciu; teleturniej
19:40 Szkoda gadać - odc. 3; serial
komediowy
20:05 Panorama flesz
20:10 Studio Sport
23:00 Panorama
23:20 Biznes
23:25 Sport Telegram
23:30 Pogoda
23:40 Alibi na środę - Operacja Kondor
102’; film fabularny kraj prod.Hongkong
(1991); reż.:Jackie Chan; wyk.:Jackie
Chan, Carol „Do Do” Cheng, Eva Cobo
01:30 Turyści antyterroryści; film dokumentalny kraj prod.Wielka Brytania
02:25 Nie tylko dla komandosów
02:55 Zakończenie dnia

05:30 Pożegnanie
06:00 Piosenka na życzenie
06:55 TV MARKET
07:10 Interwencja, odc.536
07:30 Ja się zastrzelę 6, odc.100
08:00 Zbuntowany Anioł , odc.225
09:00 Gra w ciemno, odc.59 Polska
10:00 Strażnik Teksasu, odc.11; USA
11:00 Samo życie, odc.609 Polska
11:45 TV MARKET
12:00 Zbuntowany Anioł, odc.226
13:00 Ja się zastrzelę 7, odc.101
13:30 Świat według Bundych, odc.7; USA
14:00 Pierwsza miłość, odc.176 Polska
14:45 Pensjonat pod Różą, odc.85 Polska
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.537 Polska
16:30 Świat według Bundych, odc.8; USA
17:00 Gra w ciemno, odc.60 Polska
18:00 Pierwsza miłość, odc.177 Polska
18:45 Wydarzenia
19:15 Sport
19:20 Pogoda
19:30 Samo życie, odc.610 Polska
20:15 Kto pierwszy, ten lepszy; Niemcy,
USA, 2002; r. Hudlin Reginald; w. Adams
Amy, Campbell Bruce, Hurley Elizabeth,
Pastore Vincent, Perry Matthew
Komedia. Joe (Perry), nieudany adwokat,
którego karierę złamały nierozważne
kontakty z mafią, zarabia na życie,
doręczając pozwy rozwodowe. Sara
Moore (Hurley) jest żoną i partnerką
w interesach zdradzającego ją teksańskiego milionera, który teraz chce się z
nią rozwieść i w sprytny sposób odebrać
majątek. Według prawa Teksasu Sara
mogłaby odwrócić sytuację, gdyby
dostarczyła mężowi (Campbell) swój
pozew pierwsza. Opieszałość Joego,
dla którego rozwiedzenie Gordona
Moore’a jest sprawą ostatniej szansy,
może mieć sześciocyfrową cenę...
21:30 Studio Lotto
22:35 Tango z aniołem, odc.12 r. Konecki
Tomasz
23:20 Nasze dzieci, odc.52 Polska, 2005
Talk Show pod patronatem Fundacji
Polsat
00:20 Biznes Wydarzenia
00:40 Pogoda
00:45 Granice strachu, odc.8
01:40 Aquaz Music Zone
05:30 Pożegnanie

06:05 Uwaga! - magazyn
06:25 Telesklep;
07:05 Nash Bridges - serial sensacyjny
(5/122), USA, 1996
08:05 13 Posterunek - serial komedia
(27/42), Polska
08:50 Wykręć numer - teleturniej
10:10 Graj o raj - teleturniej
11:05 Usterka - serial fabularno-dokumentalny
11:35 Na Wspólnej - serial obyczajowy
(546/0), Polska
12:05 Rozmowy w toku - talk show
13:10 W-11 Wydział Śledczy - serial
fabularno-dokumentalny
13:45 Gliniarze bez odznak - serial
sensacyjny (4/22), USA
14:45 Nash Bridges - serial sensacyjny
(6/122), USA
15:45 Gorzka zemsta - telenowela
obyczajowy (152/188), Kolumbia
16:45 Fakty
17:02 Uwaga! - magazyn
17:15 Rozmowy w toku - talk show
18:25 W-11 Wydział Śledczy - serial
fabularno-dokumentalny
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:10 Najsłabsze ogniwo - teleturniej
21:00 Na Wspólnej - serial obyczajowy
(547), Polska
21:30 Adwokat diabła - film sensacyjny,
Niemcy, 1997, reż.Taylor Hackford , wyst.
Keanu Reeves, Al Pacino, Charlize Theron,
Jeffrey Jones, Judith Ivey, Connie Nielsen,
Craig T. Nelson

05.45 „VIP” - Wydarzenia i plotki
06.10 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
06.35 „Sztukateria” - magazyn kulturalny
07.00 Muzyczne listy – magazyn
08.00 TV Market
08.15 „Pokemon” (100) – serial animowany dla dzieci, USA/Japonia
08.45 Benny Hill (26) – serial kom.
09.15 BAR EUROPA – Reality Show
09.45 „Pasadena” (12) – serial dramatyczny, USA 2001, reż. Sanford Bookstaver,
R.W. Goodwin
10.45 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
11.15 Kasa na bank - telerutniej
12.15 BAR EUROPA - Reality Show
13.00 „Sztukateria” - Magazyn kulturalny
13.30 „Daję słowo” – teleturniej
14.15 Muzyczne listy – magazyn
15.15 „Pokemon” (101) – serial animowany dla dzieci, USA/Japonia
15.45 „Buffy, postrach wampirów” (33)
– przygodowy serial akcji, USA
16.40 „Port lotniczy” (18) – dokudrama
17.15 Benny Hill (27) – serial kom.
7.45 BAR EUROPA – Reality Show
18.15 „Daję słowo” – teleturniej
19.00 „Muszkieterowie - nowe pokolenie” (8) – przygodowy płaszcza i
szpady, USA 2005, reż. Richard Martin,
Ron Oliver, wyk. Karen Cliche, Tobias
Mehler (D’Artagnan), Mark Hildreth,
Zak Santiago, Sheena Easton
20.00 BAR EUROPA – Reality Show
20.50 „Komisarz Rex” (9) - serial kryminalny, Austria - Niemcy, 1998, reż. Hajo Gies,
Oliver Hirschbiegel, Detlef Ronfeldt, wyk.
Gedeon Burkhard, Karl Markovics
21.50 „Łabędziem być” - program
22.50 Wydarzenia
23.00 Detektor – raport Czwórki – magazyn reporterski
23.30 „Presidio” - USA 1988, reż. Peter
Hyams; wyk. Sean Connery, Mark
Harmon, Meg Ryan, Jack Warden
01.30 „Muzyczne listy” – magazyn
02.20 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
02.45 Na topie – wywiad z… Monica
Bellucci i Matt Damon - Wywiad Romana
Rogowieckiego
03.10 3 „Joker” – talk-show
04.00 Zakończenie programu

