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„Kary” za kratkami

W ostatnich dniach Dariusz K.
„Kary” oraz Grzegorz H. zostali
aresztowani przez policjantów
ze stołecznego „Terroru”. Obaj
są podejrzewani o podwójne zabójstwo w Płońsku i usiłowanie
zabójstwa w Nowym Dworze Maz.
Obaj stanowili trzon gangu „nowodworskiego”. Razem z nimi w ręce
policjantów wpadło trzech innych
członków tej grupy.

fot. KSP

„Karego”, czyli Dariusza K (35 l.) zatrzymano
w niedzielne popołudnie, na jednej z ulic Nowego
Dworu. Pełniący służbę po cywilnemu policjanci
z tamtejszej komendy zauważyli go, gdy szybkim krokiem, skrywając twarz w kołnierz kurtki,
przechodził przez jezdnię. Tę twarz widzieli już na
tablicach w sali odpraw i u dyżurnego. Zapamiętali, że jest to groźny przestępca, poszukiwany
przez Wydział dw. z Terrorem Kryminalnym
i Zabójstw. Natychmiast wysiedli z nieoznakowanego radiowozu i podbiegli w kierunku poszukiwanego. „Kary” próbował jeszcze uciekać,
jednak po krótkim pościgu został zatrzymany,
skuty kajdankami, a następnie przewieziony do
nowodworskiej komendy.

więcej na str. 4

Zima trzyma

Tegoroczny styczeń zapamiętamy na długo. Temperatury w dzień spadały nieraz poniżej 20 stopni mrozu, a nocą nierzadko
i poniżej 30. W niektórych rejonach kraju odwołano lekcje w szkołach, zakładom pracy ograniczono dostawy gazu, którego
zużycie bardzo wzrosło. Z wyziębienia życie straciło ponad 150 osób. Utrudniona była znacznie komunikacja. W niektórych
miejscowościach wystąpiły awarie systemów ogrzewania. Na szczęście kaloryfery w Nasielsku były i są gorące!
Mimo wielu uciążliwości związanych z atakiem ostrej zimy warto choć przez chwilę popatrzeć, jak pięknie w zaśnieżonym
krajobrazie wygląda nasze miasto. Kto wie, może narzekając za pół roku na trzydziestostopniowe upały, zatęsknimy jeszcze
do zimowych chłodów?
A.I.Wojtko

fot. M. Stamirowski
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Obradowała Rada Miejska

19 stycznia 2006 r. spotkała się na LIV sesji Rada
Miejska w Nasielsku.
Obrady prowadził przewodniczący Rady Dariusz
Leszczyński. Po przedstawieniu i zatwierdzeniu
porządku obrad radni jednogłośnie przyjęli protokół
z poprzedniej sesji.
Następnie przewodniczący Rady
przedstawił informację o działaniach
podejmowanych w okresie między
sesjami. W tym czasie mieszkańcy
gminy Nasielsk zwracali się z wieloma
sprawami: poruszano kwestię braku
zatrudnienia i związanych z tym problemów, bezdomnych psów, instrumentów i strojów dla orkiestry dętej
oraz nielegalnego handlu alkoholem
i papierosami na targowisku miejskim.
W dalszej części sesji radni podjęli uchwały. Pierwszą – w sprawie

utworzenia Mazowieckiego Związku
Komunalnego „Czyste Mazowsze”.
Należą do niego wszystkie gminy
powiatów legionowskiego i nowodworskiego, zaś Nasielsk przystąpił
do niego jako 31 gmina. Następnie
podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Mazowieckiego Związku
Komunalnego „Czyste Mazowsze”.
Obie uchwały zostały podjęte jednogłośnie. Później radni zajęli się
uchwałą w sprawie określenia zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami wsi. Uchwała
ta związana jest z rozpoczęciem
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji prac związanych
z opracowaniem nowego wykazu
urzędowych nazw miejscowości
w Polsce. W związku z tym wszystkie gminy otrzymały polecenie
przeprowadzenia w trybie pilnym
analizy urzędowego nazewnictwa

scowości z „wsi” na „część wsi”. I tej
sprawy mają dotyczyć konsultacje
z mieszkańcami wsi (ze względu na
brak udokumentowanych granic tych
wsi oraz spisu osób zameldowanych
w poszczególnych wsiach). Uchwała
została podjęta jednogłośnie.

oraz określeń rodzaju wszystkich
miejscowości na swoim terenie, gdyż
występuje wiele nieprawidłowości
i rozbieżności w ich nazewnictwie
i określaniu rodzaju miejscowości.
W naszej gminie występują również
takie nieprawidłowości. W wykazie
urzędowych nazw miejscowości
w Polsce jako „wsie” figurują: Lubominek, Kukarzewo, Adamowo,
Mazewko, mimo że miejscowości
te posiadają wspólną numerację
porządkową i ewidencyjną odpowiednio z wsiami: Lubomin, Lorcin,
Chrcynno, Mazewo Włościańskie,
i nie posiadają również oddzielnych
obrębów geodezyjnych. Wymaga to
uporządkowania, które może nastąpić w drodze formalnego wniosku
do Ministerstwa za pośrednictwem
Wojewody. Do rozstrzygnięcia jest
kwestia, którą należy uwzględnić we
wniosku, tj. zmiana charakteru miej-

Później ze sprawozdaniem ze swej
działalności między sesjami Rady
zapoznał radnych Burmistrz Nasielska. Przedstawił kwestie oświetlenia
miasta i gminy, Komisji Porządkowej,
hali przy szkole w Dębinakch oraz
pozyskiwania środków na inwestycje,
a także powołania związku komunalnego (bloki przy ul Płońskiej).
Następnie sprawozdanie z pracy
Komisji Rewizyjnej w 2005 r.
przedstawił jej przewodniczący
Stanisław Śmietański. Komisja odbyła 10 spotkań, m.in. analizowała
budżet gminy oraz przeprowa-

dziła kompleksową kontrolę hali
sportowej. Zatwierdzono też plan
pracy Komisji na rok bieżący, który
przewiduje m.in. kwestie kosztów
utrzymania budynków przy ul.
Kilińskiego 10 oraz Elektronowej 3,
wykonania budżetu, funkcjonowania „Życia Nasielska” oraz świetlic
socjoterapeutycznych. Po rozpatrzeniu pism kierowanych do Rady
wolnych wnioskach i zapytaniach
obrady zamknięto.
LAN

Sprostowanie
W sprawozdaniu z poprzedniej sesji
Rady Miejskiej błędnie sformułowaliśmy treść podjętej przez Radę
uchwały w sprawie diet dla sołtysów
za udział w LIII sesji Rady Miejskiej,
która odbyła się 30 grudnia ub.r.
Za pomyłkę przepraszamy.

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych w 2005 r. - cd.
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Lp
1.

Nazwa zadania
Kanalizacja deszczowa
Nowe Pieścirogi

Wykonawca
ZGKiM
w Nasielsku

Termin zakończenia

Wartość planowan

Wartość wg umowy

Zakres rzeczowy

Uwagi

19.07.2005

96.106,00

96.105,53

Sieć długości 302 m

OŚWIETLENIE
Lp

Nazwa zadania

Wykonawca

Dobudowa punktów świetlEnbe W Bogdan Wieczorek
nych na terenie Gminy

1.

Termin zakończenia

Grudzień 2005

Wartość planowana

165.000,00

Wartość wg umowy

Zakres rzeczowy
- dobudowa 15 szt. słupów
- linia sterująca 1975 m
- lampy oświetleniowe 50 szt.
- szafki sterownicze 3 szt

166.235,92

UWAGI
Miejscowości: Chechnówka, Nasielsk,
Wągrodno,Stare Pieścirogi,Jaskółowo,
Popowo, Miękoszynek, Krogule,Toruń
Dworski, Mogowo, Zaborze, Borkowo,
Dąbrowa, Siennica

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W NASIELSKU
Lp

Nazwa zadania

Wykonawca

Termin zakończenia

Wartość planowana

Wartość wg umowy

1.

Projekt PHARE

Inżynieria Rzeszów
Zambet - Pułtusk

31.10.2006

2.693.568,48 EURO

2.693.568,48 EURO
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Inżynier Kontraktu

BUD-INWENT Warszawa
ECM GROUP Polska Warszawa

31.10.2006

292.152,57

292.152,57

3.

Kanalizacja sanitarna
z przykanalikami
w Nasielsku

ZGKiM
w Nasielsku

I etap grudzień 2005

2.311.429,00

967.639,00

Zakres rzeczowy
Uwagi
Zaawansowanie budowy: - kanalizacja
88,86 %
- oczyszczalnia 19,61%
Nadzór nad budową oczyszczalni i
kanalizacją sanitarną
Wykonano kanalizację w ulicach:
100% pierwszego etapu
Krupka, Kościuszki, Wyszyńskiego,
WFOŚ i GW pożyczka
Warszawska, Klonowa-Kasztanowa,
780.000,00
Mieszka I , Lipowa, Jagiełły, Chrobrego,
II
etap
do 30.09.2006 r.
Jaśminowa ,
(kwota 1.343,790,00)
Długość 1949,5

POZOSTAŁE INWESTYCJE
Lp

Nazwa zadania

1.

Modernizacja pomieszczeń
ZOZ w Nasielsku

2.

Budowa OSP Cieksyn

3

Modernizacja pomieszczeń
MOPS dla Poradni Terapii
Uzależnień w Nasielsku

Wykonawca

Termin zakończenia

Wartość planowana

Wartość wg umow

Zakres rzeczowy

Dariusz Olbryś - Nasielsk

28.02.2006

305.568,00

294.368,37

Zaawansowanie około 80 %

Paweł Skibiński
Nowy Dwór Maz.
System Gospodarczy

05.08.2005

20.000,00

13.458,29

Wykonano instalację kanalizacyjną pod posadzkami, posadzki cementowe z ociepleniem

Dariusz Olbryś - Nasielsk

22.11.2005

60.000,00

55.132,13

Uwagi
Dofinansowanie ZPORR
229.176,27
Na dodatkowy zakres prowadzona jest obecnie procedura
przetargowa
( wartość około 240 tys. zł)

Wykonano adaptację pomieszczeń po byłym
Dofinansowanie z Urzędu
MOPS w Nasielsku ul. Warszawska. Wykonano
Marszałkowskiego
tynki, ścianki , posadzki o pow. łącznej
40.000,00
2
80,00 m
Źródło UM
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Spotkanie ze znanym
reżyserem
Nasielski Ośrodek Kultury
odwiedził wyjątkowy gość.
23 stycznia br., z inicjatywy
Burmistrza Nasielska, Stowarzyszenia Promowania
Myślenia Obywatelskiego
i Nasielskiego Ośrodka
Kultury, odbył się pokaz
filmu Persona non grata, po której to projekcji
widzowie spotkali się
z autorem scenariusza
i reżyserem filmu, Krzysztofem Zanussim.

fot. M. Stamirowski

Powstały w ubiegłym roku film
opowiada o dyplomacie, który po
ś m i e rc i u ko chanej
ż o n y, p o
latach
spędzony ch
w Urugwaj u , w ra c a
d o k ra j u .

Spotyka tam dawnego przyjaciela,
rosyjskiego wiceministra spraw zagranicznych, jednak na ich przyjaźni
ciążą pewne podejrzenia, z czym
bohater musi się zmierzyć.
Po filmie Krzysztof Zanussi zapoznał
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Listy do redakcji
W ostatnim numerze „Życia Nasielska” znalazł się list do redakcji Pani Anny Łapińskiej, współwłaścicielki prywatnego
zakładu opieki zdrowotnej – Centrum Medyczne, także gminnej radnej.
Z uwagi na to, że zawarte w nim informacje deformują prawdziwy stan rzeczy, moim moralnym i służbowym obowiązkiem jest ustosunkowanie się do nich, ponadto szereg pytań zaadresowano bezpośrednio do mnie.
Z tytułu mandatu otrzymanego od wyborców odpowiadam za tę sferę życia mieszkańców gminy, którą jest ich
zdrowie. Wobec trudnej do przewidzenia perspektywy rozwoju i funkcjonowania służby zdrowia uznałem, że jedynie
samorządowa opieka medyczna pozwoli mi na realizację zadań w tym istotnym obszarze naszego życia. W procesie
ubożenia ludności, zwłaszcza wiejskiej, placówka publiczna jest gwarantem bezpłatnego dostępu do świadczeń medycznych, a przez to, że płaciliśmy i płacimy składki zdrowotne – obdarzona zaufaniem i możliwością upomnienia się
o „swoje”. Trzeba mieć jasno przed oczami fakt, że placówki prywatne pracują na zysk swoich właścicieli, zaś placówki
publiczne poprzez dobre zarządzanie – na rzecz wszystkich zadeklarowanych do nich obywateli. W obu przypadkach
podmiotem jest pacjent, ale zasadniczy cel jest inny.
W liście Pani Anny Łapińskiej pada stwierdzenie: „Pan burmistrz wydaje pieniądze podatników na sponsorowanie
gminnego ZOZ-u, który obsługuje tylko część mieszkańców gminy.”

z eb ra n y c h
z okolicznościami jego
p ow s t awa n i a
oraz opowiad a ł z w i ą z a ne
z tym anegdoty.
Widzowie zaś pytali reżysera przede
wszystkim o niektóre wątki filmu.
W przyszłym roku Krzysztof Zanussi będzie obchodził jubileusz
40-lecia pracy artystycznej,
z której to okazji życzenia złożył
mu Sekretarz Nasielska Zbigniew
Rutkowski. A jako że w tym samym, 2007 r., nasielskie kino
będzie świętowało swoje pięćdziesięciolecie, być może będzie
to dobra okazja do ponownego
spotkania reżysera z publicznością
Nasielska.
LAN

Z przymrużeniem oka

Od początku roku 2005 SPZOZ opiekuje się ponad 24 tysiącami pacjentów gmin Nasielsk i Świercze w zakresie ratownictwa medycznego, jak również świątecznej i nocnej ambulatoryjnej pomocy lekarskiej oraz pielęgniarskiej, także
pacjentami dr Łapińskiej, którzy są zadeklarowani do Centrum Medycznego, i jest ich około 3 tysięcy. Podobnie jest
z NZOZ-em Pani dr Rucińskiej (około 1500 pacjentów). Widać więc gołym okiem, bez skomplikowanej arytmetyki,
jaką „część mieszkańców” obsługuje SPZOZ.
W soboty, niedziele i święta poza lekarzem zespołu wypadkowego dyżuruje jeszcze jeden doktor. Jeśli karetką jeździ
akurat chirurg, to w przychodni jest zwykle internista lub pediatra, albo odwrotnie. Tego w Nasielsku wcześniej nie
było, a pieniądze wędrowały do Nowego Dworu lub Pułtuska. Obecnie pieniądze trafiają do kasy SPZOZ i tutaj są
wykorzystywane na nasze potrzeby.
Jestem winny w tym miejscu krótką relację z dokonań SPZOZ. Kiedy 20 miesięcy temu dr Maciej Rudzki rozpoczął
pracę, pod opieką SPZOZ było około 12,5 tysiąca pacjentów, przyjmowało 6 lekarzy w 3 ośrodkach zdrowia, Przychodnia Miejska nie spełniała wymogów sanitarnych, aparatura medyczna poza wyjątkami wymagała wymiany.
Jakby tego nie było dosyć, pacjenci odchodzili do placówek prywatnych lub poza Nasielsk.
Chciałem, aby dla dobra mieszkańców Gminy Nasielsk funkcjonowało w Nasielsku własne pogotowie ratunkowe.
Walka o nasz teren nie była ani zdrowa, ani korzystna, o czym wspomniałem wyżej. Było to olbrzymie przedsięwzięcie logistyczne, poziom naszej gotowości na etapie podjęcia działań był niski, szanse poniżej 1%. Wydałem stosowne
polecenie dr. Rudzkiemu, bardziej by sprawdzić, ile jest wart nowy Dyrektor, niż wierząc w powodzenie, choć taka
myśl mnie nie odstępowała. Ale 1 stycznia 2005 roku pacjenci po wykręceniu numeru 999 usłyszeli w słuchawce:
POGOTOWIE RATUNKOWE NASIELSK.
SPZOZ otrzymał od gminy dotację na zakup karetki (naszej, gminnej karetki, bardzo dobrze wyposażonej), a ponieważ
wystąpił również o kontrakt na ginekologię i położnictwo, aby spełnić wymogi wzięcia udziału w przetargu, należało
zakupić USG. Pomogłem w tym zakresie. W 2005 roku SPZOZ poza wymienionymi dotacjami nie dostał od gminy
nawet złotówki.
Rok 2004 SPZOZ zamknął dodatnim bilansem przedłożonym Radzie Miejskiej. Dla potrzeb pielęgniarstwa środowiskowego zakupiony został Fiat Panda, w Ośrodku Zdrowia w Cieksynie wymieniony został piec CO i wykonana została
modernizacja instalacji elektrycznej.
SPZOZ otrzymał na 2006 rok nowe kontrakty, musi dokupić sprzęt, aby je realizować, i zrobi to za własne pieniądze.
Wracając więc do listu Pani Łapińskiej, pytam: jakie SPZOZ generuje koszty dla gminy i jak ją obciąża? Modernizacja
Przychodni Miejskiej w Nasielsku odbywa się dzięki środkom pozyskanym z funduszy unijnych, precyzyjne rozliczenie będzie możliwe po jej zakończeniu i odbiorze. Oczywiście, aby uzyskać zwrot pieniędzy, trzeba je najpierw
zainwestować.
Ponieważ w swym liście Pani Łapińska wyraziła troskę o płace nauczycieli, zamykanie wiejskich szkół itd. w kontekście
tego, czy gminę stać na pensję dla dyrektora gminnego SPZOZ, który – cytuję – „nie pracuje ani jednej godziny”,
wyjaśniam Pani Radnej i Członkini Komisji Zdrowia Rady Miejskiej w Nasielsku: gmina nie płaci Dyrektorowi SPZOZ
ani grosza! Dyrektor wypracowuje swoją pensję z zysku zakładu. Burmistrz jest stroną umowy o pracę z Dyrektorem
SPZOZ. Powołuje i odwołuje go, rozlicza z efektów pracy.
Żałuję też, że „troska” o kwestie oświatowe uniemożliwiła Pani poinformowanie czytelników, iż dla podniesienia bezpieczeństwa dzieci i zapewnienia im opieki medycznej w miejscu nauczania finansuję dwie pielęgniarki szkolne.
W dalszych słowach swego listu do redakcji „Życia Nasielska” zaleca mi Pani w trosce o dobro mieszkańców i prawidłową opiekę medyczną, korzystanie z dobrych (prywatnych) przykładów, pozwolę sobie zalecić Pani wzięcie dobrego
(publicznego) przykładu z Dyrektora SPZOZ, który nie pracując ani jednej godziny, ma z realizacji kontraktów z NFZ
coraz więcej pieniędzy, czego Pani i Centrum Medycznemu w roku 2006, bez zazdrości i obawy o gminny SPZOZ,
życzę!
Wracając natomiast do pierwszych wersów Pani wypowiedzi, zapraszam do Przychodni Miejskiej w Nasielsku przy
ul. Sportowej 2, aby miała Pani szansę zweryfikować swoje błędne wyobrażenie dotyczące fotografii pomieszczeń
zamieszczonych w gazecie i poglądu na Pani osobisty wkład w ich obecny wygląd.
Z poważaniem
Burmistrz Nasielska
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
PS. Z konieczności pominąłem szereg już zrealizowanych przez SPZOZ przedsięwzięć oraz najbliższych planów.
Mam nadzieję, że wyręczy mnie dr Maciej Rudzki. Natomiast odnośnie drugiej ze spraw poruszonych w liście
Pani Anny Łapińskiej, czyli kwestii oświaty i edukacji, to do tych zagadnień ustosunkuję się szerzej w następnym
numerze.
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„Kary” za kratkami

W ostatnich dniach
Dariusz K. „Kary” oraz
Grzegorz H. zostali aresztowani przez policjantów
ze stołecznego „Terroru”.
Obaj są podejrzewani
o podwójne zabójstwo
w Płońsku i usiłowanie zabójstwa w Nowym
Dworze Maz.
Obaj stanowili
trzon gangu
„nowodworskiego”. Razem
z nimi w ręce
policjantów
wpadło trzech
innych członków tej grupy.