00:20 Bez skazy - serial obyczajowy
(11/16), USA, 2003
01:20 Nocne igraszki, 2005
02:40 Uwaga! - magazyn
03:00 Telesklep

CZWARTEK 17 LISTOPADA 2005 r. (Dionizy, Elżbieta, Grzegorz, Hugo, Salomea, Zbysław)

HIT NA DZIŚ
Cudowne ocalenie
20.05 TVP 2
Dramat, 84 min, USA 1990; Reżyseria:
Dick Lowry; Scenariusz: Garner
Simmons; Występują: Connie Selecca,
Wayne Rogers, Ana Alicia, Nancy
Kwan, James Cromwell, Jay Thomas,
Armin i inni

Wiosną 1988 roku w samolocie pasażerskim z 95 osobami napokładzie
lecącym nad wyspami hawajskimi
na wysokości ponad 7 000 m nagle oderwał się fragment kadłuba
7-metrowej długości. Wyglądający
jak gigantyczny kabriolet boeing
737 zdołał wylądować awaryjnie
na Maui. Zginęła jedna osoba
z obsługi. Film opowiada o wydarzeniach poprzedzających awarię
oraz o późniejszym dramatycznym locie. Dla Mimi Tompkins,
dotychczasowego II pilota, ten lot
miał być ostatnim odbytym na
tym stanowisku. Dostała awans
na kapitana. Z kolei pierwszy pilot
w pechowym locie, Wayne Rogers,
znalazł się tam właściwie przypadkiem.Ten „wieczny instruktor” z czasów wojny wietnamskiej dawno już
nie zajmował miejsca za sterami. Na
ten właśnie lot zamienił się z kolegą.
Żadne z nich nie przypuszczało, że
przeżyją najgorsze minuty w swoim
życiu. Podobnie jak trzy stewardesy, dla których miał to być kolejny
rutynowy lot. Kiedy w samolocie
oderwał się dach, kabina pilotów
straciła praktycznie kontakt z resztą
jednostki. Od tej chwili chodziło już
tylko o to, żeby przetrwać.

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

06:00 Kawa czy herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Moda na sukces - odc.2644
08:40 Smocze opowieści; serial anim.
09:10 Budzik - Zawód reżyser
09:40 Piątka detektywów; serial przyg.
10:10 JAG VIII, Wojskowe Biuro Śledcze;
odc. 19; serial kraj prod.USA
10:55 TELEZAKUPY
11:25 Europa bez miedzy
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Klan - odc.1003; telenowela TVP
12:35 Plebania - odc. 605; telenowela
13:05 Jaka to melodia?; teleturniej
13:25 Okazja - odc. 4; serial TVP
13:55 My Wy Oni ; magazyn
14:25 Laboratorium - (437)-wydanie
jubileuszowe
15:00 Wiadomości
15:10 Popołudnie z Jedynką
15:15 Podróżnik
15:35 Popołudnie z Jedynką
15:40 Tele-nowela
15:45 Popołudnie z Jedynką
15:50 Pogoda
15:55 Recepty Jedynki; magazyn
16:10 Popołudnie z Jedynką
16:25 Moda na sukces - odc.2644
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:30 Klan - odc.1008; telenowela TVP
18:00 Jaka to melodia?; teleturniej
18:25 Plebania - odc. 610; telenowela
19:00 Lippy and Messy
19:05 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 Pogoda
20:10 Pogoda dla kierowców
20:20 Zagubieni; serial kraj prod.USA
21:10 Zagubieni; serial kraj prod.USA
22:00 Forum; program publicystyczny
22:45 Wiadomości
22:55 Prosto w oczy
23:10 U nas na Pekinie - odc. 2 Klucz; cykl
dokumentalny kraj prod.Polska
23:40 Zdobywcy - odc.5; teleturniej
00:15 Próba miłości - historia Annie
O`Farrell 89’; dramat; reż.:Gil Brealey
01:45 Kardynał Bolesław Kominek Strażnik; film dokumentalny
02:15 Zakończenie dnia

06:10 Złotopolscy - odc. 262
06:35 10 minut tylko dla siebie
06:45 Dwójka Dzieciom - Kacperek - odc.
4; serial TVP
07:10 Od przedszkola do Opola
07:40 Dwójka Dzieciom - Teletubisie - odc.
71; program dla dzieci
08:10 Ocean Avenue - odc. 16; telenowela
kraj prod.USA, Szwecja
09:00 Pytanie na śniadanie
11:10 M jak miłość - odc. 215; serial TVP
12:00 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza
12:30 10 minut tylko dla siebie
12:40 TELEZAKUPY
13:00 Panorama
13:10 Pogoda
13:15 Europa da się lubić - (odc.5) Biznes
- Praca - Pieniądze
14:05 Lokatorzy - odc. 38; serial kom.
14:35 Zabójczy dymek; film dokumentalny kraj prod.Wielka Brytania
15:05 Film dla niesłyszących - Na dobre
i na złe - odc. 232; serial TVP
16:00 Dla niesłyszących - Panorama
16:20 Dla niesłyszących - Na dobre i na
złe - odc. 233; serial TVP
17:15 Allo, Allo - odc. 37; serial kom.
17:40 Pogotowie Ekspresu Reporterów
17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:10 Burza mózgów - odc. 10; teleturniej
19:55 Panorama flesz
20:05 Cudowne ocalenie; 84’ kraj
prod.USA (1990); reż.:Dick Lowry;
wyk.:Connie Selleca, Wayne Rogers
21:35 Filmożercy; magazyn
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport Telegram
22:30 Pogoda
22:45 Oficer - odc. 10; serial TVP
23:45 Czy świat oszalał? - Łzy Czarnobyla;
film dokumentalny
00:25 W obronie prawa - VI odc. 4; serial
kraj prod.USA
01:10 Sztuka Kochania - sceny dla
dorosłych (1); widowisko
02:15 Zakończenie dnia

06:00 Piosenka na życzenie
06:55 TV MARKET
07:10 Interwencja, odc.537
07:30 Ja się zastrzelę 7, odc.101
08:00 Zbuntowany Anioł, odc.226
09:00 Gra w ciemno, odc.60 Polska
10:00 13 Posterunek, odc.38 Polska;
r. Ślesicki Maciej
10:35 Czułość i kłamstwa, odc.139 Polska,
2002; r. Dejczer Maciej
11:05 Samo życie, odc.610 Polska
11:50 TV MARKET
12:05 Zbuntowany Anioł, odc.227;
Argentyna
13:00 Ja się zastrzelę 7, odc.102
13:30 Świat według Bundych, odc.8; USA
14:00 Pierwsza miłość, odc.177 Polska
14:45 Rodzina zastępcza, odc.211 Polska,
2005; r. Nowak Wojciech
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.538
16:30 Program rozrywkowy
17:00 Gra w ciemno, odc.61 Polska
18:00 Pierwsza miłość, odc.178
18:45 Wydarzenia
19:15 Sport
19:20 Pogoda
19:30 Samo życie, odc.611 Polska
20:15 Pensjonat pod Różą, odc.87
Polska
21:15 Gotowe na wszystko, odc.12
21:30 Studio Lotto
22:20 Co z tą Polską?, odc.50
23:20 Zakręcone, odc.11; Polska

06:05 Uwaga! - magazyn
06:25 Telesklep;
07:05 Nash Bridges - serial sensacyjny
08:05 13 Posterunek - serial komedia
(28/42), Polska
08:50 Wykręć numer - teleturniej
10:10 Graj o raj - teleturniej, 2005
11:05 Usterka - serial fabularno-dokumentalny
11:35 Na Wspólnej - serial obyczajowy
(547/0), Polska, 2005, reż. Filip Zylber
12:05 Rozmowy w toku - talk show
13:10 W-11 Wydział Śledczy - serial
fabularno-dokumentalny
13:45 Gliniarze bez odznak - serial
sensacyjny (5/22), USA
14:45 Nash Bridges - serial sensacyjny
(7/122), USA
15:45 Gorzka zemsta - telenowela
obyczajowy (153), Kolumbia
16:45 Fakty
17:02 Uwaga! - magazyn
17:15 Rozmowy w toku - talk show
18:25 W-11 Wydział Śledczy - serial
fabularno-dokumentalny
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:10 Najsłabsze ogniwo - teleturniej
21:00 Na Wspólnej - serial obyczajowy
(548), Polska, 2005, reż. Filip Zylber
21:30 Zła miłość - film obyczajowy, USA,
1996, reż. Craig R. Baxley , wyst. Melissa
Joan Hart, Daniel Baldwin, Jeremy Jordan,
Meadow Sisto, Kurt Fuller, David Lascher,
Eric Laneuville

23:50 Biznes Wydarzenia
00:10 Pogoda
00:15 Fala zbrodni, odc.38 Polska, 2005;
r. Lang Krzysztof
01:15 Pożegnanie (przerwa techniczna)

23:20 Siłacze Super Seria - program
rozrywkowy
00:25 Nie do wiary - magazyn
00:55 Uwaga! - magazyn
01:15 Telesklep

05.45 „VIP” - Wydarzenia i plotki
06.10 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
06.35 „Strefa P” - Magazyn muzyczny
07.00 Muzyczne listy – magazyn
08.00 TV Market
08.15 „Pokemon” (101) – serial animowany dla dzieci, USA/Japonia
08.45 Benny Hill (27) – serial kom.
09.15 BAR EUROPA – Reality Show
09.45 TiVi-sekcja – talk show
10.45 „Dekoratornia” – magazyn wnętrzarski
11.15 Kasa na bank - telerutniej
12.15 BAR EUROPA - Reality Show
13.00 „Instynkt tropiciela” – przewodnik
po Polsce
13.30 „Daję słowo” – teleturniej
14.15 „Muzyczne listy” – magazyn
15.15 „Pokemon” (102) – serial animowany dla dzieci, USA/Japonia
15.45 „Grzechy” (6) – miniserial, USA
1986, reż. Douglas Hickox
16.40 „Port lotniczy” (19) – dokudrama
17.15 Benny Hill (28) – serial kom.
17.45 BAR EUROPA – plusy-minusy
– Reality Show
18.15 Taxi – teleturniej
19.00 „Narzeczony dla mamony” – program
20.00 BAR EUROPA – plusy-minusy
– Reality Show
21.00 „Presidio” - USA 1988, reż. Peter
Hyams; wyk. Sean Connery, Mark
Harmon, Meg Ryan, Jack Warden
23.05 WYDARZENIA
23.15 „Komenda” - serial dokumentalny
23.45 „Biała intryga” - Wielka Brytania
1987, reż. Michael Radford; wyk. Greta
Scacchi, Charles Dance, Sarah Miles, Joss
Ackland, John Hurt
02.00 „Pałac Wagabundów” (16)
– Australia 2001, reż. Pino Amenta,
Geoffrey Cawthorn, wyk. Rachel Aveling,
Lisa Bailey, Jenni Baird, Amelia Barrett,
Daniel Billett, Dieter Brummer
02.30 Muzyczne listy – magazyn
03.20 „Strefa P” - Magazyn muzyczny
03.45 „Joker” – talk-show
04.35 Zakończenie programu
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Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny
Współcześnie dni pamięci o zmarłych
obchodzimy raz w roku, zgodnie
z zaleceniami Kościoła katolickiego,
choć w niektórych regionach Polski,
np. na Podhalu, można odnaleźć
w zachowanej obrzędowości ślady
dawnych wyobrażeń i zwyczajów.