„Karego”, czyli Dariusza K (35 l.) zatrzymano w niedzielne
popołudnie, na
jednej z ulic Nowego Dworu. Pełniący
służbę po cywilnemu
policjanci z tamtejszej
komendy zauważyli
go, gdy szybkim krokiem, skrywając twarz
w kołnierz kurtki, przechodził przez
jezdnię. Tę twarz widzieli już na tablicach w sali odpraw i u dyżurnego. Zapamiętali, że jest to groźny
przestępca, poszukiwany przez
Wydział dw. z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw. Natychmiast
wysiedli z nieoznakowanego radiowozu i podbiegli w kierunku
poszukiwanego. „Kary” próbował
jeszcze uciekać, jednak po krótkim
pościgu został zatrzymany, skuty
kajdankami, a następnie przewieziony do nowodworskiej komendy. Informacja o jego zatrzymaniu
natychmiast trafiła do stołecznego
„Terroru”. W ten sposób z policyjnej listy osób poszukiwanych
R

E

wykreślono domniemanego szefa Sprawę gangu nowodworskiego
od kilku miesięcy prowadziła
gangu nowodworskiego.
grupa policjantów z Wydziału dw.
Kiedy zatrzymany dowiedział się,
z Terrorem Kryminalnym i Zaktóry wydział go poszukuje, dwubójstw i prokuratorów z praskiej
krotnie próbował się samookoaleProkuratury Okręgowej. Zbierano
czyć. Raz w jednostce policji, drugi
i analizowano wszelkie informacje

i dowody świadczące o przestępczej działalności grupy. Wszystko
wskazywało na to, że to „Kary”
wspólnie z „Grzegorzem H. stali za
podwójnym zabójstwem, którego
dokonano w Płońsku, pod koniec
sierpnia 2005 r. Obaj ,najpierw
uprowadzili swoje ofiary, a następnie zastrzelili je, zwłoki zaś zakopali.
Motywem tego zabójstwa było to,
że jedna z ofiar była świadkiem
w procesie „Karego”.
Obaj zatrzymani odpowiedzą
także za usiłowanie zabójstwa
Rafała Ł. ps. „Zwierzak”, którego
postrzelono w połowie lipca 2005
r. Przestępstw tych dokonano już
po zwolnieniu z aresztu Dariusza
K., gdzie przebywał w związku
z toczącym się przeciwko niemu postępowaniu za zabójstwo
i kierowanie zorganizowaną grupą
przestępczą.
W ciągu ostatnich dni policjanci zatrzymali jeszcze trzech innych członków grupy nowodworskiej: Piotra D.,
Jarosława B. i Krzysztofa K.
za: www.ksp.waw.pl

fot. KSP

raz w czasie konwoju do Komendy
Stołecznej Policji. W ten sposób
pragnął uniknąć odpowiedzialności za swoje czyny. Policjanci
udaremnili obie te próby.

Pożar w Lorcinie

22.01. w Lorcinie spłonęła obora-stodoła ze zbożem i sianem. Straty wynoszą 300 000 zł. na szkodę Stanisława Z. Prawdopodobną przyczyną pożaru
było zwarcie instalacji elektrycznej.
fot. M. Pomaski

Policjanci z wydziału dw. z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw
ustalili także miejsce, gdzie może
ukrywać się drugi z poszukiwanych
przez nich mężczyzn – Grzegorz
H. – bliski współpracownik „Karego”. Jego zatrzymanie miało
bardzo dynamiczny charakter. Po
kilkunastominutowym pościgu ulicami Warszawy, został zatrzymany
i obezwładniony przez sekcję bojową Wydziału Realizacji Komendy
Stołecznej Policji.
K
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KRONIKA
POLICYJNA
09.01. w sklepie spożywczym przy
ul. Piłsudskiego nieznany sprawca skradł
pieniądze z szuflady kasy fiskalnej.
09–10.01. na ul. Piłsudskiego nieznani
sprawcy włamali się do piwnicy Mieczysława M. i skradli m.in. narzędzia
i przewody elektryczne. Straty wynoszą 300 zł.
09.01. w Chlebiotkach Dorota i Andrzej
P. skradli 20 sztuk drzewa o średnicy
12-43 cm na szkodę Jadwigi D.
11.01. w Mogowie dwaj nieznani
sprawcy skradli Leszkowi B. telefon
komórkowy o wartości 150 zł.
11.01. na ul. Broniewskiego nieznani
sprawcy włamali się do domu Jadwigi G.
i skradli m.in. dwie butle gazowe, odzież
i telewizor. Straty wynoszą 600 zł.
12.01. na ul. Broniewskiego nieznani
sprawcy włamali się do komórki
Ryszarda Sz. i skradli m.in. części hydrauliczne i przewody. Straty wynoszą
600 zł.
14.01. w Cieksynie nieznani sprawcy
włamali się do domku letniskowego
Zbigniewa S. i skradli m.in. butlę gazową, hydrofor i spawarkę. Straty wynoszą
2000 zł.
14.01 w Borkowie nieznani sprawcy
włamali się do garażu Bogdana Sz.
i skradli m.in. pralkę wirówkę, drabinę
aluminiową i rury mosiężne. Straty
wynoszą 1000 zł.
15.01. na ul. Starzyńskiego nieznani
sprawcy skradli z niezamkniętego
samochodu dwie torby z artykułami
spożywczymi i radioodtwarzacz.
Straty wynoszą 750 zł na szkodę Radosława M.
19.01. na ul. Piłsudskiego nieznani
sprawcy włamali się do piwnicy i skradli
butlę gazową. Straty wynoszą 150 zł na
szkodę Wiesława L.
21.01. na ul. Warszawskiej nieznani
sprawcy ze stojaka skradli 3 butle pełne
gazu i 2 puste. Straty wynoszą 650 zł na
szkodę Waldemara P.
23.01. na ul. Piłsudskiego z niezamkniętego mieszkania Andrzeja K. nieznani
sprawcy skradli torbę podróżną z radiotelefonem.
M
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HIT NA DZIŚ

Sztos
TVP 1  20.15
Film sensacyjny, 87 min, Polska 1997;
Reżyseria: Olaf Lubaszenko; Scenariusz:
Jerzy Kolasa; Zdjęcia: Piotr Wojtowicz;
Muzyka: zespoły Miłość, Tymon i Trupy;
Aktorzy: Jan Nowicki, Cezary Pazura,
Ewa Gawryluk, Krzysztof Zaleski, Leon
Niemczyk, Jerzy Kolasa, Agnieszka Sitek,
Henryk Bista, Edward Linde-Lubaszenko
i inni

Sopot, początek lat 70.
30-letni Kazik Czarnecki, noszący ksywkę „Synek”, wychodzi
po półtorarocznej odsiadce na
wolność, wraca do rodzinnego
Trójmiasta i próbuje jakoś się
urządzić. Pracujący w stoczni
brat proponuje mu pomoc w załatwieniu pracy przy malowaniu
statków, ale ta oferta niezbyt
nęci chłopaka. Ma dziewczynę,
Beatę, chciałby się ożenić, a za
robotniczą pensję może kupić
mieszkanie nie wcześniej niż za
20-30 lat. Kontaktuje się więc
z dawnym kumplem, sporo starszym od niego Erykiem, który jest
fachowcem od „przewalanek”
– oszustw walutowych, a także
niejako „szwagrem” Synka, gdyż
Beata – o czym już jej ukochany
nie wie – żyła pod jego nieobecność z Erykiem. Doświadczony
kumpel wciąga Synka do spółki
i teraz już razem oszukują cudzoziemców przy wymianie walut, wciskając im zamiast banknotów pocięte gazety. Pewnego
dnia Eryk, zapalony hazardzista,
przegrywa dużą sumę z Gruchą,
przyjacielem z branży. Okazuje
się, że Grucha z premedytacją
go oszukał. Eryk postanawia się
zemścić na równie dużą skalę,
ale do tego potrzebuje sporej
gotówki. Wraz z Synkiem jedzie
więc na Mazury, gdzie pełno
niemieckich wycieczek, a więc
i „jeleni” do oskubania.

TELEWIZYJNY

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

06:00 Kawa czy herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Weterynarz Fred; serial animowany
kraj prod.Wielka Brytania (2000)
08:25 Andy Pandy; serial animowany
08:35 Jedyneczka; program dla dzieci
09:00 Ferie z Jedynką - odc. 15; magazyn
09:25 Tajemnica Starego Ogrodu; film
fabularny kraj prod.Polska (1983)
10:55 TELEZAKUPY
11:25 Wielkie sprzątanie
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Klan - odc.1046; telenowela TVP
12:35 Plebania - odc. 650; telenowela
13:05 Jaka to melodia?; teleturniej
13:30 Wiedźmy - odc. 12/13 - Jak struś
z psem; serial TVP
14:15 Bulionerzy - odc. 37 - Moda; serial
komediowy TVP
14:45 Szansa na życie - Dom Pomocy
Społecznej w Częstochowie
15:00 Wiadomości
15:10 JAG VIII, Wojskowe Biuro Śledcze
- Pod własnym ogniem odc. 15; serial kraj
prod.USA (2003)
16:00 Moda na sukces - odc.2721; serial
kraj prod.USA (1998)
16:25 Moda na sukces - odc.2722; serial
kraj prod.USA (1998)
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Warto kochać - odc. 28; serial TVP
18:10 SEJF-Subiektywny Express Jacka
Fedorowicza; program rozrywkowy
18:25 Okazja - odc. 13 - Dżoger; serial
19:00 Wieczorynka - Maks i Ruby - Maks
spóźnia się na autobus  kraj prod.Kanada
(2002)
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 Pogoda
20:15 Piątkowe kino akcji - Sztos; film
fabularny kraj prod.Polska (1997); reż.:
Olaf Lubaszenko; wyk.:Cezary Pazura,
Jan Nowicki, Ewa Gawryluk, Krzysztof
Zaleski, Leon Niemczyk, Jerzy Kolasa,
Agnieszka Sitek, Henryk Bista
21:55 Żelazny orzeł 2 (Iron Eagle 2);
film sensacyjny kraj prod.USA, Kanada,
Izrael (1988); reż.:Sidney J. Furie; wyk.:
Gossett Louis Jr, Mark Humphrey, Stuart
Margolin
23:40 Po godzinach
00:35 Tele-Nowela
00:50 Kino nocnych marków - Latający
wirus (Flying Virus); film sensacyjny kraj
prod.USA (2001); reż.:Jeff Hare; wyk.:
Gabrielle Anwar, Craig Sheffer, Rutger
Hauer
02:35 Zakończenie programu

05:55 Złotopolscy - odc. 340; Chęć życia
kraj prod.Polska (2000)
06:20 10 minut tylko dla siebie
06:30 Dwójka Dzieciom - Karino odc.
3/13 - Niebezpieczeństwo; serial kraj
prod.Polska (1975)
07:00 TELEZAKUPY
07:15 Od przedszkola do Opola
07:45 Dwójka Dzieciom - Teletubisie - odc.
137; serial animowany
08:10 Egzamin z życia - odc. 30; serial
TVP kraj prod.Polska (2005)
09:00 Pytanie na śniadanie
11:05 M jak miłość - odc. 270 kraj
prod.Polska (2004)
11:55 Jesteś tym, co jesz - odc. 1; serial
dokumentalny
12:20 TELEZAKUPY
12:35 Spotkanie z Balladą - Karnawał
w Kopydłowie „Samba” (1); wyk.:
Leszek Benke, Ewa Kolasińska, Kajetan
Wolniewicz, Lidia Bogacz, Feliks Szajnert,
Przemysław Branny, Łada Gorpienko
13:25 Wędrówki przyrodnicze z Davidem
Attenborough - Superstado; serial dokumentalny
14:00 Dolina Kreatywna
14:25 Ferie z Dwójką - Powrót Merlina;
baśń kraj prod.Wielka Brytania (1999);
reż.:Paul Matthews; wyk.:Rik Mayall, Tia
Carrere, Patrick Bergin, Adrian Paul
16:00 Panorama
16:15 Dla niesłyszących - Egzamin z życia
- odc. 32; serial TVP kraj prod.Polska
17:15 Allo,Allo - odc. 81; serial komediowy
kraj prod.Wielka Brytania (1992)
17:45 Z Dwójką bezpieczniej
17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:45 Pogoda
18:50 Europa da się lubić - Europa (nie)
parlamentarna
19:55 Alternatywy 4 - odc. 5 Dwudziesty
stopień zasilania; serial komediowy
20:55 Kabaretowe Oczko - czyli XXI
Przegląd Kabaretów PaKA 2005 (1)
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport Telegram
22:30 Pogoda
22:45 Wideoteka dorosłego człowieka;
Bez ograniczeń wiekowych
23:15 Tajne akcje CIA - s.II odc.
1/22 kraj prod.USA (2003); reż.:Jeff
Woolnough
24:00 Billboard; film sensacyjny kraj
prod.Polska (1998); reż.:Łukasz
Zadrzyński; wyk.:Rafał Maćkowiak,
Andrzej Seweryn, Bogusław Linda,
Piotr Fronczewski, Paweł Kukiz,
Justyna Steczkowska, Piotr Gąsowski,
Katja Gusiewa
01:40 U2 - Vertigo, koncert w Chicago
kraj prod.USA (2005)
02:35 Zakończenie programu

06:00 Piosenka na życzenie
06:50 TV MARKET
07:10 Interwencja, odc.593
07:30 B-Daman, odc.10
08:00 Adam i Ewa, odc.11 Polska
09:00 Tango z aniołem, odc.24 Polska
09:45 Daję słowo, odc.24
10:30 Graczykowie, odc.24, Polska,
2000 r. Krzysztof Jaroszyński, Ryszard
Zatorski
11:00 Dom nie do poznania, odc.4; USA,
2003 r. David Dryden, Patrick Higgins
12:00 Adam i Ewa, odc.12 Polska, 2000
13:00 Jezioro marzeń, odc.108 USA
14:00 Miodowe Lata, odc.55 Polska, 2000
r. Maciej Wojtyszko w. Cezary Żak (Karol
Krawczyk), Artur Barciś (Tadzio Norek),
Dorota Chotecka-Pazura (Danuta Norek),
Agnieszka Pilaszewska (Alina Krawczyk),
Jarosław Boberek (cwaniak)
14:45 Eureko - ja to wiem, odc.13 Polska,
2005 r. Maciej Swierawski, Rolf Meter
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.594 Polska
16:30 Tango z aniołem, odc.25 Polska,
2005 r. Jarosław Marszewski, Tomasz
Konecki
17:10 Czysta gra, odc.18 Polska, 2005 r.
Wojciech Pijanowski
17:20 Daję słowo, odc.25
18:05 Miodowe Lata, odc.56 Polska, 2000
r. Maciej Wojtyszko
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Zemsta frajerów; USA, 1984
r. Jeff Kanew w. Carradine Robert,
Anthony Edwards, Busfield Timothy,
Andrew Cassese, Curtis Armstrong
Komedia sytuacyjna, osadzona na tle
typowego koledżu, w którego kampusie działają dziwne organizacje, a
wśród nich - Lambda-Lambda-Lambna,
założona przez i dla najgorszych frajerów uczelni. Bohaterem jest Booger
(Armstrong), najgorsza z oferm, za
to wyposażony w bogatego wujaszka
Louisa (Carradine).
21:35 Nieustraszeni, odc.51 2002
22:35 Na jeden temat...z Joan Rivers,
odc.13
23:05 Daleko od noszy, odc.52 Polska,
2004 r. Krzysztof Jaroszyński
23:35 Biznes Wydarzenia
23:55 Pogoda
00:05 Kuzynka Bette, Wielka Brytania/
USA, 1998 r. McAnuff Des w. Lange
Jessica, Shue Elizabeth, Hoskins Bob,
Hugh Laurie
02:00 Love TV Program rozrywkowy
03:00 BoomBox Program muzyczny
05:30 Pożegnanie

06:05 Uwaga! - magazyn, 2006
06:25 Telesklep
07:05 Usterka - serial fabularno-dokumentalny, 2002
07:35 Firma - magazyn, 2006
08:05 Inspektor Eddie - serial komedia
(2/13), Wielka Brytania, 2003
09:00 Wykręć numer - interaktywny
teleturniej na żywo, 2006
10:10 Salon Gier - interaktywny teleturniej
na żywo, 2006
11:05 Na Wspólnej - serial obyczajowy
(591/0), Polska, 2006
11:35 Taniec z gwiazdami - program
rozrywkowy, 2005
13:10 Detektywi - serial fabularno-dokumentalny, 2006
13:45 Inspektor Eddie - serial komedia
(3/13), Wielka Brytania, 2003
14:45 Nash Bridges - serial sensacyjny (62/122), USA, 1996, reż. Jim
Charleston
15:45 Barwy grzechu - telenowela
(20/160), Brazylia, 2004
16:45 Fakty Popołudniowe
17:02 Uwaga!  - magazyn, 2006
17:15 Rozmowy w toku - talk show
18:25 Detektywi - serial fabularno-dokumentalny, 2006
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn, 2006
20:10 Czysta gra - film sensacyjny, USA,
1995, reż. Andrew Sipes , wyst. William
Baldwin, Cindy Crawford, Steven Berkoff,
Christopher McDonald, Salma Hayek