nych. W przeszłości rozniecano je
także na polach, na rozstajach dróg,
na grobach ludzi zmarłych gwałtowną śmiercią. Ogień potrzebny był
zarówno umarłym, jak i żywym.
Jednych oczyszczał i, jak wierzono,
ogrzewał; drugich zabezpieczał przed
złymi i złośliwymi istotami z tamtego
Na kilka dni przed świętem ludzie świata.
porządkują groby swoich bliskich,
zdobią je kwiatami i zielonymi ga- W uroczystości Wszystkich Świętych,
łęziami. Dawniej sprzątano również zgodnie z rytuałem kościelnym,
domy: „Sprzątali po izbach, myli wierni uczestniczą we mszy, idą na
szczotkami ściany drewniane, sufity, cmentarz, gdzie zapalają znicze na
piece bielili wapnem. Całą noc świecili mogiłach, a w kościele opłacają
świeczki, bo mówili, że wszyćkie du- „wypominki”. Odwiedzają groby
szycki, kozdy przychodzi do swojego również następnego dnia, czyli we
domu” (Podhale).
właściwe Święto Zmarłych – Dzień
Zaduszny.
1 i 2 listopada, czyli uroczystości
Wszystkich Świętych i Dzień Za- Nazwa „Zaduszki”, dziś używana najduszny, zostały wprowadzone do częściej, jeszcze w XIX w. uchodziła
liturgii Kościoła powszechnego za potoczną. Należało wówczas pow średniowieczu. Dzień 1 listopada sługiwać się nazwa pełną: „Dzień
poświęcono zmarłym zbawionym, Zaduszny”. Obie te nazwy mają
a 2 listopada tym, których dusze widoczny związek z rzeczownikiem
„mogą być zbawione dzięki jałmużnie „dusza”. „Zaduszny” to tyle, co „za
i modlitwom”.
duszę zmarłego uczyniony”.

ne z czasownikiem „oddychać”,
„tchnąć”. „Dusza” oznaczała to, co
„tchnięto w ciało i co je ożywiało”,
a po śmierci wraz z „tchem” ulatywała z niego.

Odpowiednikiem tych białoruskich
„dziadów” były na Podlasiu i Mazowszu „stypy”. Wyraz „stypa”, który dziś
oznacza wyłącznie poczęstunek po
pogrzebie, miał dawniej w pewnych
regionach Polski inne znaczenie:
„Poczęstunek dla duchów przodków,
uczta zaduszna”. Wyraz ten został zapożyczony z łaciny i oznacza „datek”,
„ofiarę składkową”.
Dawniej wierzono, że dusze ludzi, którzy
odeszli, przebywają w tych dniach wśród
żywych. Dlatego zapraszano zmarłych
do ich ziemskich domów, zostawiając na
noc uchylone furtki i drzwi. Powszechne
było przekonanie, że odczuwają oni głód
i pragnienie. Dlatego zostawiano na stole
kromki chleba i to „co się jadło gotowanego na kolację”.
Na Podhalu w przeddzień Dnia Zadusznego pieczono pierogi i chleby,
gotowano bób i kaszę, a na wschodzie
Polski kutię – wraz z wódką zostawiano je na stole jako poczęstunek dla
dusz zmarłych. Wieszano też czysty
ręcznik, obok stawiano mydło i wodę
„aby przychodzące dusze mogły się
obmyć”.

Na Kresach Wschodnich dawnej
Polski panował zwyczaj zaduszny
zwany „dziadami”, znany wszystkim
Ognie na grobach są wyrazem naszej Warto dodać, że słowo „dusza” jest Polakom dzięki dramatowi Adama
pamięci o bliskich, którzy odeszli, jak spokrewnione z wyrazem „duch” Mickiewicza. Nazwa „dziady” oznarównież o nieznanych i opuszczo- i „dech”, a bezpośrednio powiąza- czała przodków, zmarłych krewnych. Wierzono, że w noc zaduszkową du-

SZKOŁA Z KLASĄ
Nasielskie Towarzystwo Kultury zachęcało szkoły do przystąpienia do akcji
Gazety Wyborczej i Centrum Edukacji Obywatelskiej „Szkoła z klasą”. Prezentowaliśmy placówki, które do niej przystąpiły i gratulowaliśmy uzyskania
certyfikatu przez szkoły: Szkoła Podstawowa im.Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich i Gimnazjum Publiczne
w Świerczach. Do tego grona dołączyła Szkoła Podstawowa w Dębinkach.
Dyrekcji, nauczycielom i uczniom składamy gratulacje i publikujemy przygotowaną przez tę placówkę informację.
Red.
Rok szkolny 2004/2005 był
dla nas bardzo pracowity.
Przystąpiliśmy do społecznej akcji „Szkoła z klasą”,
której celem jest zasianie
w polskich szkołach nowego sposobu myślenia
o oświacie, promowanie
z a s a d w s p i e ra j ą c y c h
nowoczesną, efektywną
edukację, podnoszących
jej poziom, oddziaływanie na poprawę kultury
wychowawczej oraz ożywianie współpracy szkół

z i c h bl i ż s z ą i d a l s z ą
okolicą, ze środowiskiem
lokalnym.
Akcję przygotowała „Gazeta Wyborcza”, fundacja Centrum Edukacji
Obywatelskiej oraz portal Gazeta.pl.
Honorowy patronat objął prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.
Naszym celem było zrealizowanie
sześciu z trzydziestu przygotowanych przez organizatorów zadań,
przy czym każde z nich dotyczyło innej z sześciu zasad Akcji.

ciąg dalszy na str. 2

sze zbawionych zbierają się o północy
w kościele, gdzie duch zmarłego księdza odprawia dla nich mszę. Stąd kościoły były otwarte, a żaden człowiek
żywy nie miał prawa przestępować
progu świątyni.
W Dzień Zaduszny szczególne
miejsce zajmował żebrak – dziad.
Obdarowywany był on jedzeniem
i pieniążkami. Wierzono bowiem, że
w jego postać może się wcielić osoba zmarła, stąd hojne obdarowywanie
– dając mu jałmużnę wybawiało się
dusze cierpiące w czyśćcu.
Takie opowieści przekazywali sobie
dawni mieszkańcy Polski. Rozmawiano o niezwykłych spotkaniach
z duszami zmarłych, które błąkały
się po lasach, a od zmierzchu po
cmentarzach i w pobliżu kościoła.
Szczególnie niebezpieczne były dusze potępionych, które straszyły przy
mostach, młynach, na rozstaju dróg.
Wierzono, że istnieje silny związek
między światem żywych i światem
zmarłych, a dusze mogą obcować
z żyjącymi.
Opracowała
Elżbieta Olszewska

– SZKOŁA PODSTAWOWA W DĘBINKACH
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SZKOŁA PODSTAWOWA W DĘBINKACH – SZKOŁĄ Z KLASĄ
dokończenie ze str. 1 na rzecz innych ludzi oraz działają
1. SZKOŁA DOBRZE UCZY KAŻDEGO UCZNIA. Potrafi wyjaśniać
i zaciekawiać; dba, aby wszyscy
uczniowie osiągali coraz lepsze
wyniki i rozwijali swoje aspiracje
i zainteresowania. 2. SZKOŁA OCENIA SPRAWIEDLIWIE. Uczniowie
wiedzą, czego mają się nauczyć,

dla dobra swej małej i dużej ojczyzny oraz całego świata. 5. SZKOŁA
POMAGA UWIERZYĆ W SIEBIE,
TWORZY DOBRY KLIMAT. W szkole
panuje życzliwa, pełna wzajemnego
szacunku atmosfera, uczniowie mają
szansę uwierzyć we własne siły.
6. SZKOŁA PRZYGOTOWUJE DO
PRZYSZŁOŚCI. Uczy języków ob-

wynikami przeprowadzonej ankiety „Jaka jest nasza szkoła”. W ciągu
roku szkolnego udało nam się wykonać wszystkie zadania. W pracy
przyświecało nam hasło UCZYMY
SIĘ NIE DLA SZKOŁY LECZ DLA
ŻYCIA.

Zebranie sprawozdawczo
– wyborcze Nasielskiego
Towarzystwa Kultury
Dnia 23 września 2005 r. w Bibliotece finału 34 uczniów;

Sprawozdania z realizacji zadań Miejskiej odbyło się walne zebranie
przesłaliśmy do sekretariatu akcji. sprawozdawczo – wyborcze NTK. II Konkurs – III 2005, wzięły udział szkoły
Wszystkie pomyślnie zaliczyliśmy. Okres sprawozdawczy z działalności podstawowe, gimnazja i szkoły ponad-

znają i rozumieją zasady oceniania.
3. SZKOŁA UCZY MYŚLEĆ I ROZUMIEĆ ŚWIAT. Uczy twórczego
i krytycznego myślenia, a wiedza
i umiejętności w niej zdobyte pomagają zrozumieć to, co dzieje się
w ich miejscowości, w Polsce, na
świecie oraz rozwiązywać realne
problemy. 4. SZKOŁA ROZWIJA
SPOŁECZNIE, UCZY WRAŻLIWOŚCI. Uczniowie uczą się współdziałania w zespole, angażują się w pracę

cych, posługiwania się komputerem
i internetem, przygotowuje uczniów
do życia w zjednoczonej Europie
i wprowadza w świat kultury.
Choć nasze grono pedagogiczne
jest stosunkowo nieliczne, utworzyliśmy sześć zespołów i przydzieliliśmy zadania, które wybraliśmy do
realizacji.
Przy wyborze kierowaliśmy się

Na podstawie decyzji komisji przyjmującej sprawozdania otrzymaliśmy
prestiżowy tytuł „Szkoły z Klasą”. Jako
laureaci dostaliśmy dyplom i certyfikat podpisane przez prezydenta.
„Szkoła z klasą” jest prawdopodobnie
pierwszą na świecie tak masową akcją, która przebiega przy udziale internetu. W portalu Gazeta.pl nasza szkoła
utworzyła swoją stronę internetową,
gdzie wpisaliśmy informacje o sobie.
Tu także pojawiały się - po zaliczeniu
przez sekretariat - sprawozdania
z wykonanych zadań. W ten sposób
przyczyniliśmy się do powstania
ogromnego informatora o polskich
szkołach, umożliwiającego przedstawianie swych osiągnięć. „Szkoła
z klasą” to dziesiątki tysięcy uczniów,
nauczycieli, dyrektorów szkół i samorządowców, którzy chcą, aby ich
szkoły uczyły twórczego i krytycznego myślenia, sprawiedliwie oceniały, miały dobry klimat, rozwijały
w młodych wrażliwość, pomagały im
uwierzyć w siebie i przygotowywały
swych uczniów do dorosłości w nowoczesnym, szybko zmieniającym
się świecie. Jesteśmy dumni z tego
szczytnego tytułu i cieszymy się,
że ogromny wysiłek włożony przez
całą społeczność szkolną w realizację 6 zadań związanych z zasadami
„Szkoły z klasą” zaowocował tym
honorowym wyróżnieniem.

Towarzystwa obejmował lata 2001
– 2005, jednak, ponieważ w bieżącym
roku mija 10 lat od chwili powstania NTK,
zebranie było okazją do podsumowania
całej dotychczasowej działalności.
Henryk Śliwiński prezes ustępującego
Zarządu, który swoją funkcję sprawował
nieprzerwanie przez całe 10 lat, w sprawozdaniu przedstawił realizację zadań, jakie
przyjęło NTK w swoim Statucie. Główny
cel działalności Towarzystwa: „rozwijanie
kultury oraz popularyzowanie jej w społeczeństwie,ze szczególnym uwzględnieniem
potrzeb społeczności lokalnej” realizowany
był poprzez organizację spotkań klubowych, organizowanie różnego rodzaju
imprez dla całej społeczności (występy
artystyczne, wystawy, konkursy) oraz
prowadzenie działalności wydawniczej.
Nie będziemy tutaj wymieniać wszystkich
dokonań NTK (zainteresowanych odsyłamy
do obszernego artykułu K.Maciasa „10lecie Nasielskiego Towarzystwa Kultury”
zamieszczonego w 43 i 44 nr. „Notatnika”
z marca i kwietnia 2005 r.) Przypomnijmy
tylko przykładowo kilka różnorodnych form
naszej działalności z ostatniego okresu:
Spotkania klubowe: – z prof. dr St.
Siekierskim z UW na temat„Kulturotwórcza rola parafii katolickich”- IV 2001;
- spotkanie autorskie z R. Chymkowskim
promujące książkę „Wiedza o kulturze”X 2003; -spotkanie w Chrcynnie połączone ze zwiedzaniem zabytkowego zespołu
pałacowo-parkowego – VIII 2003;