05.40 „Sztukateria” - Magazyn kulturalny
06.05 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
06.30 VIP – program kulturalno-rozrywkowy
06.55 Muzyczne listy – magazyn
07.55 TV Market
08.10 „Pokemon” (145) – serial animowany dla dzieci, USA/Japonia 1997-98
08.40 Benny Hill (70) – serial kom.
09.15 „Kachorra to ja” (39) - Argentyna
2002, prod. Gabriel Fierro; reż. Jorge
Montero
10.15 „Largo” (38) – przygodowy serial
akcji
11.15 Kasa na bank - telerutniej
12.15 TV Market
12.30 „Szpital Księcia Alfreda” (13) Docu-drama, Australia, 1999, pomysł
serii i produkcja: Fiona Baker
13.00 „Dekoratornia” – magazyn wnętrzarski
13.30 Awantura o kasę – teleturniej
14.30 „Muzyczne listy” – magazyn
15.30 Punkt, Set, Mecz – magazyn
siatkarski
16.00 „Joan z Arkadii” (45) – serial,
USA 2003, wyk. Joe Mantegna, Mary
Steenburgen, Amber Tamblyn, Jason
Ritter, Michael Welch
17.00 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
17.30 Detektor – raport Czwórki – magazyn reporterski
18.00 Awantura o kasę – teleturniej
19.00 TiVi Sekcja – talk show
20.00 „Klątwa upadłych aniołów” (12)
– serial obyczajowy, Wielka Brytania
2004, reż. Brian Grant, Andy Goddard,
wyk. Jemima Rooper, Christina Cole,
Jamie Davis, Amber Sainsbury, Michael
Fassbender, Colin Salmon
21.00 „Pierwsza fala”  (62) – fantastyczny
serial akcji, Kanada 1998, reż. Holly Dale,
Rob LaBelle, wyk. Sebastian Spence, Rob
LaBelle, Dana Brooks
22.00 Wydarzenia
22.10 „Kłamca” (6) - Gra psychologiczna
„KŁAMCA” to pełna napięcia i zaskakujących sytuacji gra psychologiczna, w
której liczy się spryt, intuicja i umiejętność błyskawicznego „rozpracowania”
przeciwnika.W grze bierze udział 6 osób.
Uczestnicy spędzają cztery godziny zamknięci w specjalnie zaaranżowanym
studio i pozbawieni jakiegokolwiek
kontaktu ze światem zewnętrznym.
Rejestracja ich odbywa się przy użyciu
10 kamer poprzez lustra weneckie. Każdy
z nich opowiada swoją historię, starając
się przekonać pozostałych, że to właśnie
jemu należy się wygrana.
23.10 Playboy; „Klub Kalifornia”
01.25 Nocne randki – program
02.20 Muzyczne listy – magazyn
03.10 „Strefa P” - Magazyn muzyczny
03.35 Zakończenie programu

Czysta gra
Film sensacyjny, USA, rok produkcji: 1995; Reżyseria:
Andrew Sipes; Obsada: William Baldwin, Cindy
Crawford, Steven Berkoff, Christopher McDonald,
Salma Hayek

„Czysta Gra” jest debiutem fabularnym
Andrew Sipesa, reżysera krótkometrażowego
filmu „The Champion”. Producentem filmu
jest Joel Silver, nazywany królem kina akcji.
Wyprodukowane przez niego filmy („Zabójcza
broń”, „Szklana pułapka”, „Commando”) zarobiły ponad sto milionów dolarów każdy.
„Czysta gra” to również kino akcji. Nie brakuje
tu pościgów na dachach pociągów, ucieczki
z eksplodującego statku czy przeprawy przez
bagna Everglades i tzw. Aleję Aligatorów na
południu Florydy. Niewątpliwymi atutami filmu są pirotechniczne efekty, szalone tempo
i pełna napięcia historia. Autorem muzyki
jest Mark Mancina, laureat American Music
Award za współprodukcję muzyki do „Króla
Lwa”. Film jest debiutem aktorskim modelki
Cindy Crawford. (piątek, 20:10 TVN)

22:10 Alive: Dramat w Andach - film
katastroficzny, USA, 1992, reż. Frank
Marshall , wyst. Ethan Hawke, Vincent
Spano, Josh Hamilton, Bruce Ramsay,
John Haymes Newton

00:45 Uwaga! - magazyn, 2006
01:05 Nocne igraszki - program rozrywkowy, 2006

Erin Brockovich

Dramat, 125 min, USA 2000; Reżyseria: Steven Soderbergh; Scenariusz:
Susannah Grant; Występują: Julia Roberts, Albert Finney, Aaron Eckart, Marg
Helgenberger, Cherry Jones, Veanne Cox i inni

Ta historia wydarzyła się w Los Angeles na początku lat 90.
Poznajemy bohaterkę, Erin Brockovich – byłą królową piękności,
dwukrotną rozwódkę z trojgiem nieletnich dzieci – w bardzo
trudnej sytuacji życiowej. Nie mająca wykształcenia zawodowego, bezrobotna kobieta rozpaczliwie poszukuje pracy. Chodzi
od drzwi do drzwi, wykonuje dziesiątki telefonów. Jest przebojowa, elokwentna, ma dobrą prezencję, ale z powodu braku
odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia każdy ewentualny
pracodawca odsyła ją z kwitkiem. Erin jest bliska depresji, ale
nie rezygnuje z walki. Ma przecież na utrzymaniu troje dzieci
– ośmioletniego Matthew, sześcioletnią Katie i kilkumiesięcznego
Scotta. Po kolejnej nieudanej próbie zdobycia pracy, Erin wraca
do domu. Na skrzyżowaniu ruchliwych ulic ulega wypadkowi
samochodowemu. W sądzie zażarcie walczy o odszkodowanie, ale jej gwałtowny temperament budzi
kontrowersje i kobieta przegrywa sprawę. Od swego adwokata, Eda Masry (Albert Finney), w zamian
wręcz żada, by zatrudnił ją w swojej niedużej kancelarii. Erin dopina wreszcie swego, a ta praca okaże
się punktem zwrotnym w jej życiu. Porządkując dokumenty w firmie, wpada na trop wielkiej afery w kalifornijskim miasteczku Hinkley. Bulwersująca sprawa dotyczy zatrucia środowiska przez potężny koncern
Pacific Gas & Electric. Erin Brockovich za wszelką cenę postanawia ujawnić światu prawdę. Po nitce do
kłębka dociera do sprawców tragedii wielu ludzi. (sobota, 20:15 TVP 1)
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Billy Eliot
TVN 21.40
Film obyczajowy, Wielka Brytania /
Francja, rok produkcji: 2000; Reżyseria:
Stephen Daldry; Obsada: Jamie Bell, Julie
Walters, Gary Lewis, Jamie Draven, Jean
Heywood, Stuart Wells

Górnicze miasto, w którym mieszka
Billy z rodziną ogarnia fala strajków.
Starszy brat Billy’ego, Tony (Jamie
Draven) i ich ojciec Jackie uczestniczą w manifestacjach. W tym
czasie Billy opiekuje się w domu
niedołężną babcią. Kiedy ma
wolną chwilę, biegnie na grób
matki, która zmarła niedawno i za
którą ogromnie tęskni, chociaż nie
ma odwagi się do tego przyznać.
Wątły chłopak budzi niepokój ojca.
Jackie wie, że jego młodszy syn,
podobnie jak on i Tony pewnego
dnia też zostanie górnikiem. W ich
mieście dla mężczyzn szukających
zatrudnienia nie ma innych możliwości. Aby chłopak nabrał krzepy,
ojciec posyła go na treningi bokserskie. Billy nie odnajduje w sobie
pasji do tego sportu, ale odkrywa, że
w tym samym miejscu, co treningi,
odbywają się lekcje tańca klasycznego. Do udziału w nich zachęca
go rówieśnica, Debbie (Nicola
Blackwell), córka nauczycielki tańca,
pani Wilkinson (Julie Walters).
Okazuje się, że Billy ma talent
i mógłby starać się o przyjęcie do
renomowanej szkoły baletowej.

Zatrzymane chwile
21.10 TVP 1
Film obyczajowy, 88 min, USA 1996;
Reżyseria: Bethany Rooney; Scenariusz
na podstawie powieści Danielle Steel:
David Ambrose; Występują: Eva LaRue
Callahan, James Nordling, Michael
Lowry, Angie Dickinson i inni

Rok 1946, Nowy Jork. Młody amerykański oficer, Brad Fullerton, powraca do swojej ojczyzny. Z wojny, prócz
świeżych jeszcze wspomnień oraz
odznaczeń, przywozi żonę. Młoda
kobieta jest włoską arystokratką
z tytułem księżniczki. Jej rodzinę
dotknęły prześladowania za rządów Mussolliniego i teraz Serena
nie ma nic prócz kochającego ją
męża. Ameryka, w której nigdy nie
była, onieśmiela dziewczynę. Ma
nadzieję, że u boku swojego ukochanego znajdzie szczęście. Niestety,
okazuje się, iż teściowa, Margaret,
zupełnie nie akceptuje wyboru
syna. Matka Brada marzyła, aby
jej najstarsze dziecko w przyszłości
zostało politykiem.Wojskowa kariera
syna pokrzyżowała te ambitne plany,
tym bardziej że i młodszy od Brada
Teddy postanowił pójść swoją drogą
i zostać lekarzem.Także synowa nie
podoba się Margaret, która próbuje
namówić Serenę, aby zniknęła
z życia Brada. Zdezorientowana
Włoszka w zamian za wymuszone błogosławieństwo teściowej
zgadza się wyrzec majątku męża.
Serena spodziewa się dziecka.
Szczęście młodej pary przerywa
tragiczna śmierć Brada podczas
wojny koreańskiej.

27 stycznia–9 lutego

SOBOTA 4 LUTEGO 2005 r. (Andrzej, Izyda, Jan, Joanna, Józef, Mariusz, Weronika)

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

06:00 Natura 2000; serial dok.
06:15 Smaki polskie; magazyn kulinarny
06:30 Białoruś, Białoruś...; magazyn
06:50 Dzień dobry w sobotę; program
poradnikowy
07:05 Rok w ogrodzie
07:25 Dzień dobry w sobotę; program
poradnikowy
07:50 Był taki dzień; felieton
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Moliki książkowe-czyli-co czytać
dziecku - odc. 7; magazyn
08:25 Wirtul@ndia - O’ Yeti !
08:55 Ziarno ; magazyn
09:25 5-10-15 - magazyn dla dzieci
09:50 Scooby, gdzie jesteś?; serial anim.
10:20 Szkoła złamanych serc; serial obycz.
11:05 Czarna owca; magazyn muzyczny
11:45 SF-Symulator faktu
12:10 Re:akcja; program dla młodzieży
12:40 Parapet - dla młodych widzów
12:50 Był taki dzień; felieton
13:00 Wiadomości
13:10 Kochamy polskie komedie
13:35 Puchar Świata w skokach narciarskich - Willingen
15:45 Kobiety Kennedych - cz. 4; serial
biograficzny kraj prod.USA (2001)
16:30 Co tu jest grane ?; program muz.
17:00 Teleexpress
17:20 Warto kochać - odc. 29; serial TVP
18:10 Show Express
18:25 Sąsiedzi; serial komediowy TVP
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:50 Sport
20:00 Pogoda
20:15 Hit na sobotę - Erin Brockovich;
dramat kraj prod.USA (2000); reż.:
Steven Soderbergh; wyk.:Julia Roberts,
Albert Finney, Aaron Eckhart
22:30 Męska rzecz... - Uniwersalny żołnierz 2: Towarzysze broni; film science
fiction kraj prod.USA (2006); reż.:Jeff
Woolnough; wyk.:Gary Busey, Chandra
West, Burt Reynolds
00:05 Około północy ; magazyn
00:25 Kino nocnych marków - Kobiety
Kennedych - cz. 1; serial biograficzny
kraj prod.USA (2001)
01:05 Kino nocnych marków - Kobiety
Kennedych - cz. 2; serial
01:45 Był taki dzień; felieton
01:55 Zakończenie programu

06:00 Echa tygodnia
06:30 Spróbujmy razem; magazyn dla
niepełnosprawnych
06:55 Smak Europy
07:10 Dwójka Dzieciom - Teletubisie - odc.
138; serial anim.
07:35 Złotopolscy - odc. 738
08:00 M jak miłość - odc. 382; serial TVP
kraj prod.Polska (2005)
08:50 Rodziny grubasów - odc. 3; serial
dokumentalny kraj prod.Wielka Brytania
09:25 Na dobre i na złe - odc. 243
Małżeńskie porachunki kraj prod.Polska
10:15 7 dni świat
10:50 Wielka Gra; teleturniej
11:45 Kręcioła
12:05 30 ton - lista, lista, lista przebojów
12:40 Kochanie zmniejszyłem dzieciaki
- odc 46/66 kraj prod.USA (1997)
13:25 Święta wojna
14:00 Familiada; teleturniej
14:30 Złotopolscy - odc. 740 Biała dama
kraj prod.Polska (2005)
15:00 Załóż się - cz. I; widowisko rozrywkowe
15:55 Załóż się - cz. II ; widowisko rozrywkowe
16:45 Tygodnik Moralnego Niepokoju
17:15 Duże dzieci; talk-show
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:40 Pogoda
18:55 Herbatka u Tadka
19:50 Kabaretowa Scena Dwójki Kabaret
Ani Mru Mru „Premiery, prapremiery i
prawie premiery”; widowisko
20:50 Robert Rozmus show; widowisko
21:45 Słowo na niedzielę
22:00 Panorama
22:20 Sport Telegram
22:25 Pogoda
22:40 Śmierć za niewinność; dramat kraj
prod.USA (1996); reż.:Sarah Botsford;
wyk.:Genevieve Bujold, Nancy Beatty,
Graham Greene
00:10 Płatny zabójca; film sensacyjny
kraj prod.USA (1991); reż.:Aaron
Norris; wyk.:Chuck Norris, Michael
Parks, Al Waxman
01:45 Zakończenie programu

06:00 Pierwsza miłość, odc.179 Polska
06:45 Pierwsza miłość, odc.180 Polska
07:30 Jesteśmy, odc.144 Polska, 2006
08:00 Sonic X, odc.5; Japonia, USA, 2003;
r. Hajime Kamegaki, Yuji Hekawa
08:30 Hugo Familijny 2005, odc.43 Polska
09:00 Eureko - ja to wiem, odc.13 Polska,
2005; r. Maciej Świerawski, Rolf Meter
10:00 BRAVO, odc.32 Polska, 2006
10:30 DURACELL: Eksploracje, odc.9;
Polska, Wielka Brytania, 2004
11:00 KABARETON, odc.5 Polska
12:00 Samo życie, odc.643 Polska
12:45 Samo życie, odc.644 Polska
13:30 Rodzina zastępcza, odc.138
14:00 Dom nie do poznania, odc.5; USA,
2003; r. David Dryden, Patrick Higgins;
w. Ty Pennington, Paul DiMeo, Tracy
Hutson, Michael Moloney, Constance
Ramos, Preston Sharp, Paige Hemmis,
Ed Sanders, John A. Carr, Eduardo Xol
15:00 Pensjonat pod Różą, odc.52 Polska,
2005; r. Maciej Wojtyszko, Mirosław
Bork
16:00 Trzeci bliźniak, odc.1; Kanada, 1997;
r. Tom McLoughlin; w. Kelly McGillis
(dr Jeannie „Jenny” Ferrami), Jason
Gedrick (Steve Logan), Larry Hagman
(dr Berrington Jones), Lisa Vidal (Lisa),
Marion Ross (Lila Ferrami), Ralph Waite
(senator Proust), Hal Holbrook (Pete)
17:00 Exclusive, odc.143 Polska, 2006
17:15 Kuba Wojewódzki, odc.132 Polska,
2005; r. Konrad Smuga
18:15 Daleko od noszy, odc.53 Polska,
2004; r. Krzysztof Jaroszyński
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Grasz czy nie grasz, odc.10 Polska,
2005; r. Maciej Skwierawski
20:50 Trzech facetów z Teksasu; USA,
1996; r. Anderson Wes; w. Wilson Luke,
Wilson Owen, Dowd Ned, Fowler Shea,
Miller Haley, James Caan
21:30 Studio LOTTO
22:55 Egzorcysta III; USA, 1990; r. Peter
Blatty William; w. George C. Scott,
Flanders Ed, Brad Dourif, Jason Miller,
Williamson Nicol
01:05 Dziewczyny w bikini, odc.13;Wielka
Brytania, 2005   
02:05 Love TV Program rozrywkowy
03:05 BoomBox Program muzyczny   
05:30 Pożegnanie

06:00 Uwaga! - magazyn, 2006
06:20 Telesklep
08:00 Automaniak
08:30 Dzień dobry TVN - magazyn, 2006
10:40 Szymon Majewski Show - program
rozrywkowy, 2005
11:40 Ciao Darwin - program rozrywkowy
12:55 Na Wspólnej - serial obyczajowy
(148/0), Polska, 2006
14:45 Anioł Stróż - serial komedia (6/13),
Polska, 2005, reż. Filip Zylber
15:20 Maraton Uśmiechu - program
rozrywkowy, 2005
15:50 Siłacze Super Seria - program
rozrywkowy, 2005
17:00 Pascal: po prostu gotuj 4 - program
rozrywkowy, 2005
17:35 Taniec z gwiazdami - program
rozrywkowy, 2005
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn, 2006
20:05 Niania - serial komedia (7/15),
Polska, 2005, reż. Jerzy Bogajewicz
20:35 Kryminalni - serial kryminalny (10/
13), Polska, 2005, reż. Piotr Wereśniak
21:40 Billy Elliot - film obyczajowy, Francja,
2000, reż. Stephen Daldry , wyst. Jamie
Bell, Julie Walters, Gary Lewis, Jamie
Draven, Jean Heywood, Stuart Wells