gimnazjalne z miasta i gminy Nasielsk oraz
gimnzjum w Świerczach (pow. pułtuski);
do finału przystąpiło 56 uczniów;
Działalność wydawnicza: - wydano
dwie książki: tomik poezji J.Lesiowskiej
-Michalak – „To już niedługo”- XII 1999;
wybór pamiętników nasielszczan, którzy
byli uczestnikami dwóch ostatnich wojen
światowych – „Historia oczyma mieszkańców Nasielska”, opracowanie i wstęp
dr R. Chymkowski – IV 2005; wydawanie
przez NTK własnego miesięcznika Notatnik
Nasielski jako dodatku do samorządowego czasopisma Życie Nasielska, od r.2001
ukazało się 46 numerów.
W dyskusji nad sprawozdaniem zwracano
uwagę na trudności, jakie napotyka NTK
w swojej działalności. Różnorodne i ambitne zadania, które realizuje wymagają
ściślejszej współpracy ze szkołami. Jednak
wiele placówek oświatowych nie przejawia
zainteresowania spotkaniami z przedstawicielami świata kultury i nauki oraz imprezami artystycznymi, które organizujemy.
Niewielu nauczycieli przychodzi na takie
spotkania,nie zachęca też do udziału w nich
starszej młodzieży. Dlatego często musimy
rezygnować z ich organizacji.
W dyskusji zwrócono również uwagę
na konieczność lepszego reklamowania
działalności NTK.Postulowano stworzenie
strony internetowej Towarzystwa.
Zebrani uznali, że należy kontynuować
dotychczasową działalność NTK, szczególnie działalność wydawniczą.

Imprezy masowe: - wystawa militariów ze Na zebraniu dokonano wyboru nowego

Koordynator akcji w szkole zbiorów E. Malinowskiego „Wezwani do zarządu NTK, który ukonstytuował się
mgr Małgorzata Miłoszewska zwycięstwa i wolności”- II 2001; - koncert następująco: prezes Krzysztof Macias,
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Krzysztof Macias – przewodniczący, Regina Olszewska, Jacek Wilamowski,
Sławomir Umiński, Mirosław Gołębiewski, Stanisław Tyc.
Współpraca: Roman Chymkowski i Henryk Śliwiński
Skład komputerowy: Marek Tyc
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poezji śpiewanej w sali kina w wykonaniu wiceprezes Janusz Konerberger, sekretarz
Wojciecha Gęsickiego i chóru Sine nomine, Olga Symak, skarbnik Elżbieta Olszewska,
członkowie zarządu Monika Pająk i Jacek
promocja płyty „Gabinet poezji”;
Wilamowski.
Konkursy Wiedzy o Nasielsku dla uczniów
Zebranie podjęło jednogłośną uchwałę
z terenu naszego miasta i gminy:
o nadanie Henrykowi Śliwińskiemu za zasłuI Konkurs –IV 2002, w którym wzięły
gi dlaTowarzystwa i miasta gminy Nasielsk
udział wszystkie nasielskie gimnazja
tytułu Honorowego Prezesa NTK.
i szkoły ponadgimnazjalne, zgłosiły do

Zarząd NTK

4–17 listopada

Życie Nasielska

OGŁOSZENIA
DROBNE
Sprzedam samochód osobowy
OLTCIT Club,tel. 0 502 035 852
Pilnie sprzedam M5 w Nasielsku po
remoncie, dwa balkony tarasowe,
I piętro, tel. 0 600 069 315
Sprzedam Audi 80 – uszkodzony
przód pojazdu, alufelgi, sprowadzone z Niemiec, krótko użytkowane w kraju, tel. 0 600 951 882
Praca dodatkowa
tel. 0 608 415 273

AVON,

Sprzedam dużą wieżę stereo
Technics, trzy segmenty: Amplituner, CD, Deck + dwa głośniki 80W,
tel. 0 505 499 840
Sprzedam mieszkanie własnościowe 3 pokoje + kuchnia, 74m2, tel.
0 697 287 570
Sprzedam dom z pomieszczeniem
sklepowym, Krogule 62
Zatrudnię pracowników drogowych, tel. 0 501 214 233
Sprzedam dom murowany o pow.
221,5 m2 z działką o pow. 1700 m2
i ziemią rolną, o pow. 0,84 ha
w Jaskółowie koło Nasielska,
tel. 691 21 28 lub 0 501 638 461
Poszukuję
tel. 691 22 17

traktorzysty,

Poszukuję pracownika do prac
budowlano-remontowych, bez
nałogów, tel. 0 604 539 784
Tanio sprzedam nową suknię ślubną, rozmiar 36/38
z nowej kolekcji „ELLE” – kolor
biały, zdobny gorset wraz z wytwornym dołem, dodatki gratis,
tel. 0 505 776 030
Kupię lub wynajmę mały dom
lub mieszkanie w okolicy Nasielska. Pilne, tel. 0607 687 306
Sprzedam ciągnik C330,
stan bdb., kosiarkę rotacyjną i przyczepę 4-tonową
tel. 0 887 115 784 – wieczorem
lub 0 607 894 395
Kupię dom w Nasielsku lub
w okolicy, tel. 0 507 323 433
Tanio sprzedam: półkotapczan,
ławostół, stolik pod telewizor,
bordowy dywan, tel. 693 00 17
Sprzedam Poloneza 1995 r.,
pierwszy właściciel, garażowany, benzyna + gaz, przebieg
67 000 km, tel. 693 11 43
po godz. 1600
Sprzedam piec C.O. na olej
opałowy 20-25 kW 2 letni
i piec C.O. - węglowy 18kW stan
b.dobry - tanio, tel. 691 26 36