05.45 „Strefa P” - Magazyn muzyczny
06.10 „Sztukateria” - Magazyn kulturalny
06.35 VIP – program kulturalno-rozrywkowy
07.00 „Pokemon” (142,143) – serial
animowany
08.00 Na topie – wywiad z… - Wywiad
Romana Rogowieckiego
08.30 „Dekoratornia” – magazyn wnętrzarski
09.00 Kasa na bank - telerutniej
10.00 Punkt, Set Mecz – magazyn siatkarski   
10.30 „FIFA Futbol Mundial” - półgodzinny magazyn piłkarski
11.00 „Sztukateria” - Magazyn kulturalny
11.30 V-max - Magazyn motoryzacyjny
12.00 „MacGyver” (94) – przygodowy
serial akcji, USA/Kanada 1985-1992,
reż. Lee David Zlotoff
13.00 Polska Liga Siatkówki: BOT Skra
Bełchatów - Mostostal-Azoty SSA
Kędzierzyn – Koźle
15.00 TiVi Sekcja – talk show
16.00 „Łabędziem być” - program
17.00 „Largo” (37) – przygodowy serial
akcji, Francja/Niemcy/Kanada/Belgia/
USA 2001, reż. Paolo Barzman, Dennis
Berry
18.00 „Platynowa płyta” - USA, 1999; reż.:
Robert Allan Ackerman; wyst.: Diana Ross,
Brandy Norwood, Allen Payne, Christine
Ebersole, Brian Mitchell
20.00 „Komisarz Rex” (11) – serial
kryminalny, Austria/Niemcy 1994, reż.  
Pete Ariel, Wolfgang Dickmann, Oliver
Hirschbiegel
21.00 „Dziki” (18) – serial komediowosensacyny, Polska 2004, reż. Krzysztof
Lang
22.00 Wydarzenia
22.10 „Eksperyment jasnowidz” (6) – to
program podejmujący próbę wyjaśnienia jednego z najbardziej tajemniczych
zagadnień w historii ludzkości.
23.10 Playboy: „Szepty nocą II” – film
erotyczny
01.10 „Komenda” - serial dokumentalny
01.35 „Drogówka” - magazyn policyjny
02.00 Punt, Set Mecz – magazyn siatkarski
02.25 „Sztukateria” - Magazyn kulturalny
02.50 „Strefa P” - Magazyn muzyczny
03.15 „Joker” – talk-show
04.05 Zakończenie programu
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23:55 Zaginiony syn - film sensacyjny,
USA, 1999, dozwolone od 18, reż. Chris
Menges , wyst. Daniel Auteuil, Nastassja
Kinski, Katrin Cartlidge, Ciaran Hinds, Billie
Whitelaw, Bruce Greenwood

NIEDZIELA 5 LUTEGO 2005 r. (Aga, Agata, Izydor, Jakub, Jan, Paweł, Piotr)

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

06:00 Zwierzęta świata - Niebezpieczni
mieszkańcy Australii cz.1/2
06:25 Tak miało być - odc. 5; serial obycz.
06:55 Był taki dzień; felieton
07:00 Transmisja Mszy Świętej z
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w
Krakowie - Łagiewnikach
07:55 Weterynarz Fred; serial anim.
08:10 Domisie; program dla dzieci
08:35 Dzieci świata - Moja farma - Jheny
w Boliwii; serial dokumentalny
08:55 Dzieci świata - Mali mistrzowie
- Jonathan snowbordzista; serial dok.
09:10 Teleranek - magazyn
09:40 Songowanie na ekranie - dla
młodych widzów
10:05 Królestwo Maciusia ; program dla
dzieci
10:35 Szkoła złamanych serc; serial obycz.
11:25 Tydzień
11:55 Między ziemią a niebem; magazyn
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem; magazyn
12:55 Był taki dzień; felieton
13:00 Wiadomości
13:10 Wywiad i opinie; program pub.
13:35 Puchar Świata w skokach narciarskich - Willingen
15:55 BBC w Jedynce - W głębinach
Amazonki; film dokumentalny
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Narzeczona dla geniusza; komedia
kraj prod.USA (1994); reż.:Fred Schepisi;
wyk.:Tim Robbins, Meg Ryan, Walter
Matthau, Lou Jacobi, Gene Saks
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:50 Sport
20:00 Pogoda
20:10 Program publicystyczny
21:05 Zakochana Jedynka - Zatrzymane
chwile; dramat kraj prod.USA (1996);
reż.:Bethany Rooney; wyk.:Eva La Rue
Callahan, James Nording, Michael Lowry,
Angie Dickinson
22:45 Uczta kinomana - Cotton Club;
film fabularny kraj prod.USA (1984);
reż.:Francis Ford Coppola
00:50 Kolekcja kinomana - O uroczystości
i gościach; film fabularny kraj prod.CZECHY (1965); reż.:Jan Nemec
02:00 Był taki dzień; felieton
02:05 Zakończenie programu

06:05 Słowo na niedzielę
06:15 Film dla niesłyszących - Rodzinka odc. 11/16 - Serce matki; serial kom. TVP
06:40 Film dla niesłyszących - Rodzinka
- odc. 12/16; serial komediowy TVP
07:05 Smak Europy
07:15 Dwójka Dzieciom - Teletubisie - odc.
139; serial anim.
07:40 Złotopolscy - odc. 739
08:05 M jak miłość - odc. 383; serial TVP
08:55 Zacisze gwiazd - Patrycja i Grzegorz
Markowscy
09:20 Niesforne aniołki; serial dok.
09:55 Animals
10:20 Rodzinne oglądanie - Zwierzaki
cudaki-pomyłki natury; film dok.
11:15 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza - Lubelski smak
11:50 Gwiazdy w południe - Powrót
siedmiu wspaniałych; western kraj
prod.USA, Hiszpania (1966); reż.:Burt
Kennedy; wyk.:Yul Brynner, Jordan
Christopher, Robert Fuller, Warren
Oates, Julian Mateos
13:25 Codzienna 2 m. 3 - odc. 4/13; serial
komediowy
14:00 Familiada; teleturniej
14:30 Złotopolscy - odc. 741
15:05 Szansa na Sukces - Anna
Jurksztowicz
16:00 Na dobre i na złe - odc. 244; serial
17:00 Egzamin z życia - odc. 33; serial
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:40 Pogoda
18:50 Wojna domowa - odc. 7; serial komediowy TVP kraj prod.Polska (1965)
19:20 Wojna domowa - odc. 8; serial komediowy TVP kraj prod.Polska (1965)
20:20 Europa da się lubić
21:15 Duże dzieci ; talk-show
22:00 Panorama
22:20 Sport Telegram
22:25 Pogoda
22:35 Dolina Kreatywna - Co słychać?
22:40 Linia Specjalna
23:20 Studio Teatralne Dwójki - Kuracja;
spektakl teatralny; reż.:Wojtek
Smarzowski
00:30 Trzy dni bez wyroku; dramat
kraj prod.Polska (1991); reż.:Wojciech
Wójcik
02:10 Zakończenie programu

06:00 Pierwsza miłość, odc.181 Polska
06:45 Pierwsza miłość, odc.182 Polska
07:30 Król szamanów, odc.16 „Shaman
King”; Japonia / USA, 2003; r. Sesji
Mizushima
08:00 Power Rangers, odc.500
08:30 Hugo 2005, odc.57 Polska
09:00 IDOL IV, odc.2
10:00 Słoneczny patrol, odc.210
11:00 Wielka bitwa Asteriksa; FRANCJA/
NIEMCY, 1989; r. Grimond Philippe
12:35 Dick i Jane; USA, 1977; r. Kotcheff
Ted; w. Segal George, Fonda Jane,
McMahon Ed, Gautier Dick
14:45 Podaruj dzieciom słońce „Fundacja
Polsat”; Polska, 2006   
15:00 Pensjonat pod Różą, odc.53 Polska,
2005; r. Maciej Wojtyszko, Mirosław
Bork
16:00 Grasz czy nie grasz, odc.10 Polska,
2005; r. Maciej Skwierawski
17:15 Eureko - ja to wiem, odc.14 Polska,
2005; r. Maciej Swierawski, Rolf Meter
18:15 Daleko od noszy, odc.54 Polska,
2004; r. Krzysztof Jaroszyński
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Rodzina zastępcza, odc.139
Polska
20:00 As, odc.1; Polska, 2002; r.
Grzegorz Okrasa, Janusz Dymek; w.
Mirosław Zbrojewicz (Piotr Kubiak),
Aleksandra Woźniak (asystentka
Ania), Weronika Rosati (Matylda), Jan
Jankowski (Rafał), Grażyna Wolszczak
(Julia), Ewa Gorzelak (Jolka (kelnerka),
Mariusz Czajka (Wiktor), Leon Niemczyk
(kierownik księgarnii), Ewa Gorzelak,
Grażyna Wolszczak, Jan Jankowski,
Janusz Niemczyk, Joanna Kasperska,
Mariusz Czajka, Weronika Rosati
21:00 Chirurdzy, odc.5; USA, 2005; r. Peter
Horton, Adam Davidson, John David
Coles, Mark Tinker, Pia Sarah Anderson,
Tony Goldwyn, Wendey Stanzler
21:30 Studio LOTTO
22:05 Kuba Wojewódzki, odc.128 Polska,
2005; r. Konrad Smuga
23:05 Mój wstrętny tłusty szef, odc.5;
USA, 2004
00:05 Na jeden temat...z Joan Rivers,
odc.13; Wielka Brytania, 2005
00:35 Magazyn sportowy
05:30 Pożegnanie

06:00 Uwaga! - magazyn, 2006
06:20 Telesklep
08:00 Anioł stróż - serial komedia (6/15)
08:30 Dzień dobry TVN - magazyn
10:30 Mała księżniczka - film rodzinny,
USA, 1995, reż. Alfonso Cuaron , wyst.
Eleanor Bron, Liam Cunningham, Liesel
Matthews, Rusty Schwimmer, Arthur
Malet
12:20 Niania - serial komedia (7/15),
Polska, 2005, reż. Jerzy Bogajewicz
12:50 Co za tydzień - magazyn, 2006
13:15 Maraton Uśmiechu - program
rozrywkowy, 2005
13:45 Blues Brothers 2000 - film komedia,
USA, 1998, reż. John Landis , wyst. Dan
Aykroyd, John Goodman, Joe Morton,
Nia Peeples, Kathleen Freeman, J. Evan
Bonifant, Frank Oz, Erykah Badu, B.B.
King, Junior Wells,Aretha Franklin,Wilson
Pickett, Eric Clapton, Bo Diddley

05.45 Punt, Set Mecz – magazyn siatkarski
06.10 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
06.35 „Sztukateria” - Magazyn kulturalny
07.00 „Pokemon” (144,145) – serial
animowany dla dzieci
08.00 Kasa na bank - telerutniej
09.00 „Platynowa płyta” - USA, 1999; reż.:
Robert Allan Ackerman; wyst.: Diana Ross,
Brandy Norwood, Allen Payne, Christine
Ebersole, Brian Mitchell
11.00 „Hell’s Kitchen” od kuchni” - program
12.00 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
12.30 „Dekoratornia” – magazyn wnętrzarski
13.00 VIP – program kulturalno-rozrywkowy
13.30 „FIFA Futbol Mundial” - półgodzinny magazyn piłkarski
14.00 „MacGyver” (95) – przygodowy
serial akcji, USA/Kanada 1985-1992, reż.
Lee David Zlotoff, wyk. Richard Dean
Anderson, Dana Elcar, Bruce McGill
15.00 Polska Liga Siatkówki: PZU AZS
Olsztyn - KS Jastrzębski Węgiel S.A.
17.00 „Largo” (38) – przygodowy serial
akcji
18.00 „Patrz, czuwaj, ucz się” - USA, 1994;
reż.: Hart Bochner; wyst.: Jeremy Piven,
Chris Young, Megan Ward, Jon Favreau,
Alex Désert
19.45 „Bóle porodowe” - USA, 2000;
reż.:Tracy Alexson; wyst.: Kyra Sedgwick,
Rob Morrow, Lela Rochon, Mary Tyler
Moore
21.40 „Drogówka” - Magazyn policyjny
22.10 Wydarzenia
22.20 „Uliczny gladiator” - USA, 1995; reż.:
Nick Rotundo; wyst.: Frank Anderson,
Dan Carter, Eugene Clark, Christopher
Lee Clements, Heather Gillan
00.20 Ukryte kamery w natarciu – program
00.50 „Drogówka” - Magazyn policyjny
01.15 „Komenda” - serial dok.
01.40 Kinomaniak – odjazdowy magazyn
filmowy
02.05 VIP – program kulturalno-rozrywkowy
02.35 Zakończenie programu

16:15 Zielone drzwi - magazyn, 2006
16:45 Ciao Darwin - program rozrywkowy
18:00 Kryminalni - serial kryminalny (10/
13), Polska, 2005, reż. Piotr Wereśniak
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn, 2006
20:05 Ta podstępna miłość - film komedia,
USA, 1997, reż. Carl Reiner , wyst. Bette
Midler, Dennis Farina, Paula Marshall, Gail
O’Grady, David Rasche, Jamie Denton,
Danny Nucci
22:10 Pod Napięciem - talk show, 2006
22:40 Superwizjer - magazyn, 2006
23:15 Nie do wiary - magazyn, 2004
23:45 Pielgrzymka za Euro - reportaż,
2004
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Obywatelstwo europejskie na Debacie Publicznej w Nasielsku
13 stycznia 2006 r. w nasielskim
kinie Niwa odbyła się Debata Publiczna pt. „Obywatelstwo europejskie”. Organizatorem spotkania
było Stowarzyszenie Europa i My
przy współudziale Polskiej Fundacji
im. Roberta Schumana (PFRS),
Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz
Nasielskiego Ośrodka Kultury. Honorowy Patronat nad debatą objął Burmistrz Nasielska – Bernard Dariusz
Mucha. Prelegenci zaproszeni przez
prezesa Zarządu Stowarzyszenia Europa i My – Daniela Prędkopowicza
przedstawili zebranym tematykę
debaty, która jest im dobrze znana
z racji ich pracy zawodowej. Elżbieta Wróblewska, jako koordynator
ds. projektów europejskich gminy
Nasielsk w zakresie edukacji wygłosiła referat „Edukacja na rzecz
społeczeństwa demokratycznego”,
Monika Koszyńska z Centrum
Edukacji Obywatelskiej mówiła
o programach realizowanych przez
CEO, Jerzy Samborski, wiceprezydent Organizacji Małych i Średnich
Przedsiębiorstw przy Parlamencie
Europejskim wskazywał na ważne
przedsięwzięcia w regionie, a Przemysław Jaroń z PFRS nawiązał do
kryzysu tożsamości europejskiej.
Głównym gościem spotkania był
prezes PFRS dr Piotr Nowina-Konopka, który poruszył problem
przyszłości Unii Europejskiej.
Zagadnienia te zainteresowały wielu
odbiorców. Sala była niemal całkowicie wypełniona. Przybyli zarówno uczniowie miejscowych szkół
ponadgimnazjalnych – maturzyści
z LO i ZSZ, jak również reprezentanci lokalnej społeczności. Obecni byli
dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy placówek oświatowych, przedstawiciele samorządu oraz szereg osób
(starszych i młodszych), dla których
obywatelstwo europejskie okazało

się warte zainteresowania. Na sali
znalazły się także osoby z okolic
Nasielska – z Jońca, z Ciechanowa
i z pobliskich wsi.
Demokracja w Polsce – jak wszędzie na świecie – nie jest i nie
będzie możliwa bez odpowiedzialnych i aktywnych obywateli.
Wierząc w to, organizatorzy starali

się wskazać główne ogniwa w procesie demokracji, poczynając od
skutecznych działań w szkole dotyczących wychowania obywatelskiego poprzez wskazanie różnych
przykładowych inicjatyw związanych z aktywnością społeczną ludzi
dorosłych działających lokalnie, jak
i w strukturach ponadpaństwowych.
Odpowiedzialne i aktywne uczestnictwo w życiu demokratycznego
państwa wymaga od obywateli
praktycznej wiedzy i umiejętności.
Dlatego tak ważna jest edukacja,
która pomaga zrozumieć współczesny świat, zachęca do angażowania się w sprawy publiczne oraz
uczy skutecznego działania na rzecz
dobra wspólnego. Wszystkie założenia edukacji europejskiej osiągane są obecnie w zreformowanej
szkole przez stosowanie aktywnych
metod nauczania, ukierunkowanego na ucznia, stymulowanie ucznia
do samodzielnego działania na
terenie szkoły i miejsca zamieszkania, angażowania w środowisku
pozaszkolnym w różne inicjatywy
– budowania współpracy między
szkołą i rodziną, wspólnotą lokalną,
miejscem pracy i mediami.
Spotkanie młodzieży ze środowiskiem lokalnym w Nasielsku jest
dobitnym przykładem, że są liderzy,
którzy potrafią pociągnąć innych. Jest
też nadzieja, że młodych działaczy
będzie przybywać. Szkolny Klub
Europejski „Nasielszczanie” działający przy ZSZ to przykład grupy
aktywnej młodzieży – ambitnie
działającej wraz z opiekunami już
od kilku lat w szkole, w której dzięki
wsparciu dyrekcji zainteresowanie
problematyką europejską stale
wzrasta. Międzynarodowe projekty
europejskie to niezwykle cenne
doświadczenia. W dwóch nasielskich szkołach integrują one uczniów

i nauczycieli na zasadach partnerskiej
współpracy. Szkoła Podstawowa im.
Stefana Starzyńskiego i Zespół Szkół
Zawodowych w Nasielsku od dwóch
lat ambitnie realizują projekty UE
w ramach programu edukacyjnego Socrates Comenius. Szkoły
otrzymują fundusze bezpośrednio
z Komisji Europejskiej. Realizatorzy
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projektów doskonaląc umiejętności
językowe i informatyczne, wdrażają zaplanowane działania.
Uczniowie młodsi
skupiają się wokół
tematyki „Metody
i techniki w edukacji
środowiskowej” (Węgry, Grecja, Włochy),
a młodzież pracuje
nad zagadnieniem
„Święta i konsu menci” (Portugalia
i Czechy). Myśl
p ro f. B ron i s ł a wa
Geremka „Mamy
Europę – zróbmy
Europejczyków” jest
w Nasielsku realizowana.
Nasza młodzież
otwarta jest na cudzoziemców.
Uczniowie z Nasielska gościli już
kilkukrotnie wolontariuszy europejskich. Warto wspomnieć, co również
było podnoszone podczas debaty,
że przed młodymi mieszkańcami
Nasielska w wieku 18-25 lat istnieją
również takie same szanse podjęcia
wolontariatu europejskiego. Wszystkich zainteresowanych szczegółowymi informacjami na ten temat
odsyłamy do strony internetowej
www.wolontariat.org.pl Nasza młodzież ma zapał, potencjał twórczy, ale
brakuje jej jeszcze praktyki w działaniu. Wypowiedzi dziewcząt promujących w czasie spotkania swoje stowarzyszenie, że nie wiedzą, iż mogą
całkowicie samodzielnie działać,
wzbudziły nowy wątek w dyskusji
w nasielskim kinie. Prezes PFRS
dr Piotr Nowina-Konopka apelował,
aby młodzi Polacy nie bali się przejmować inicjatywy. Podkreślał, że nie
są potrzebne są do tego żadne petycje, a jedynie wiedza,
doświadczenie i chęć
działania.
Odnośnie angażowania się polskiej
młodzieży w sprawy
publiczne, dorosłych
niepokoi to, że młodzi Polacy składają
odpowiedzialność
za pomyślność społeczeństwa na barki
przywódców. Uważają, że zadaniem obywateli jest niewiele
więcej niż wyłanianie
reprezentantów. Myśl,
że przedstawicieli
można sprawdzać,
motywować, koryfot. M. Stamirowski gować ich działanie
lub odwoływać w okresie między
wyborami, wydaje się nadto śmiała. Aby młodzi ludzie zaczęli działać,
potrzeba więcej takich debat – to
my, dorośli powinniśmy im stworzyć
platformy spotkań. Młodzież dużo
wie, dużo chce, ale nie umie o tym
publicznie mówić. Prowokowana
kilkakrotnie przez mówców z PFRS

do odpowiedzi, nie włączyła się
aktywnie do dyskusji. Na pytanie
dr Piotra Nowina-Konopki, jakie
ważne wydarzenie miało miejsce
200 lat temu w Nasielsku, ktoś z sali
odpowiedział prawidłowo, że chodzi
o obecność Napoleona. Rzeczywiście, w dniu 23 grudnia 1806 roku
pod Nasielskiem wojska francuskie
pod dowództwem generała Davaunta rozbiły oddziały rosyjskie.
W nocy z 24 na 25 grudnia 1806
roku, a więc w noc Wigilii Bożego
Narodzenia 1806 roku, Nasielsk
był przez krótki czas stolicą Europy.
Tę właśnie noc spędził w Nasielsku
Wielki Cesarz Francuzów – Napoleon Bonaparte.
Ale o tym, jakie skutki wynikają
z decyzji obecnych „wielkich
Europy”, co Polska daje i co
otrzymuje z Brukseli, czy Nasielsk
staje się europejski, nie mówili
w nasielskim kinie uczniowie. To
interesowało starszych mieszkańców. Ciekawie i obrazowo problem
europejskiego partnerstwa przedstawił jeden z emerytów. Kiedy
mówił o „chochli” mieszającej
budżet unijny tworzony ze składek członkowskich i o „polskich
słomkach” ciągnących z trudem
do siebie, to samorzutnie wśród
słuchaczy na sali nasunął się wniosek, że w tym procesie potrzebne
są „odpowiednio przygotowane
talerze”. I właśnie, jak podkreślał
często dr Piotr Nowina-Konopka
powinniśmy nie bać się rozmawiać
o wspólnej przyszłej polityce UE. Jak
długo będziemy siedzieć cicho, tak
długo sami odbieramy sobie prawo
do współdecydowania. Tylko przez
wspólne działanie, rozbudzoną aktywność ludzi młodych możemy
osiągnąć lepszą przyszłość dla UE,
a w niej dla Polski. Stwierdzenie,
że trzeba uczyć młodych ludzi
tak, aby z historii czerpali wnioski,
a czasy, w których żyją, wykorzystywali właściwie do zmieniających
się realiów społeczno-gospodarczych, pojawiło się w wypowiedzi
jednego z mieszkańców Nasielska
na zakończenie debaty.
Dobrze, że uczestnicy debaty

mogli wyjść ze spotkania także
z przydatną lekturą. Przywiezione
przez PFRS w prezencie dla każdego opracowanie książkowe „Rzecz
o przyszłości Europy” to zbiór wypowiedzi wybitnych przedstawicieli
polskiej elity – duchowej i intelektualnej. Zawarte w nim refleksje
ułatwią z pewnością czytelnikom
zrozumienie głównych dylematów,
wobec których znalazła się Polska
i Europa w procesie integracji początku XXI wieku.
W ocenie organizatorów Debata osiągnęła zamierzone efekty.
Korzystając z okazji, raz jeszcze
dziękujemy wszystkim, którzy
przyczynili się do jej zorganizowania i wsparli działania Stowarzyszenia
Europa i My. Szczególne podziękowania za okazaną pomoc kierujemy do Burmistrza – p. Bernarda
Muchy, Dyrektora Ośrodka Kultury
– p. Marka Tyca oraz Dyrektora
MGOPS w Nasielsku – p .Anny
Brzezińskiej. Widząc sens dalszych
działań mających na celu edukację
oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego, zachęcamy mieszkańców
do większego angażowania się
na rzecz rozwoju miasta i regionu
poprzez tworzenie i wspieranie
lokalnych grup działania. Inicjatyw
w Nasielsku może być jeszcze więcej – podejmuje je Stowarzyszenie
Europa i My. Szczegóły zawarte są
na stronie internetowej: www.europaimy.org
Elżbieta Wróblewska
Stowarzyszenie Europa i My
Stowarzyszenie Europa i My jest
niezależną i apolityczną organizacją pozarządową, która posiada
status organizacji pożytku publicznego (OPP). Oznacza to, że wszyscy
chętni mogą przekazać 1% swojego
podatku dochodowego, zamiast
fiskusowi, właśnie na rzecz Stowarzyszenia Europa i My. Poniżej
numer konta:
Stowarzyszenie Europa i My,
06 -100 Pułtusk, ul. Na Skarpie 12/36
Bank Spółdzielczy:36 82320005
0004 9706 2000 0001
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ORKIESTRA ZAGRAŁA!

8 stycznia 2006 roku po raz
czternasty zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy. Wszyscy ludzie
dobrej woli w Polsce i na
świecie połączyli swoje
serca i zbierali fundusze
na leczenie dzieci poszkodowanych w wypadkach
i na naukę udzielania
pierwszej pomocy.
Nie mogliśmy być gorsi. Przy
Publicznym Gimnazjum Nr 1 im.
Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
utworzyliśmy sztab WOŚP, który koordynował przebieg akcji w naszym
mieście. W jego skład weszło 80

wolontariuszy, kwestujących przez
cały dzień w śniegu i na mrozie.

Organizacją, zapewnieniem opieki,
gorącej herbaty i posiłku zajęli się
nauczyciele i pracownicy Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Nasielsku: Katarzyna Popielarska, Teresa Suwińska, Edyta Pałaszewska,
Agnieszka Pałaszewska, Dorota
Podgórska, Bożena Chrzanowska,
Irena Skowronek, Jolanta Skurczyńska, Ewa Rudzińska, Jadwiga
Michnowska, Agnieszka Chrzanowska, Renata Rzeźniczak,
Beata Boguszewska, Ewa
Cejnóg. Nad całością czu-

wała Pani Katarzyna
Świderska. Wszystko
odbyło się pod patronatem Pani Dyrektor
Bożenny Zawadzkiej
– Roszczenko, która tak, jak w latach
ubiegłych, otoczyła
nas matczyną opieką
i wsparciem.
Kwesta i impreza

się dzięki życzliwości i pomocy wielu
instytucji i osób prywatnych.

zorganizowana na nasielskim
Rynku, uświetniona występem zespołu Factor
z Pułtuska, mogła odbyć

MUZYCZNA WOŚP
Na początku stycznia, zgodnie z „Owsiakową tradycją”, w całej Polsce odbywa się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Swą pomoc niosą

wielkie miasta, mniejsze miasteczka
i całkiem malutkie wsie.
Od jakiegoś czasu do serduszkowej
akcji włącza się również Nasielsk.

fot. M. Stamirowski

Jednym z przedsięwzięć zorganizowanych w ramach XIV finału był
koncert w kinie Niwa. Automatycznie chciałoby się napisać „rockowy
koncert”, ale w tym roku zasieg
Wielkiej Orkiestry był tak duży,
że pokonał wszelkie bariery
– również te muzyczne,
ale o tym za chwilę. Otóż
8 stycznia, w ramach
imprezy zorganizowanej przez Nasielski
Ośrodek Kultury, na jednej
scenie można było usłyszeć
rocka i ... hip hop. Muzyka przeplatała się i mieszała, ale pomysł i efekt
godny podziwu. Koncert rozpoczęły DROPSY (www.dropsy.of.pl)
utworem „Krew boga” z repertuaru
grupy Kult. Usłyszeliśmy jeszcze
starego,dobrego „Salvadora”, po
nim był „Radiowy”, a z nowszych
kawałków „reggaeowy” „W moim
państwie”. Nie zabrakło również
znanych coverów: „To co czujesz,
to co wiesz” i „Żyję w tym mieście”.
Na uwagę zasługiwała rozbudowana
wersja utworu „Trzy listy”,w której Jacek (wokalista – przyp. M.P.) rozpoczął
melorecytację o integracji i tolerancji,
o tym że wszyscy jesteśmy z jednego miasta i nie powinniśmy tworzyć
wewnętrznych podziałów... Jego apel
w stylu „peace & love” odniósł skutek,
lub po prostu wszyscy byli pokojowo
nastawieni.
Po DROPSACH na scenie pojawili się
przedstawiciele ciechanowskiego hip
hopu – RECTO (RECTO REPREZEN-

Są to: Burmistrz Nasielska – Pan Bernard Dariusz
Mucha, Sekretarz Urzędu
Miejskiego – Pan Zbigniew
Rutkowski, Nasielski Ośrodek
Kultury, dyr. ZGKiM – Pan Wojciech Sierzputowski i jego pracownicy, Włodzimierz Sakowski,
Komisariat Policji w Nasielsku,
Bank Spółdzielczy w Nasielsku,
dyrektorzy i pracownicy Szkoły
Podstawowej, ZSZ i Przedszkola

TE INCOGNITO). RECTO rozpoczęli
działalność w 2003 roku i do tej pory
nagrali dwie płyty: „Bez narzekania
i ...” oraz „Incognito”. Na nasielskim
koncercie zaprezentowali całą drugą
płytę i singla „Obejrzyj się za siebie”.
Wśród osiemnastu kawałków były
takie jak: „Osiedlowy klimat”
oraz rozpoczynający
występ „Pocisk”.
M u -

zycznej
mieszanki ciąg
dalszy zapowiedział
H E Y DAY ( w w w. h e y day.prv.pl). Usłyszeliśmy dobrze
znane kawałki, zarówno covery, jak
i te autorskie. „Wojtek”, „Nóż”, „Wójo
Kibel” czy „Pecioski” chyba najbardziej przypadły do gustu nasielskej
publice – przynajmniej „kociołek”
pod sceną na to wskazywał :)
Po HEYDAY-u ponownie na scenie
zapanował hip hop – tym razem w wykonaniu nasielskiej BIELIZNY SKŁAD
(www.bsklad.tk). Myślę, że wiele osób
zainteresuje fakt, iż BIELIZNA planuje
nagrać latem tego roku nową, piąta już
płytę. Wracając do koncertu – rozpoczęli od numeru „Robimy to”. Wielokrotnie nawiązywali do nurtu reggae i nie
tylko, co powinno pozytywnie wpłynąć
na reakcję publiczności. Niestety, musieli

Miejskiego w Nasielsku oraz SP
w Świeszewie, Pani Anna Olbryś
i Stanisława Jóźwiak, Panowie Andrzej Sawicki i Witold Estkowski
– właściciele sklepu Guliwer, Pan
Grzegorz Arciszewski, Państwo
G o go l e w s c y i K a c zo row s c y
– właściciele sklepów mięsnych,
Pan Leszek Popielarski.
Wszystkim pragniemy serdecznie
podziękować. Słowa wdzięczności
kierujemy również do wszystkich
mieszkańców.
Uzyskana kwota 10 885,43 zł to nasz
wspólny sukces!
Sztab WOŚP

dość wyraźnie dać do zrozumienia, co
sądza o tak „żywiołowym” zachowaniu. Ogólnie rzecz biorąc, odniosłam
wrażenie, że DROPSY i BIELIZNA
SKŁAD bardzo chciały „zjednoczyć”
publiczność, natomiast najlepiej wyszło
to HEYDAY-owi. Generalnie szacunek
należy się wszystkim wykonawcom za
to, że wystąpili w takim dniu na jednej
scenie. Plus dla publiczności, że nie
patrzyła na siebie zbyt „krzywo”, ale
minus za ... przytoczę tu słowa kogoś
z BIELIZNY: „Teraz siedzicie, a potem
będziecie narzekać, że w Nasielsku
nie ma koncertów i nic się nie
dzieje”...
Jak wcześniej wspomniałam, koncert
odbył się w ramach
XIV finału WOŚP, tak
więc pieniądze zebrane
podczas koncertu trafią na
konto fundacji. Warto wspomnieć, że
do powiększenia sumy przyczyniły
się licytacje gadżetów związanych
z WOŚP. Niemal tradycją już się staje,
że większość aukcji wygrywa przyjaciel zespołu DROPSY – niektórym
bliżej znany jako Ufok. W tym roku
jednak trzeba było dłużej powalczyć.
W sumie koszulkę, kalendarz i plakat
z podpisami wszystkich zespołów
(i publiczności!) wylicytowano na 286
złotych, przy czym koszulka i plakat
licytowane były dwa razy! Wniosek?
W przyszłym roku musi być więcej
gadżetów!
Martyna Pielecka
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ISO w Urzędzie Miejskim

To już nie jest marzenie, to fakt
Urząd Miejski w Nasielsku wdrożył System Zarządzania Jakością
wg europejskiej normy PN-EN ISO
9001:2001. Jak do tego doszło?
Myślę, że należałoby na ten sukces
spojrzeć z perspektywy procesu,
który w polskich samorządach trwa już
od początku lat 90. i albo w pełni został
wykorzystany, jak w naszym wypadku,
lub też jeszcze trwa.
Spójrzmy chociażby na pozycję
Burmistrza w poprzedniej kadencji
i porównajmy ją z dzisiejszą. Zarówno poprzednio, jak i dzisiaj Burmistrz
jest osobą w pełni odpowiedzialną
za rozwój gminy. Jednak zasadnicza
różnica polega na tym, że dzisiaj Burmistrz jest jednoosobowym organem
wykonawczym, a poprzednio był
Przewodniczącym kolegialnego organu wykonawczego tylko z jednym
głosem. Wtedy wszystkie pozytywne
zjawiska były przypisane Zarządowi
Miasta, a negatywne – Burmistrzowi,
dzisiaj Burmistrz jest odpowiedzialny
zarówno za zjawiska negatywne, jak
i pozytywne. Stąd moje decyzje na
początku tej kadencji: brak Zastępcy
Burmistrza, powołanie Sekretarza Nasielska, reorganizacja Urzędu Miejskiego
i co najważniejsze, skupienie wokół idei
nowoczesnego urzędu świetnej kadry
administracyjnej mogącej konkurować
z samorządami w całej Polsce. Oczywiście pomocnym w tym procesie stało
się przeniesienie Urzędu do obiektu
przy ulicy Elektronowej. W pewnym
momencie naturalnym stało się nałożenie na tak funkcjonujący organizm
Urzędu systemu zarządzania jakością
wg europejskiej normy PN – En ISO
9001:2001. Po drodze spotkaliśmy
wielu przyjaciół, którym również zależało na tym, aby nam się udało. Wy-

mienię tu dwie osoby – Panią Grażynę
Krzewską – Prezesa Europejskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Konsultantów
CEYTA, która w imieniu Stowarzyszenia
wdrażała system u nas i była przez cały
czas osobą, która duchowo nas bardzo
mocno wspierała oraz Pana Wojciecha
Jachymka – konsultanta CEYTY, byłego Burmistrza Bychawy, cierpliwie
i z ogromną wyrozumiałością wyjaśniającego nam istotę funkcjonowania
systemu. Po piętnastu miesiącach wdrażania systemu przeszliśmy pozytywnie
audit certyfikujący i jesteśmy w klubie
najlepszych Urzędów nie tylko w Polski,
ale i Unii Europejskiej.
Cóż takiego oznacza ten dokument
dla mieszkańców Gminy ?
Certyfikat oznacza, iż usługi świadczone
dla mieszkańców są najwyższej jakości,
przynajmniej spełniają standardy europejskie, co więcej, będą one z miesiąca
na miesiąc coraz bardziej doskonalone.
Każdego roku Urząd będzie poddawany kontroli zewnętrznej. Na bieżąco
jest monitorowany cały system zarządzania. Na zewnątrz również Gmina
jest postrzegana jako bardzo poważny
partner, z którym warto realizować
różnego rodzaju przedsięwzięcia.
A dla pracowników ?
Ogromna satysfakcja. Pracujemy
w jednym zespole, w jednej firmie,
która osiągnęła sukces. Praca w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, niezależnie
od stanowiska, jest zatem powodem
do dumy. Wszyscy wykonaliśmy
duży wysiłek, aby ten sukces odnieść.
Proces wdrażania powierzyłem nowo
powołanemu Kierownikowi Wydziału
Administracji, Kontroli i Nadzoru – Panu
Markowi Maluchnikowi. Zadanie zostało wykonane bardzo dobrze. Proces

był oczywiście monitorowany przeze
mnie, Sekretarza Nasielska i Kierowników Wydziałów. Wyszkoliliśmy
18 pracowników, którzy otrzymali
certyfikaty audytorów wewnętrznych.
2 osoby uzyskały certyfikaty menedżerów jakości dla kadry kierowniczej. To
naprawdę niezły potencjał.
Czy w związku uzyskaniem certyfikatu zmienią się godziny pracy
Urzędu Miejskiego? Zwiększy, albo
zmniejszy się liczba pracowników?
Godziny pracy Urzędu Miejskiego wydają się właściwe. Jeśli zajdzie potrzeba,
zawsze można indywidualnie umówić
się zarówno z Burmistrzem, jak i z Kierownikiem Wydziału po godz. 16 lub
przed godz. 800 i załatwić sprawę. Nie
jest to zatem problem. Nie ma sensu
chyba wydłużać czasu pracy, jeśli miałby być on nie w pełni wykorzystany.
Będziemy to również monitorować.
Jeśli chodzi o liczbę pracowników to
nie ma to przełożenia bezpośredniego
na system zarządzania jakością. Liczba
pracowników Urzędu wynika z zadań,
które wykonujemy. A czy jest ich
dużo? Odpowiedzią niech będą wielkości budżetów w 2003 r. – 25 mln zł,
w 2006 – 45 mln zł. Wzrost o 20 mln zł.
Trochę zatem tych zadań przybyło. Ale
oznacza to bardzo intensywny rozwój
gminy. To tak, jakbyśmy do Gminy Nasielsk przyłączyli drugą Gminę Nasielsk.
To cieszy.
Co zrobić, żeby utrzymać jak najdłużej miano Urzędu z certyfikatem?
Przede wszystkim należy monitorować wszystkie zjawiska w relacji
urzędnik–klient zewnętrzny. Decyzje
muszą być dla mieszkańców jasne, bez
cienia wątpliwości, w szczególności,
gdy chodzi o decyzje niekorzystne dla

nich. Pracownicy muszą być świetnie
wyszkoleni, być na bieżąco zarówno
z prawem polskim, jak i dyrektywami
unijnymi, o bardzo wysokiej kulturze
prawnej. Należy zatem usprawnić
wszystko, co może wpłynąć na jakość
usługi. Często mogą być to z pozoru
drobne rzeczy. Musimy pamiętać również, szczególnie w roku wyborczym
do samorządów gmin, że samorząd
jest systemem naczyń połączonych.
Ogromnie ważny zatem będzie wybór
radnych i Burmistrza patrzących na
gminę z perspektywy interesu ogółu,
a nie swojej osoby. Jeśli chodzi o Urząd,
to pamiętajmy, że jego kierownikiem
jest Burmistrz. Zatem Burmistrz dobrze
przygotowany do pełnienia tej funkcji,
znający problematykę gminy całościowo, plus świetna kadra, to jedyna
droga do sukcesu. Te elementy muszą
być spójne. Gdy zabraknie któregokolwiek w tym mechanizmie zgrzytnie.
Na pewno rozwój gminy zostanie co
najmniej spowolniony. Pytanie tylko, na
jak długo ?
Zabrzmiało to groźnie ...