REKLAMA

w „Życiu Nasielska”

tel. 023 691 23 43,

www.zycie.nasielsk.pl
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„Pechowa” Kolejka
kolejka rozegrana 22 paź13
dziernika, wbrew przesądom, okazała się dla nasielskie-

go Żbika szczęśliwa. W sobotnie
popołudnie Żbik podejmował KS
Warkę, z którą w zeszłym sezonie
na własnym stadionie wygrał
4:1, a w obecnym sezonie w ligowej tabeli zajmuje ona przedostatnie miejsce. Dlatego i tym razem
kibice liczyli na łatwe zwycięstwo
gospodarzy.
Od samego początku meczu inicjatywa należała do Żbika, który w ciekawy sposób rozgrywał
piłkę, od czasu do czasu przerzucając ciężar gry
raz na lewą, raz na prawą stronę boiska. Jednak,
aby Żbik mógł strzelić bramkę, brakowało
dokładnego ostatniego podania i naszego najlepszego strzelca Erasaby, który w tym meczu
nie grał. Ofensywna gra gospodarzy pozwalała
Warce na łatwe rozgrywanie piłki pod polem
karnym Żbika, gdzie dobra gra nasielskich
obrońców uniemożliwiała stworzenie jakiejkolwiek groźnej sytuacji podbramkowej.
W przeciągu pierwszych 20 minut na boisku,
oprócz niecelnego strzału Unierzyskiego
w 6 min. i zamieszania pod bramką Warki,
po którym mógł paść gol w 15 min., nic ciekawego się nie działo. Szczęście do piłkarzy
Żbika uśmiechnęło się w 23 min. Po ładnym
rajdzie Krzyczkowskiego lewą strona boiska
i dośrodkowaniu w pole karne piłka uderzona
przez Sazonowicza trafia w rękę wareckiego
obrońcę i sędzia odgwizduje rzut karny. Do
11-stki podszedł Sazonowicz, strzelił nisko
w lewy róg, jednak bramkarz wyczuł intencje
i zdołał sparować piłkę na słupek. Odbita piłka
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wróciła pod nogi wykonawcy rzutu karnego, Warka mogłaby wyjść na prowadzenie.
który „końcem buta” wtoczył piłkę do siatki
Po ofensywie Warki w końcu przebudził się
gości, strzelając pierwszą bramkę.
Żbik, który zaczął ponownie atakować i stwarzać
Po stracie bramki trochę odważniej zaatakowali groźne sytuacje. W 70 i 72 min. Gumowski miał
goście, jednak skutecznie grająca obrona Żbika dwie okazje na podwyższenie, jednak po jego
nie dała żadnych szans gościom na strzelenie strzałach piłka minimalnie minęła bramkę. W 73
bramki wyrównującej. Natomiast Żbik, pomimo min. rozgrywający bardzo dobre spotkanie
że utrzymywał się przy piłce i dobrze ją rozgry- Krzyczkowski po ładnym rajdzie lewą strona
wał, nie potrafił poważnie zagrozić bramce gości. i minięciu zawodnika Warki dośrodkowuje
Do końca pierwszej połowy na stadionie wiało w pole karne do niepilnowanego Sazonowicza,
nudą, jedynie w 40 min. po dośrodkowaniu który strzela głową na 2:0.
Załogi Sazonowicz mógł strzelić głową, ale po
jego strzale piłka poszybowała wysoko w górę Po zaledwie 5 minutach pada kolejna bramka
ponad bramkę. Pierwsza połowa zakończyła się dla Żbika po akcji, w której Krzyczkowski
zgrywa głową piłkę w pole karne do dobrze
prowadzeniem Żbika 1:0.
ustawionego Sazonowicza strzelającego głową
Na drugą połowę bardziej zdeterminowani swoja trzecią bramkę w tym meczu. Prowadząc
wyszli piłkarze Warki, którzy bardzo potrze- 3:0, piłkarze Żbika grali swobodnie i kontrolowali
bują punktów, aby opuścić strefę spadkową. sytuację, co pozwalało na efektywne zagrania
Od pierwszych minut starali się zagrozić bramce i rajdy Krzyczkowskiego i Załogi.
Żbika, który oddał inicjatywę, a jego piłkarze już
nie wykazywali tak dużego zaangażowania i ma- „Kropkę nad i” w 90 min. postawił Krzyczkowło biegali. Taka gra mogła obrócić się przeciwko ski, uwieńczając swoją bardzo dobrą grę strzeleŻbikowi, ponieważ w 61 i 65 min. Warka miała niem bramki głową, podobnie jak Sazonowicz.
100-procentowe okazje na strzelenie bramki. Mecz kończy się okazałym zwycięstwem
4:0, a piłkarze KS Warki będą musieli poszukać
Za pierwszym razem na prawej stronie Taras nie punktów na innych stadionach.
upilnował zawodnika, który po szybkim rozegraniu piłki otrzymał prostopadłe podanie i niepil- W tym sezonie na własnym stadionie drużyna
nowany w biegł w pole karne, dośrodkowując Żbika nie została jeszcze pokonana, 5 razy wydo nadbiegającego napastnika. Na szczęście, grywała, 2 razy remisowała przy stosunku bramw ostatniej chwili piłka została wybita. Podobny kowym 22:9. 13 kolejka okazała się szczęśliwa,
przebieg miał akcja z 65 min., kiedy po szybkiej biorąc pod uwagę okoliczności strzelenia przez
kontrze zawodnicy Warki znaleźli się w przewa- Żbika pierwszej bramki i wyjście obronną ręką
żającej liczbie pod polem karnym Żbika i znowu z dwóch bardzo groźnych akcji Warki. W przew ostatniej chwili obrońca wybija piłkę z dala od kroju całego spotkania cała drużyna zagrała
bramki. Gdyby piłkarze Warki byli skuteczniej- dobrze, a wyróżniającymi się postaciami byli:
si, a nasi obrońcy nie mieli odrobiny szczęścia, strzelec hat-tricka – Sazonowicz, Krzyczkowski
i Załoga. Żbik po 1 bramce z karnego i 3 golach

Pogoń - Żbik 3:1
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strzelonych z główki wygrał z KS Warką, jednym
słowem „ruszyli głową” i wygrali.
22 października
Żbik Nasielsk – KS Warka 4:0
Sazonowicz 23, 73, 78 Krzyczkowski 90