Jest to tylko stwierdzenie prawdy. Tym
bardziej że istnieje pewna różnica
pomiędzy administracją rządową a samorządową. W administracji rządowej
w relacji urzędnik–klient zewnętrzny
mamy do czynienia z obywatelem
statystycznym, w administracji samorządowej w tej relacji jest człowiek.
Ile gmin w powiecie nowodworskim może się już pochwalić posiadaniem certyfikatu ?
Tylko Urząd Miejski w Nasielsku. W
całym województwie mazowieckim
certyfikat posiadają m.in. Urząd Marszałkowski w Warszawie, Gminy Miasta Stołecznego Warszawy, Ciechanów,
Płońsk, Płock. W sumie poza Warszawą sześć gmin. Nasielsk zaczyna być
bardzo poważnym partnerem. Jest to
powód do dumy dla każdego mieszkańca naszej gminy. I powinniśmy o
tym bardzo głośno mówić. To już nie
jest nasze marzenie. To jest fakt.
Dziękuję za rozmowę
z Burmistrzem Nasielska
Bernardem Dariuszem Muchą
rozmawiał Dariusz Panasiuk

„Kolęda płynie z wysokości i uczy miłości”
Okres Bożego Narodzenia jest doskonałym czasem, aby okazywać miłość
najbardziej potrzebującym – dzieciom,
zwłaszcza tym, które są pokrzywdzone przez los, i ludziom starszym, często
bardzo samotnym, przebywającym
daleko od swoich rodzin.
Kolejny, bo już dziesiąty raz, Akcja
Katolicka zorganizowała choinkę
charytatywną dla dzieci z naszej
parafii. Dzieci bardzo chętnie biorą
udział w tej uroczystości. Coraz wię-

cej przybywa też rodziców. Wspólne
kolędowanie, które ma nas uczyć miłości do Boga i drugiego człowieka,
jest nieodłącznym elementem tego
spotkania. W tym roku kolędy wykonał chór dzieci z nasielskiej szkoły
podstawowej pod kierunkiem Pani
L. Pawlak. Wszyscy obecni mogli
obejrzeć jasełka, w których mali
uczniowie z klasy I b wcielili się
w pory roku i oddając cześć Jezusowi, uczyli miłości tak bardzo nam

dzisiaj potrzebnej. Śpiewając „po
kolędzie chodzimy, świętości wam
życzymy”, ukazali, że do świętości
potrzebna jest miłość.
Podziękowania chórowi, pierwszoklasistom oraz opiekunom
katechetce Pani T. Wrońskiej i wychowawczyni Pani E. Lipowskiej
złożyli: prezes AK Pani H. Kamińska
i ks. Proboszcz K. Śniegocki. Ksiądz
Proboszcz dziękował członkom
Akcji Katolickiej, których czynnie
działających jest bardzo mało. Tylko
dzięki ofiarnej pracy, przepełnionej
miłością do drugiego człowieka organizują taką uroczystość, podczas
której karmimy duszę modlitwą, zaś
ciało tym, co jeden człowiek potrafi
ofiarować dla drugiego. A ofiarował
dużo, bo stoły uginają się od ciast,
pączków, słodyczy, owoców i napojów – mówił ksiądz.
Po słodkim poczęstunku nasi mali
przyjaciele wspólnie się bawili. Mikołaj wręczył 250 uczniom paczki
, na zakup których fundusze wypracowali członkowie AK wsparci

ofiarnością parafian, którzy zakupując „nasze artykuły”, składają
dodatkową ofiarę.
Pracując z dziećmi, widzę potrzebę
takich akcji, lecz ubolewam, że jest
tylu parafian dysponujących wolnym
czasem, talentem i pomysłowością
którzy mogliby realizować się, należąc
do Akcji Katolickiej. Zapraszamy!
Uczniowie klasy I b nie tylko okazali
miłość swoim kolegom. Uradowali

zbolałe serca pensjonariuszom Domu
Pomocy Społecznej. Jasełkowe
przedstawienie przypomniało im lata
młodości i rozbudziło miłość do Boga,
który nigdy nie przestał ich kochać. Życzenia, aby zawsze wokół nich trwało
Boże Narodzenie, i podarowane aniołki
pokazują uczniom, że każdy człowiek
jest obrazem Boga i każdemu należy
się miłość, szacunek którą oni, mali
uczniowie wraz z opiekunami okazali.
Teresa Wrońska
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Co będzie z kwotami mlecznymi?
Niedawna rozmowa z jedną z rolniczek, prowadzącą świetnie się rozwijające
gospodarstwo mleczne na
Podlasiu, przypomniała,
jak ważna dla dostawców
mleka jest kwestia obrotu
kwotami mlecznymi. Wielu
właścicieli gospodarstw
w okolicach Białegostoku, czyli w prawdziwym
mlecznym zagłębiu, marzy
o dokupieniu indywidualnej kwoty, by móc produkować więcej. Natomiast
w innych częściach kraju,
np. na Podkarpaciu, rolnicy pozbywają się kwot,
wiedząc, że skoro ich nie
wykorzystują, one i tak im
przepadną.

nej ilości referencyjnej (IIR), to może
ją sprzedać. Jeżeli zaś jest zdania, że
ma jej za mało, wówczas może ją
kupić od innego producenta. Można
sprzedać całą niewykorzystaną indywidualną ilość referencyjną lub tylko
jej część. Umowa kupna/sprzedaży
indywidualnej ilości referencyjnej
musi być zawarta w formie pisemnej.
Muszą ją podpisać obie strony (sprzedający i kupujący). Sprzedaży bądź
kupna IIR można dokonać wyłącznie
między producentami posiadającymi
gospodarstwa rolne na terenie tego
samego oddziału terenowego ARR.
Zbywca IIR zobowiązany jest zgłosić
do OT ARR zbycie IIR na odpowiednim formularzu ARR załączając w/w
umowę zbycia IIR oraz dokumenty
potwierdzające posiadanie gospodarstwa. Umowa zbycia IIR może
być zawarta tylko do końca lutego
danego roku kwotowego. Producent,
który sprzeda swoją indywidualną
ilość referencyjną, nie będzie mógł
otrzymać indywidualnej ilości referencyjnej z krajowej rezerwy przez
następne 5 lat od dnia sprzedaży.
W przypadku zawarcia umowy
zbycia, 5% IIR stanowiącej przedmiot umowy, przechodzi do krajowej rezerwy.

W takiej sytuacji nie prostszego, jak
skontaktować ze sobą zainteresowanych, i jeszcze skorzystać na pośrednictwie. Takie oferty można znaleźć
w Internecie. Tyle że pośrednicy
nie zawsze pamiętają, że zgodnie
z przepisami obrót indywidualnymi
kwotami mlecznymi może się dokonywać wyłącznie w obrębie tego
samego oddziału Agencji Rynku
Rolnego. Tak stanowi obowiązująca
Ustawa o organizacji rynku mleka
i przetworów mlecznych z dnia 20 Czy jest możliwość dokupienia
kwietnia 2004 r.
kwoty mlecznej?

Przypomina też o tym na swoich Tak, jest taka możliwość. Prawo
do indywidualnej kwoty mlecznej
stronach ARR:
bądź jej części może być zbywaCzy istnieje możliwość sprzedaży ne w drodze umowy, która musi
lub kupna indywidualnej ilości zostać zarejestrowana w OT ARR
referencyjnej (IIR) i gdzie ten fakt (formularz dostępny na stronie
należy zgłosić?
internetowej Agencji). Zbycie
Jeżeli producent mleka uważa, że prawa do indywidualnej kwoty
nie wykorzysta swojej indywidual- mlecznej może się odbyć wyłącz-

nie pomiędzy
producentami
posiadającymi
gospodarstwa
rolne położone
na terenie działania tego samego OT ARR
(województwa).
Umowa zbycia
I K M p ow i n n a
b y ć z awa r t a
w fo r m i e p i semnej (z własnoręcznym
podpisem obydwu stron) do
ko ń c a l u t e go
d a n e go r o k u
k wo t owe go.
Zbywca indywidualnej kwoty mlecznej nie
sterstwie Rolnictwa, że opracowymoże otrzymać
kwoty z rezerwy przed upływem wana obecnie ustawa zmieniająca
dotychczasowe przepisy regulujące
5 lat od dnia zbycia.
rynek mleka zezwoli na swobodny
za: www.arr.gov.pl obrót kwotami na terenie całej
Tajemnicą poliszynela jest, że osoby Polski. Projekt ustawy zmieniającej
chcące ominąć ten przepis uciekają ustawę z dn. 20 kwietnia 2004 r.
się do różnych metod. Jedną z nich wpłynął do Sejmu 9 grudnia ub.r.
jest zakup (dzięki pośrednikom od 28 grudnia skierowano go do
kwot) niewielkiej ilości ziemi na tere- prac w sejmowej Komisji Rolnicnie podlegającym innemu oddziałowi twa z zaleceniem przedstawienia
Agencji i – wówczas legalne – zakup sprawozdania do 13 stycznia br.
kwoty na to nowe gospodarstwo. 5 stycznia swoje uwagi przedstawiła
Późniejsze przeniesienie jej do go- podkomisja nadzwyczajna Komisji
spodarstwa „docelowego”, w innym Rolnictwa. W jej sprawozdaniu
województwie, skoro oba należą widnieje propozycja, by w artydo tego samego właściciela, jest już kule 22 obecnej ustawy usunąć
sprawą prostą.
podpunkty mówiące o dopuszczeniu obrotu kwotami wyłącznie
Na początku stycznia br. „Życie
między podmiotami posiadającyNasielska” dowiedziało się w Mini-

Zwrot za paliwo rolnicze

mi gospodarstwa na terenie tego
samego oddziału ARR. Jednak
w sprawozdaniu Komisji Rolnictwa
z 10 stycznia nie ma już wskazania,
by usunąć ten fragment przepisów.
Konkluzja zatem jest taka, by w tej
kwestii nic się nie zmieniało.
Jakie będą losy obrotu kwotami?
Drugie czytanie projektu ustawy
o zmianie ustawy o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych
zaplanowano na 24 stycznia,
a zatem w momencie zamykania
tego numeru „Życia Nasielska”.
Pozostaje mieć tylko nadzieję, że
w zgłoszonych poprawkach kwestia
swobodnego obrotu indywidualnymi kwotami mlecznymi znajdzie
należyte miejsce.
A.I. Wojtko

Droższe warzywa, mało kupujących

Prawdopodobnie jeszcze w tym roku z
kolei mogły wartość tychże Teraz, jak przewiduje projekt ustawy,
rolnicy otrzymają zwrot akcyzy, którą
bonów odliczać od po- rolnicy w urzędach gmin otrzymają na
uiszczają w cenie zakupionego paliwa
datku VAT. Jednak podstawie faktur zwrot części podatku
rolniczego. Będzie to kwota wysowejście Pol- akcyzowego, zawartego w cenie zakukości ok. 50 zł za hektar gruntu.
ski do pionego paliwa. Ma to być, corocznie
Tak przewiduje rządowy projekt
ogłaszana w rozporządzeniu, stała
ustawy o paliwach rolniczych.
kwota za hektar. W tym roku na ten
Jednak zanim przepisy staną się
cel przeznaczono ok. 650 mln
faktem, zgodę musi wyrazić Komisja
zł, czyli ok. 50 zł/ha. Wnioski w
Europejska.
tej sprawie trzeba będzie składać
Unii
od 1 września, a pieniądze będą
Komisja ma na odpowiedź pół roku. Europejskiej
zwracane od listopada (od przyszłego
Według przedstawicieli polskiego spowodowało, że
roku: na wiosnę i na jesień; w tym roku
rządu, zgodę uzyskamy bez trudu, z bonów, jako niegod– tylko raz, jesienią).
ponieważ możliwość niższej akcyzy nych z prawem unijnym, trzena rolnicze paliwo jest przewidziana ba było zrezygnować. Wiadomo, ż e Ustawa zostanie teraz złożona w
w unijnej dyrektywie. Niektóre kraje niektórzy rolnicy radzą sobie w inny Sejmie. Spotka się tam prawdojuż korzystają z takiej możliwości; są sposób: wlewając do baków maszyn podobnie z dobrym przyjęciem:
to m.in. Belgia, Holandia, Francja i rolniczych olej opałowy zamiast opowiedzą się za nią zapewne
Wielka Brytania (w odróżnieniu od napędowego. To działanie nielegalne, kluby PiS-u, Samoobrony, PSL-u i
Czech, Szwecji i Danii).
ale rzadko przeprowadzane kontrole LPR-u.
nie są stanie zniechęcić do tego typu
Rolnicy już od lat postulowali wproLAN
praktyk.
wadzenie rozwiązań, które dałyby im
O
G
Ł
O
S
Z
E
N
I
E
tańsze paliwo. Argumentowali, że cześć
akcyzy zawartej w cenie paliwa jest
przeznaczona na budowę i utrzymanie
Działkę z siedliskiem, łąką, grunty orne
dróg, po których oni przecież maszynami rolniczymi nie jeżdżą, tylko po
(bez lasu, oddalona od szosy)
swoich polach. W latach 2001–2004
w okolicach Nasielska
rolnicy mieli bony paliwowe, którymi
płacili na stacjach benzynowych, a te
tel. 0 500 702 835

KUPIĘ

Silne mrozy spowodowały nie tylko
zmniejszenie zakupów owoców
i warzyw, ale także wzrost cen większości warzyw krajowych. Producenci
i handlowcy sprzedają towar w halach.
W ostatnich dniach zamarła sprzedaż
z samochodów, bo wyjątkowo niskie
temperatury powodują, iż pomimo
ogrzewania samochodów warzywa
przemarzają.

dzi do 1,50 zł/kg, tańsza jest marchew
importowana, kilogram kosztuje od
1,00 do 1,30 zł (w opakowaniach 10
kg). Nie zmieniły się ceny pieczarek.
W Broniszach producenci sprzedają te
grzyby maksymalnie po 5 zł/kg.

Jak oceniają analitycy Warszawskiego
Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego w Broniszach dzieje się tak dlatego,
że towar jest wyższej jakości pochodzący z nowoczesnych przechowalni.

w cedule cen. Golden Delicius w klasie
ekstra kosztuje w hurcie 2,50 za kilogram, pozostałe odmiany (klasa ekstra)
sprzedawane są powyżej półtora
złotego za kilogram (w skrzynkach 15
kg). Nie zmieniły się ceny owoców
z importu. Importowane jabłka kosztują
około 4,00 zł/kg, w podobnej cenie są
gruszki. Tanie są pomarańcze od 3,00
do 6,30 zł za kilogram.

Importerzy zapowiadają stopniowy
wzrost cen warzyw importowanych
spod osłon. Dziś pomidory i ogórki
sprowadzane są z Holandii, Hiszpanii
Od ostatniej soboty wyższe ceny i Włoch. Pomidory sprzedawane są po
notowane są za ziemniaki, kapustę, około 4,00 zł za kilogram, o 2,50 złotecebulę i warzywa korzeniowe. Wpraw- go drożej sprzedawane są ogórki.
dzie widełki cen w części towarów nie Nie zmieniły się ceny krajowych jabłek,
zmieniły się, ale odbiorcy płacą za towar chociaż za większość odmian odbiorcy
według wyższej ceny „widełek”.
płacą według wyższej ceny podawanej

Ceny ziemniaków w ofercie hurtowej
na Rynku w Broniszach kosztują minimum 80 groszy za kilogram, chociaż
większość ziemniaków sprzedawana
jest już po 1 zł/kg.

Truskawki nic nie robią sobie z mroKapusta biała kosztuje od 0,80 do 0,90 zów – ceny takie jak przed dwoma
zł/kg, podobnie jak czerwona. Dwukrot- tygodniami od 22,00 do 26,00 zł za
nie droższa jest kapusta pekińska (2,00 kilogram (opakowania po 250g).
zł/kg). Cena krajowej marchwi dochoWR-SRH BRONISZE
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PONIEDZIAŁEK 6 LUTEGO 2005 r. (Antoni, Bohdan, Dorota, Paweł, Szymon)

HIT NA DZIŚ

Polowanie na

Czerwony Październik

20.45 POLSAT
Reżyseria: John McTiernan;W rolach głównych:Sean Connery, Alec Baldwin, Scott
Glenn, Sam Neill; thriller; Kraj produkcji:
USA; Rok produkcji: 1989; 130 min.

W stosunkach radziecko amerykańskich wci±ż panuje „zimnawojna”. Tytułowy „Czerwony
Październik” to supernowoczesna, uzbrojona w rakiety
nuklearne, radziecka łódź
podwodna, która przemierza
głębiny Oceanu Atlantyckiego
z misją szpiegowską. Jej kapitan,
Marco Ramius (Sean Connery)
podejmuje ryzykowną i bardzo
niebezpieczną dla siebie samego
decyzję. Postanawia dopłynąć do
wybrzeży USA, aby poprosić tam
o azyl. Na okręcie pojawia się jednak niespodziewanie wyjątkowo
wścibski oficer polityczny. Ramius
nie zamierza jednak ryzykować
i osobiście zabija przeciwnika
pozorując u niego atak serca.
Największym ekspertem od sowieckich łodzi podwodnych jest
analityk CIA, dr Jack Ryan (Alec
Baldwin), i gdy tylko „Czerwony
Październik” wypływa na Atlantyk,
zostaje on wezwany do siedziby
Pentagonu, aby podzielić się
swoją wiedzą i wspólnie opracować taktykę działania wobec
możliwości pojawienia się tej
łodzi na amerykańskich wodach
terytorialnych.

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

06:00 Kawa czy herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Smocze opowieści; serial anim.
08:40 Andy Pandy; serial animowany
08:50 Budzik - Metro
09:15 Papirus; serial animowany
09:45 Ferie z Jedynką - odc. 16
10:10 Szkoła złamanych serc; serial obycz.
10:55 TELEZAKUPY
11:25 Wójt roku-sylwetki; felieton
11:40 Zielony biznes
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Warto kochać - odc. 28; serial
12:55 Warto kochać - odc. 29; serial
13:45 Kwadrans na kawę
14:00 Glob 2006
14:25 Re:akcja - odc.10; program dla
młodzieży
15:00 Wiadomości
15:10 JAG VIII, Wojskowe Biuro Śledcze
- Serce i dusza odc. 16; serial
15:55 Był taki dzień; felieton
16:00 Moda na sukces - odc.2723
16:25 Moda na sukces - odc.2724
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Na celowniku; magazyn
17:35 Klan - odc.1051; telenowela TVP
18:00 Jaka to melodia? - odc.1242;
teleturniej muzyczny
18:30 Plebania - odc. 655; telenowela
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 Pogoda
20:15 Wielkie kino - W samo południe
84’; western kraj prod.USA (1952); reż.:
Fred Zinneman; wyk.:Gary Cooper, Grace
Kelly, Lloyd Bridges
21:50 Andżelika i jej drużyna; reportaż
22:40 Prosto w oczy; program Moniki
Olejnik
22:55 Wiadomości
23:05 Sprawy rodzinne III - odc. 11; serial
23:55 Sprawy rodzinne III - odc. 12; serial
00:35 Był taki dzień; felieton
00:40 Kinematograf; magazyn
01:05 Glob 2006
01:30 I wojna światowa - Na wszystkich
frontach cz.II (6/10); serial dok.
02:00 Był taki dzień; felieton
02:05 Zakończenie dnia

05:55 Złotopolscy - odc. 343; telenowela
06:20 10 minut tylko dla siebie
06:30 Dwójka Dzieciom - Karino - odc.4
07:00 TELEZAKUPY
07:15 Od przedszkola do Opola
07:45 Dwójka Dzieciom - Teletubisie - odc.
140; serial animowany
08:10 Egzamin z życia - odc. 31; serial TVP
09:00 Pytanie na śniadanie
10:45 Przystanek praca
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 M jak miłość - odc. 271; serial TVP
12:00 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza
12:25 TELEZAKUPY
12:45 Święta wojna (178); serial TVP
13:15 Księżna Diana i chłopcy - cz.1; film
dokumentalny
14:05 Ojczyzna polszczyzna; program
prof.Jana Miodka
14:20 Na chwałę Bożą; reportaż
14:40 Tylko tato; telenowela dok. TVP
15:10 Ferie z Dwójką - Nowe przygody
Flippera - Odc. 8; serial przygodowy
16:00 Panorama
16:15 Załóż się - cz. I ; widowisko rozrywkowe
17:10 Załóż się - cz. II
17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu; teleturniej
19:20 Nie musi tak być
19:35 O co pytają nas wielcy filozofowie
- wykłady prof. Leszka Kołakowskiego
20:10 M jak miłość - odcinek 384; serial
21:00 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:10 Kochaj mnie - odc.134; telenowela
dokumentalna TVP
21:35 Magazyn kryminalny 997
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport Telegram
22:30 Pogoda
22:40 Warto rozmawiać - (56)
24:00 Kryminalne zagadki Las Vegas - s.III,
odc. 11/23; serial sensacyjny
00:45 Kryminalne zagadki Las Vegas - s.III,
odc. 12/23; serial sensacyjny
01:25 Wieczór artystyczny - Licedei; film
dokumentalny
02:20 Zakończenie dnia

06:00 Piosenka na życzenie
06:50 TV MARKET
07:10 Interwencja, odc.594 Polska
07:30 BRAVO, odc.32 Polska, 2006
08:00 Adam i Ewa, odc.12 Polska
09:00 Tango z aniołem, odc.25 Polska
09:45 Daję słowo, odc.25
10:30 Graczykowie, odc.25 Polska
11:00 Strażnik Teksasu, odc.190; USA
12:00 Adam i Ewa, odc.13 Polska, 2000
13:00 Jezioro marzeń, odc.109; USA
14:00 Miodowe Lata, odc.56 Polska
14:45 Klinika samotnych serc, odc.5
Polska, 2005; r. Leszek Wosiewicz
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.595 Polska
16:30 Duża przerwa, odc.1 Polska
17:00 Czysta gra, odc.19 2005; r.Wojciech
Pijanowski Teleturniej
17:05 Gra w ciemno, odc.88 Polska
18:05 P i e r w s z a m i ł o ś ć , o d c . 2 1 9
Polska, 2005; r. Okił Khamidov, Paweł
Chmielewski
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Samo życie, odc.645 Polska
20:15 Interwencja Extra - magazyn
reporterów Polsatu Polska, 2006
20:50 Po l o wa n i e n a    C z e r w o n y   
Październik; USA, 1989; r. McTiernan
John; w. Connery Sean, Baldwin
Alec, Glenn Scott, Neill Sam
Thriller. Marko Ramius (Sean Connery)
jest kapitanem uzbrojonego w pociski
atomowe sowieckiego okrętu podwodnego “Czerwony Październik”, który postanawia dopłynąć do wybrzeży USA i
oddać się w ręce Amerykanów. Rosjanie
zrobią wszystko, żeby nie przedostał się
na stronę wroga.
23:45 Dziupla Cezara, odc.5 Polska, 2004;
r. Wojciech Adamczyk
00:30 Biznes Wydarzenia
00:50 Pogoda
01:00 Bumerang, odc.370 Polska, 2006
01:30 Dziewczyny w bikini; Wielka
Brytania, 2005   
02:30 Magazyn sportowy
05:30 Pożegnanie

06:10 Uwaga! - magazyn, 2006
06:30 Telesklep
07:10 Nash Bridges - serial sensacyjny (62/122), USA, 1996, reż. Jim
Charleston
08:05 Inspektor Eddie - serial komedia
(3/13), Wielka Brytania, 2003
09:00 Wykręć numer - interaktywny
teleturniej na żywo, 2006
10:10 Salon Gier - interaktywny teleturniej
na żywo, 2006
11:05 Zielone drzwi - magazyn, 2006
11:35 Anioł Stróż - serial komedia (6/13),
Polska, 2005, reż. Filip Zylber
12:05 Rozmowy w toku - talk show
13:10 Detektywi - serial fabularno-dokumentalny, 2006
13:45 Inspektor Eddie - serial komedia
(4/13), Wielka Brytania, 2003
14:45 Nash Bridges - serial sensacyjny
(63/122), USA, 1996, reż. Robert
Mandel
15:45 Barwy grzechu - telenowela
(21/160), Brazylia, 2004
16:45 Fakty Popołudniowe
17:02 Uwaga!  - magazyn, 2006
17:15 Rozmowy w toku  - talk show
18:25 Detektywi - serial fabularno-dokumentalny, 2006
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga!  - magazyn, 2006
20:15 W-11 Wydział Śledczy - serial
fabularno-dokumentalny, 2006
20:55 Na Wspólnej - serial obyczajowy
(592/0), Polska, 2006
21:25 Mamy Cię  - program rozrywkowy
22:45 Dowody zbrodni - serial kryminalny (10/23), USA, 2004, reż. Henry
Robles, wyst. Kathryn Morris, John  Finn,
Jeremy  Ratchford, Thom Barry, Daniel  
Pino, Kathryn Morris, John  Finn, Jeremy  
Ratchford, Thom Barry, Daniel Pino
23:40 Firma - magazyn, 2006
00:10 Wydanie drugie poprawione 2
- magazyn, 2006
00:40 Multikino, 2006
01:05 Uwaga! - magazyn, 2006
01:25 Nocne igraszki - program rozrywkowy, 2006
02:25 Telesklep

06.00 „Sztukateria” - Magazyn kulturalny
06.25 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
06.50 VIP – program kulturalno-rozrywkowy
07.15 „Muzyczne listy” – magazyn
08.15 TV Market
08.30 „FIFA Futbol Mundial” - półgodzinny magazyn piłkarski
09.00 VIP – program kulturalno-rozrywkowy
09.30 „Patrz, czuwaj, ucz się” - USA, 1994;
reż.: Hart Bochner; wyst.: Jeremy Piven,
Chris Young, Megan Ward, Jon Favreau,
Alex Désert
11.15 Kasa na bank - telerutniej
12.15 TV Market
12.30 „Hell’s Kitchen” - program
13.30 Awantura o kasę - teleturniej
14.30 „Muzyczne listy” – magazyn
15.20 „Pokemon” (146) – serial animowany dla dzieci, USA/Japonia
15.50 „Kachorra to ja” (40) - Argentyna
2002, prod. Gabriel Fierro; reż. Jorge
Montero, obsada: Natalia Oreiro, Pablo
Rago, Maria Rosa Gallo, Maria Leal,
Osvaldo Santoro, Maria Rosa Fugazot,
Pepe Monje, Betina O’Connel
16.55 „Szpital Księcia Alfreda” (14) Docu-drama, Australia, 1999, pomysł
serii i produkcja: Fiona Baker
17.25 Benny Hill (71) – serial kom.
18.00 „Awantura o kasę” – teleturniej
19.00 „MacGyver” (96) – przygodowy
serial akcji, USA/Kanada 1985-1992, reż.
Lee David Zlotoff, wyk. Richard Dean
Anderson, Dana Elcar, Bruce McGill
20.05 „Dziki” (18) – serial komediowosensacyny, Polska 2004
21.00 „Kronika nie z tej ziemi” (8) - serial fantastyczny, USA 2001, reż. Marc
Buckland
22.00 „INFORmator prawny” - Magazyn
„Gazety Prawnej”
22.20 Wydarzenia
22.30 „Bóle porodowe” - USA, 2000; reż.:
Tracy Alexson
00.25 „Pałac Wagabundów” (38)
– Australia 2001
00.55 Muzyczne Listy – magazyn
01.45 Aquaz – program
02.35 „INFORmator prawny” - Magazyn
„Gazety Prawnej”
02.45 „Strefa P” - Magazyn muzyczny
03.10 Zakończenie programu

				

HIT NA DZIŚ

Beczka prochu
22.45 TVP 2
Dramat społeczno-obyczajowy, 97 min,
Jugosławia/Macedonia/ Francja/Grecja/
Turcja 1998; Reżyseria: Goran Paskaljevic;
Scenariusz na podstawie sztuki Dejana
Dukovskiego: Goran Paskaljevic, Dejan
Dukovski, Filip David, Zoran Andric

Dobiegający dziś sześćdziesiątki
Goran Paskaljevic to postać dobrze
znana w bałkańskiej kinematografii. Serb, absolwent słynnej praskiej
szkoły filmowej FAMU dał się
poznać przed laty polskim widzom
m.in. jako twórca takich filmów, jak
„Stróż plaży w sezonie zimowym”
czy „Pies, który lubił pociągi”. Z
jego późniejszych filmów dotarł
do nas jeszcze „Czas cudów”. Po
wybuchu wojny na Bałkanach
Paskaljevic wyjechał z kraju, osiadł
we Francji i ożenił się z Francuzką.
Zapisem jego doświadczeń z
pobytu w USA był znany także w
Polsce film „Cudza Ameryka”. Ale
tak naprawdę reżysera myślał o
nakręceniu filmu o współczesnej
Serbii. Znakomity materiał na
scenariusz znalazł w napisanej
w 1994 r. sztuce macedońskiego
dramaturga Dejana Dukovskiego,
która odniosła sukces w Serbii i
Macedonii, a także za granicą,
gdzie prezentowano ją na kilku
festiwalach teatralnych. Akcja
rozgrywa się Belgradzie, w ciągu
jednej nocy, podczas której miał
być podpisany układ w Dayton
kładący kres wojnie w Bośni.

WTOREK 7 LUTEGO 2005 r. (Eugenia, Romeo, Romuald, Ryszard, Teodor)

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

06:00 Kawa czy herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Uroczy zakątek; serial anim.
08:35 Noddy; serial animowany
08:50 Zygzaki; program dla dzieci
09:20 Mały rycerz El Cid; serial anim.
09:45 Ferie z Jedynką - odc. 17
10:05 Szkoła złamanych serc; serial obycz.
10:50 TELEZAKUPY
11:25 Tak jak w Unii
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Klan - odc.1047; telenowela TVP
12:35 Plebania - odc. 651; telenowela
13:00 Jaka to melodia?; teleturniej
13:25 Tak miało być - odc. 14; serial obycz.
13:50 Ktokolwiek widział, ktokolwiek
wie...
14:20 Wymarzone muzeum fuehrera
- odc.6; cykl dokumentalny
15:00 Wiadomości
15:10 JAG VIII, Wojskowe Biuro Śledcze
- Pusty kołczan odc. 17; serial
15:55 Był taki dzień; felieton
16:00 Moda na sukces - odc.2725
16:25 Moda na sukces - odc.2726
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Na celowniku; magazyn
17:35 Klan - odc.1052; telenowela TVP
18:00 Jaka to melodia?; teleturniej
18:30 Plebania - odc. 656; telenowela
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 Pogoda
20:15 W krainie dreszczowców - Zegar
Pandory 119’; film fabularny kraj prod.USA;
reż.:Eric Laneuville
22:25 Sprawa dla reportera
22:55 Był taki dzień; felieton
23:00 Prosto w oczy; program M. Olejnik
23:15 Wiadomości
23:30 Widzieć i wiedzieć; film dok.
00:20 Agentka o stu twarzach - odc. 6
kraj prod.USA (2002)
01:05 Sprawy rodzinne III - odc. 13; serial
01:50 Ktokolwiek widział, ktokolwiek
wie...
02:15 Historia naturalna Polski - Epoka
lodowcowa odc.6; serial dok.
02:40 Był taki dzień; felieton
02:50 Zakończenie dnia

05:55 Złotopolscy - odc. 344
06:20 10 minut tylko dla siebie
06:30 Dwójka Dzieciom - Karino - odc.
5/13 Porwanie; serial TVP
07:00 TELEZAKUPY
07:15 Od przedszkola do Opola
07:40 Dwójka Dzieciom - Teletubisie - odc.
141/156; serial animowany
08:10 Egzamin z życia 32
09:00 Pytanie na śniadanie
09:30 Pogoda
11:00 Panorama
11:04 Pogoda
11:10 M jak miłość - odc. 272; serial TVP
11:55 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza
12:25 TELEZAKUPY
12:40 Święta wojna
13:10 Na kabarecie w Hipermarkecie (2);
program rozrywkowy
14:05 Lokatorzy - odc. 67; serial kom.
14:35 Znaki czasu; magazyn
14:55 Wydarzenia, wydarzenia
15:10 Ferie z Dwójką - Nowe przygody
Flippera - odc. 9; serial przygodowy
16:00 Panorama
16:15 Dla niesłyszących - M jak miłość
- odcinek 384; serial TVP
17:05 Dla niesłyszących - Kulisy serialu
„M jak miłość”
17:15 Allo, Allo - odc. 82; serial kom.
17:45 Book - macher; magazyn
17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu; teleturniej
19:20 Ale Jazda!
20:00 VIVA Najpiękniejsi - 2005
21:10 Magazyn Ekspresu Reporterów
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport Telegram
22:30 Pogoda
22:40 Wieczór Filmowy Kocham Kino
- wstęp - (Beczka Prochu, Dyrygent)
22:45 Wieczór filmowy Kocham Kino
- Beczka prochu 97’; dramat kraj
prod.Macedonia, JUGOSŁAWIA (1998);
reż.:Goran Paskaljevic
00:30 Wieczór filmowy Kocham Kino
- Dyrygent  96’ kraj prod.Polska (1979);
reż.:ANDRZEJ WAJDA
02:10 Zakończenie dnia

06:00 Piosenka na życzenie
06:50 TV MARKET
07:10 Interwencja, odc.595 Polska
07:30 Przygody Jackie Chana, odc.11 ; USA
08:00 Adam i Ewa, odc.13 Polska, 2000
09:00 Gra w ciemno, odc.88 Polska
10:00 Duża przerwa, odc.1 Polska
10:30 Graczykowie, odc.26 Polska
11:00 TV MARKET
11:15 Dziupla Cezara, odc.5 Polska
12:00 Adam i Ewa, odc.14 Polska
13:00 Jezioro marzeń, odc.110; USA
14:00 Pierwsza miłość, odc.219 Polska
14:45 Pensjonat pod Różą, odc.52 Polska
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.596 Polska
16:35 Duża przerwa, odc.2 Polska
17:05 Gra w ciemno, odc.89 Polska
18:05 Pierwsza miłość, odc.220 Polska
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Samo życie, odc.646 Polska, 2006
20:15 Raport specjalny, odc.80 Polska
20:50 Faceci w butach; Australia,
USA, 2000; r. Perry Dein; w. Garcia
Adam, Lee Sophie, Worthington
Sam, Zappa William, Carter Richard
Komediodramat muzyczny. Biografia
słynnego, stepującego tancerza Seana
Okdena. Dzieje rozkwitu jego talentu
i skomplikowanego życia osobistego.
Kulminacją filmu jest wielki koncert,
podczas którego Sean wraz z przyjaciółmi wzbudzają zachwyt, dzięki
swojemu kunsztowi tanecznemu.
22:45 Strażnik Teksasu, odc.191;
USA, 2000; r. Christian I. Nyby, Jerry
Jameson
23:45 Biznes Wydarzenia
00:05 Pogoda
00:10 Kuba Wojewódzki (Makłowicz),
odc.128 Polska, 2005; r. Konrad Smuga
01:05 Dziewczyny w bikini; Wielka
Brytania, 2005   
02:05 Magazyn sportowy
05:30 Pożegnanie

06:10 Uwaga! - magazyn, 2006
06:30 Telesklep
07:10 Nash Bridges - serial sensacyjny
(63/122), USA, 1996, reż. Robert
Mandel
08:05 Inspektor Eddie - serial komedia
(4/13), Wielka Brytania, 2003
09:00 Wykręć numer - interaktywny
teleturniej na żywo, 2006
10:10 Salon Gier - interaktywny teleturniej
na żywo, 2006
11:00 Na Wspólnej - serial obyczajowy
(592/0), Polska, 2006
11:30 W-11 Wydział Śledczy - serial
fabularno-dokumentalny, 2006
12:10 Rozmowy w toku - talk show, 2005
13:15 Detektywi - serial fabularno-dokumentalny, 2006
13:45 Inspektor Eddie - serial komedia
(5/13), Wielka Brytania, 2003, reż. Bryan
Spicer
14:45 Nash Bridges - serial sensacyjny
(64/122), USA, 1996
15:45 Barwy grzechu - telenowela
(22/160), Brazylia, 2004
16:45 Fakty Popołudniowe
17:02 Uwaga! - magazyn, 2006
17:15 Rozmowy w toku - talk show, 2006
18:25 Detektywi - serial fabularno-dokumentalny, 2006
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn, 2006
20:15 W-11 Wydział Śledczy - serial
fabularno-dokumentalny, 2006
20:55 Na Wspólnej - serial obyczajowy
(593/0), Polska, 2006
21:25 Tajemnice Smallville - serial
S-F (6/22), Kanada, 2003, wyst.
Tom Welling, Kristin Kreuk, Michael
Rosenbaum, Sam Jones III, Allison
Mack, Eric Johnson, Annette O’Toole,
John Schneider, Tom Welling, Kristin
Kreuk, Michael Rosenbaum, Sam Jones
III, Allison Mack, Eric Johnson, Annette
O’Toole, John Schneider
22:25 Teraz my! - magazyn, 2006
23:10 Szymon Majewski Show - program
rozrywkowy, 2005
00:10 Co za tydzień - magazyn, 2006
00:35 Nocne igraszki - program rozrywkowy, 2006
01:35 Uwaga! - magazyn, 2006
01:55 Telesklep