P.S.
W meczu kolejki w Pułtusku lider tabeli, GLKS
Nadarzyn zremisował z Nadnarwianką 1:1, dzięki zwycięstwu nad Warką Żbik zajmuje drugie
miejsce, mając na koncie tyle samo punktów, co
Nadarzyn, ustępując jedynie gorszym bilansem
bramkowym!
Inna drużyna z czołówki, Narew Ostrołęka,
wygrała z Gwardią 2:1, przy pustych trybunach
i z nowym trenerem. Zmiany personalne, jakie
w ostatnim czasie dotknęły Narew, to zmiana
trenera po słabym meczu z Deltą; dotychczasowego trenera Bogusława Obolewskiego
zastąpił były selekcjoner reprezentacji Polski
Wojciech Łazarek. Natomiast od 10.10.2005
nowym prezesem War-Polu Narwi Ostrołęka
w miejsce Romana Wargulewskiego został
Wiesław Glinowiecki, dotychczasowy wiceprezes Narwii. Po zajściach na stadionie w meczu z Legionovią Narew została ukarana przez
Wydział Dyscypliny Mazowieckiego Związku
Piłki Nożnej karą finansową w wysokości 2 tys.
złotych oraz zakazem rozgrywania jednego
meczu z udziałem publiczności (tj. War-Pol
Narew Ostrołęka – Gwardia Warszawa w dniu
22 października br.).
Jakub i Przemysław Olech

Tenis Stołowy

W 14 kolejce Żbik Nasielsk po raz kolejny udowodnił, (2 zwycięstwa, 2 remisy, 3 porażki, bilans bramkowy
że nie potrafi grać w meczach wyjazdowych przegry- 10:13) bardzo trafnie odzwierciedla słabą grę w mewając z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 3:1.
czach wyjazdowych. Zupełnie inaczej jest na własnym
boisku. Kolejne mecze z Szydłowianką Szydłowiec
Pierwsza połowa przebiegała zdecydowanie pod
i Powiślanką Lipsko, Żbik będzie rozgrywał u siebie,
dyktando gospodarzy, który mieli dużo sytuacji strzewięc możemy się spodziewać kompletu punktów
leckich. Jednak dopiero w 32 min. jedną z nich wykoi wielu bramek.
rzystał Koźbiał strzelając bramkę na 1:0 dla Pogoni. Po
objęciu prowadzenia, nadal przeważali gospodarze, 29 października
czego efektem była 2 bramka strzelona w 42 min. Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Żbik Nasielsk 3:1
Tym razem strzelcem był Tankiewicz, który pięknym Koźbiał 32, Tankiewicz 42, Krzywicki 52 (k) - Obi 60
lobem pokonał nasielskiego bramkarza. Pierwsza po- W 14 kolejce znów nie brakowało sensacji. Po raz kolejny
zawiódł GLKS, przegrywając 0:2 z Okęciem, tracąc 2 bramki
łowa zakończyła się wynikiem 2:0 dla Pogoni.
W drugiej części spotkania piłkarze gospodarzy
nieco zwolnili tempo. To jednak nie przeszkodziło im strzelić kolejnej bramki. W 52 min.
z rzutu karnego, po faulu na napastniku Pogoni,
bramkę zdobył Krzywicki. Po utracie 3 bramki
odważniej zaatakował Żbik, osiągając znaczną
przewagę. Na efekt nie trzeba było długo czekać.
W 60 min. po rzucie rożnym bramkę główką
strzelił Obi. Żbik nie przestawał atakować, jednak
konsekwentna gra Pogoni uniemożliwiła gościom
strzelenie kolejnych bramek, a mecz ostatecznie
zakończył się wynikiem 3:1.
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PLUKS Cieksyn liderem III ligi

We wrześniu br. rozpoczęły się rozgrywki III
ligi tenisa stołowego, w których występują
zawodnicy Parafialnego Uczniowskiego Klubu
Sportowego z Cieksyna. Podobnie jak w dwóch
ostatnich sezonach, klub z Cieksyna, oprócz takich drużyn, jak: „Marymont” Warszawa, „Culani” Warszawa, „Nadwiślanin” Płock i „Start”
Brwinów, należy do faworytów, z dużymi
w końcówce spotkania. Potknięcia lidera nie wykorzystała szansami gry w barażach o II ligę.

Startem Brwinów 10:4 i remisem 9:9 z Marymontem, nasz zespół z dorobkiem 9 punktów
jest liderem rozgrywek.
W meczach tych punkty dla naszego zespołu
zdobyli: Kujawa Artur 12,5; Rutkowski Paweł
12,5; Falęcki Jacek 8,5; Stamirowski Marek 8;
Niedzielski Mateusz 7,5.
Następny mecz nasi zawodnicy rozegrają

00
czołówka, ponieważ Żbik przegrał z grodziską Pogonią 1:3,
Do tej pory rozegrano pięć kolejek. Po czterech w niedzielę, 6 listopada o godz. 11 w sali gima w meczu kolejki - ostrołęckich derbach Korony z Narwią
efektownych zwycięstwach z LKS Polesie10:1, nastycznej w Cieksynie. Kibiców z całej gminy
padł remis 0:0.
na ten mecz serdecznie zapraszamy.
W pozostałych spotkaniach sypnęło remisami.W meczach „o Orkanem Sochaczew 10:0, Iskrą Sońsk 10:0,
as
6 punktów”: Legionovia zremisowała z KS Piaseczno 0-0, KS
Warka z Powiślanką 2-2,a Delta po raz kolejny u siebie - z Pogonią Siedlce 1:1. Do niskiego poziomu tej kolejki dostosowały
się również zespoły Podlasia i Nadnarwianki, które także po
bezbramkowym remisie podzieliły się punktami.W ostatnim
spotkaniu Szydłowianka, która niedawno otrzymała walkowerem 3 punkty za mecz z Warką, za bardzo uwierzyła
w swoje możliwości i uległa u siebie Polonii II 1:3.
W tabeli ligowej duży tłok. Przewodzą 3 zespoły z równą
Spotkania Żbika, najpierw z Koroną i teraz z Pogonią, ilością punktów, tj. Nadarzyn, Narew i Żbik.Tabelę zamyka
mają kilka cech wspólnych. Były meczami wyjazdo- Delta, a w coraz gorszej sytuacji znajduje się KS Warka,
wymi, rozgrywanymi o wczesnej godzinie i obydwa która zajmuje miejsce przedostatnie.

Żbik przegrał, tracąc 3 bramki. Bilans wyjazdów Żbika

Jakub i Przemysław Olech