05.20 „Sztukateria” - magazyn kulturalny
05.45 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
06.10 VIP – program kulturalno-rozrywkowy
06.35 „INFORmator prawny” - Magazyn
„Gazety Prawnej”
06.50 „Muzyczne listy” – magazyn
07.50 TV market
08.05 „Pokemon” (146) – serial animowany dla dzieci, USA/Japonia
08.35 Benny Hill (71) – serial kom.
09.10 „Kachorra to ja” (40) - Argentyna
2002, prod. Gabriel Fierro; reż. Jorge
Montero
10.15 „MacGyver” (96) – przygodowy
serial akcji, USA/Kanada 1985-1992
11.15 Kasa na bank - telerutniej
12.15 TV Market
12.30 „Szpital Księcia Alfreda”   (14)
- Docu-drama, Australia 1999, pomysł
serii i produkcja: Fiona Baker
13.00 VIP – program kulturalno-rozrywkowy
13.30 „Awantura o kasę” – teleturniej
14.30 „Muzyczne listy” – magazyn
15.20 „Pokemon” (147) – serial animowany dla dzieci, USA/Japonia 1997-98,
reż. Masamitsu Hidaka.
15.50 „Kachorra to ja” (41) - Argentyna
2002, prod. Gabriel Fierro; reż. Jorge
Montero
16.55 „Szpital Księcia Alfreda” (15)
- Docu-drama, Australia 1999, pomysł
serii i produkcja: Fiona Baker
17.25 Benny Hill (72) – serial kom.
18.00 „Awantura o kasę” – teleturniej
19.00 „MacGyver” (97) – przygodowy
serial akcji, USA/Kanada 1985-1992
20.00 „Śledztwo prowadzi Nero Wolfe
- Gra w „podchody” - USA, 2001; reż.:
Neill Fearnley; wyst.: Timothy Hutton,
Maury Chaykin, Bill Smitrovich, Saul
Rubinek, Colin Fox
22.00 WYDARZENIA
22.10 „Drogówka” - Magazyn policyjny
22.40 „Entropia” - USA, 1999; reż.: Phil
Joanou; wyst.: Stephen Dorff, Judith
Godreche, Kelly Macdonald, Holly
Lauren, Jon Tenney
01.00 Muzyczne listy – magazyn
01.50 Aquaz - program
02.40 „FIFA Futbol Mundial” - półgodzinny magazyn piłkarski
03.05 Zakończenie programu
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ŚRODA 8 LUTEGO 2005 r. (Jan, Lucjusz, Paweł, Piotr, Salomon, Sebastian)

HIT NA DZIŚ
Przynęta
21.25 TVN
film sensacyjny, USA/Kanada, rok produkcji: 2000; Reżyseria: Antoine Fuqua;
Obsada: Jamie Foxx, David Morse, Doug
Hutchison, Kimberly Elise, David Paymer,
Mike Epps

Z Rezerw Federalnych w Nowym
Jorku znika złoto warte ponad
czterdzieści milionów dolarów.
Podczas ucieczki złodzieje śmiertelnie
ranią dwóch policjantów. Jednego
ze złodziei, Johna Jastera policja
aresztuje tuż po napadzie. Drugi,
o pseudonimie Bristol pozostaje
na wolności. To właśnie on, wyjątkowo utalentowany specjalista
od komputerów, zaplanował ten
zuchwały skok. Bristol pozostaje
bezkarny, a policja nie może trafić
na żadną informację, która umożliwiłaby wytropienie jego kryjówki
i odzyskanie skradzionego złota.
Akurat wtedy, gdy śledztwo staje
w miejscu, do więzienia trafia drobny
złodziejaszek, Alvin Sanders . Przez
przypadek dostaje się do tej samej
celi, w której siedzi Jaster. Jaster ma
nagły atak serca, umierając przekazuje Alvinowi wiadomość dla
swojej żony. Inspektor Clenteen
podejrzewa, że przed śmiercią
Jaster wyjawił towarzyszowi
z celi, gdzie ukrywa się Bristol. Na
własną odpowiedzialność Clenteen
organizuje przedwczesne zwolnienie
Alvina. Ten, uradowany, wychodzi
na wolność z silnym postanowieniem, że już nigdy nie wejdzie na
drogę przestępstwa. Nawet nie
podejrzewa, że tuż przed wyjściem
z więzienia policja wszczepiła mu
mikroprocesor, dzięki któremu
może śledzić każdy jego krok.

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

06:00 Kawa czy herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Smocze opowieści - Gbur 38; serial
animowany kraj prod.USA (1999)
08:45 Domisie; program dla dzieci
09:10 Łatek - Inny Łatek 86; serial animowany kraj prod.Hiszpania (2002)
09:40 Ferie z Jedynką - odc. 18
10:05 Szkoła złamanych serc - odc. 12
(odc. 12); serial obyczajowy
10:50 TELEZAKUPY
11:20 Wójt roku-sylwetki; felieton
11:35 To trzeba wiedzieć
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Klan - odc.1048; telenowela TVP
12:35 Plebania - odc. 652; telenowela
13:00 Jaka to melodia?; teleturniej
13:25 Sąsiedzi
13:55 Raj; magazyn
14:20 Rzeczy i ludzie - Indie; serial dok.
15:00 Wiadomości
15:10 JAG VIII, Wojskowe Biuro Śledcze
- Dziecko szczęścia odc. 18; serial
15:55 Był taki dzień; felieton
16:00 Moda na sukces - odc.2727
16:25 Moda na sukces - odc.2728
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Reporterzy non-stop
17:35 Klan - odc.1053; telenowela TVP
18:00 Jaka to melodia?; teleturniej
18:30 Plebania - odc. 657; telenowela
19:00 Lippy and Messy
19:05 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 Pogoda
20:15 Okruchy życia - Film fabularny
21:55 Debata; Dla małoletnich od lat 12
22:35 Był taki dzień; felieton
22:45 Prosto w oczy; program Moniki
Olejnik
23:00 Wiadomości
23:10 Tu i teraz - Reportaż
23:35 Plus minus
00:05 Siekierezada  78’; film fabularny
kraj prod.Polska (1985); reż.:Witold
Leszczyński
01:20 Podziemia III Rzeszy - odc.2/4;
serial dokumentalny
01:50 Był taki dzień; felieton
01:55 Zakończenie dnia

05:55 Złotopolscy - odc. 345
06:20 10 minut tylko dla siebie
06:30 Dwójka Dzieciom - Karino - Odc.
6/13 Ujarzmiony; serial TVP
07:00 TELEZAKUPY
07:15 Od przedszkola do Opola
07:45 Dwójka Dzieciom - Teletubisie - odc.
142; serial animowany
08:10 Egzamin z życia 33
09:00 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:04 Pogoda
11:10 M jak miłość - odc. 273; serial TVP
12:00 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza
12:30 TELEZAKUPY
12:45 Święta wojna
13:15 Kraj się śmieje - Podróże i sentymenty (2); widowisko
14:05 Ferie z Dwójką - Emil i detektywi;
film przygodowy
16:00 Panorama
16:15 VIVA Najpiękniejsi - 2005
17:15 Allo, Allo - odc. 83; serial kom.
17:45 SOS czyli Sami o Sobie
17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:45 Pogoda
18:55 Jeden z dziesięciu; teleturniej
19:25 Tygodnik Moralnego Niepokoju
20:00 Wrogie intencje 88’; dramat kraj
prod.USA (1993); reż.:Paul Schneider;
wyk.:Mel Harris, Melissa Gilbert, Peter
Onorati
21:30 997 - Życie po zbrodni; magazyn
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport Telegram
22:30 Pogoda
22:40 Alibi na środę - Być zabójcą 84’;
film sensacyjny kraj prod.Niemcy (1998);
reż.:Thomas Bohn; wyk.:Dennis Hopper,
Heino Ferch, Katja Flint, Hannelore
Hoger
00:10 Zdążyć przed pandemią; film dokumentalny kraj prod.Australia (2005)
01:05 „Antykwariat”
01:30 „Casting  za chlebem”
02:00 Zakończenie dnia

06:00 Piosenka na życzenie
06:50 TV MARKET
07:10 Interwencja, odc.596 Polska
07:30 B-Daman, odc.11
08:00 Adam i Ewa, odc.14 Polska
09:00 Gra w ciemno, odc.89 Polska
10:00 Duża przerwa, odc.2 Polska
10:30 Graczykowie, odc.27; Polska
11:00 TV MARKET
11:15 Samo życie, odc.645 Polska
12:00 Adam i Ewa, odc.15 Polska
13:00 Jezioro marzeń, odc.111; USA, 2002;
w. Der Beek James Van (Dawson), Katie
Holmes (Joey), Joshua Jackson (Pacey),
Michelle Williams (Jennifer), Kerr Smith
(Jack), Meredith Monroe (Andie)
14:00 Pierwsza miłość, odc.220 Polska
14:45 Pensjonat pod Różą, odc.53 Polska
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.597 Polska
16:30 Duża przerwa, odc.3 Polska
17:00 Czysta gra, odc.20 2005; r.Wojciech
Pijanowski Teleturniej
17:05 Gra w ciemno, odc.90 Polska
18:05 Pierwsza miłość, odc.221 Polska
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Rodzina zastępcza, odc.140 Polska
20:05 Ulotna nadzieja; USA, 1998; r.
Forest Whitaker; w. Sandra Bullock,
Connick Jr. Harry, Gena Rowlands,
M i c h a e l Pa r e, M a e W h i t m a n
Ciepły, romantyczny melodramat.W
trakcie plotkarskiego talk show,
mieszkająca w Chicago Birdie Pruitt
(Bullock) dowiaduje sie o romansie
męża Billa (Pare) z jej najlepszą przyjaciółką Connie (Arquette). Upokorzona,
wyjeżdża wraz z córeczką, Bernice do
rodzinnego miasteczka Smithville w
Teksasie. Z głębokiej depresji wydobywa
ją, zakochany w niej od dawna Justin
Matisse (Connick jr.).
22:30 Fala zbrodni, odc.39 Polska
23:30 Fala zbrodni, odc.40 Polska, 2005
00:30 Biznes Wydarzenia
00:50 Pogoda
00:55 Dziewczyna roku 2002 - Dalene
Kurtis
01:55 Love TV Program rozrywkowy
02:55 BoomBox Program muzyczny
05:30 Pożegnanie

06:10 Uwaga! - magazyn, 2006
06:30 Telesklep
07:10 Nash Bridges - serial sensacyjny
(64/122), USA, 1996
08:05 Inspektor Eddie - serial komedia
(5/13), Wielka Brytania, 2003, reż. Bryan
Spicer
09:00 Wykręć numer - interaktywny
teleturniej na żywo, 2006
10:10 Salon Gier - interaktywny teleturniej
na żywo, 2006
11:00 Na Wspólnej - serial obyczajowy
(593/0), Polska, 2006
11:30 W-11 Wydział Śledczy - serial
fabularno-dokumentalny, 2006
12:10 Rozmowy w toku - talk show, 2005
13:15 Detektywi - serial fabularno-dokumentalny, 2006
13:45 Inspektor Eddie - serial komedia
(6/13), Wielka Brytania, 2003, reż. Jeff
Levy
14:45 Nash Bridges - serial sensacyjny
(65/122), USA, 1996, reż. Perry Lang
15:45 Barwy grzechu - telenowela
(23/160), Brazylia, 2004
16:45 Fakty Popołudniowe
17:02 Uwaga! - magazyn, 2006
17:15 Rozmowy w toku - talk show
18:25 Detektywi - serial fabularno-dokumentalny, 2006
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn, 2006
20:15 W-11 Wydział Śledczy - serial
fabularno-dokumentalny, 2006
20:55 Na Wspólnej - serial obyczajowy
(594/0), Polska, 2006
21:25 Przynęta - film sensacyjny, Kanada,
2000, reż. Antoine Fuqua , wyst. Jamie
Foxx, David Morse, Doug Hutchison,
Kimberly Elise, David Paymer, Mike
Epps
23:55 Sześć stóp pod ziemią - serial obyczajowy (7/13), USA, 2003, reż. Nicole
Holofcener , wyst. Peter Krause, Michael
C. Hall, Frances Conroy, Lauren Ambrose,
Freddy Rodriguez, Mathew St. Patrick,
Rachel Griffiths, Peter Krause, Michael
C. Hall, Frances Conroy, Lauren Ambrose,
Freddy Rodriguez
00:55 Uwaga! - magazyn, 2006
01:15 Nocne igraszki - program rozrywkowy, 2006
02:15 Telesklep

05.35 „Sztukateria” - magazyn kulturalny
06.00 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
06.25 VIP – program kulturalno-rozrywkowy
06.50 Muzyczne listy – magazyn
07.50 TV Market
08.05 „Pokemon” (147) – serial animowany dla dzieci, USA/Japonia
08.35 Benny Hill (72) – serial kom.
09.10 „Kachorra to ja” (41) - Argentyna
2002, prod. Gabriel Fierro; reż. Jorge
Montero
10.15 „MacGyver” (97) – przygodowy
serial akcji, USA/Kanada
11.15 Kasa na bank - telerutniej
12.15 TV Market
12.30 „Szpital Księcia Alfreda”   (15)
- Docu-drama, Australia, 1999
13.00 „Sztukateria” - Magazyn kulturalny
13.30 „Awantura o kasę” – teleturniej
14.30 Muzyczne listy – magazyn
15.20 „Pokemon” (148) – serial animowany dla dzieci, USA/Japonia
15.50 „Kachorra to ja” (42) - Argentyna
2002, prod. Gabriel Fierro; reż. Jorge
Montero
16.55 „Szpital Księcia Alfreda” (16)
- Docu-drama, Australia, 1999
17.25 Benny Hill (73) – serial kom.
18.00 Awantura o kasę – teleturniej
19.00 „Largo” (39) – przygodowy serial
akcji
20.00 „Komisarz Rex” (12) - serial kryminalny, Austria - Niemcy, 1998, reż. Hajo
Gies, Oliver Hirschbiegel, Detlef Ronfeldt,
wyk. Alexander Pschill, Elke Winkens,
Martin Weinek, Gerard Zemann
21.00 „Łabędziem być” - program
Program, w którym na oczach widzów zachodzi niezwykła przemiana
przeciętnych, przekonanych o swojej
nieatrakcyjności kobiet w szykowne
piękności.
22.00 Wydarzenia
22.10 Detektor – raport Czwórki – magazyn reporterski
22.40 Rajdowe Mistrzostwa Świata – Rajd
Szwecji
23.40 „Stary Gringo” - USA, 1989; reż.:
Luis Puenzo; wyst.: Jane Fonda, Gregory
Peck, Jimmy Smits, Patricio Contreras
02.10 „Muzyczne listy” – magazyn
03.00 Aquaz – program
03.50 Zakończenie programu

			

HIT NA DZIŚ

Prosto z mostu
20.00 TVP 2
Komedia obyczajowa, 87 min, USA
1992 Reżyseria: Barnet Kellman;
Scenariusz: Craig Bolotin i Patricia
Resnick; Występują: Dolly Parton,
James Woods, Griffin Dunne, Michael
Madsen, Deirdre O’Connell, John Sayles,
Teri Hatcher, Spalding Gray, Jerry Orbach,
Amy Morton i inni

Shirlee próbuje urządzić się w Chicago, poszukuje pracy. Przez zupełny
przypadek zamiast recepcjonistką
w rozgłośni radiowej zostaje... psychologiem z własnym programem.
Udziela na antenie porad ludziom
pokrzywdzonym, nieszczęśliwym
i zagubionym. Co więcej, mimo
braku psychologicznego wykształcenia, robi to tak doskonale, że jej
program zdobywa rzesze słuchaczy, stając się podporą stacji. Sama
„doktor Shirlee” jest jednak osobą
wielce tajemniczą - nie opowiada
o sobie, nie udziela wywiadów.
Nic więc dziwnego, że wzbudza
powszechne zainteresowanie
dziennikarzy, którzy za wszelką
cenę starają się przełamać tę
barierę milczenia. Wśród nich jest
także Jack. I to właśnie jemu udaje
się „rozszyfrować” fałszywą „panią
doktor”. Wydaje się, że droga do
dziennikarskiej sławy stoi przed nim
otworem, ale.... Jack zakochuje się
w obiekcie swoich zainteresowań.
Przed obojgiem bohaterów stają
poważne wyzwania: Shirlee musi
zadecydować, czy w imię kariery
udawać kogoś innego niż jest,
a Jack zastanowić się, czy zachować się jak rasowy dziennikarz, czy
pójść za głosem serca.

CZWARTEK 9 LUTEGO 2005 r. (Bernard, Cyryl, Eryk, Mariusz, Nikifor)

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

06:00 Kawa czy herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Kucyki z Gwiezdnego Wzgórza,
seria II; serial animowany
08:25 Kucyki z Gwiezdnego Wzgórza,
seria II; serial animowany
08:35 Budzik - Szczotki
09:05 Ferie z Jedynką - odc. 19
09:25 Mów mi Rockefeller 87’; film
fabularny kraj prod.Polska (1991)
10:55 TELEZAKUPY
11:25 Europa bez miedzy
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Klan - odc.1049; telenowela TVP
12:35 Plebania - odc. 653; telenowela
13:00 Jaka to melodia?; teleturniej
13:25 Okazja - odc. 13; serial TVP
13:55 My Wy Oni; magazyn
14:20 Laboratorium XXI wieku; magazyn
14:40 Smaki polskie; magazyn kulinarny
15:00 Wiadomości
15:10 JAG VIII, Wojskowe Biuro Śledcze Druga rola odc. 19; serial kraj prod.USA
15:50 Był taki dzień; felieton
16:00 Moda na sukces - odc.2729
16:25 Moda na sukces - odc.2730
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Reporterzy non-stop
17:35 Klan - odc.1054; telenowela TVP
18:00 Jaka to melodia?; teleturniej
18:30 Plebania - odc. 658; telenowela
19:00 Lippy and Messy
19:05 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 Pogoda
20:05 Pogoda dla kierowców
20:15 Kamienie śmierci - odcinek 2; serial
sensacyjny kraj prod.Francja (2005)
21:55 Forum; program publicystyczny
22:40 Był taki dzień; felieton
22:45 Prosto w oczy; program Moniki
Olejnik
23:00 Wiadomości
23:10 Zimowe Igrzyska Olimpijskie - Turyn
2006 - przed Igrzyskami kraj prod.Polska
23:50 Anioły w maskach 95’; dramat kraj
prod.Wielka Brytania (2000)
01:30 Adamo wierny sobie; film dok.
02:25 Był taki dzień; felieton
02:30 Zakończenie dnia

05:55 Złotopolscy - odc. 346
06:20 10 minut tylko dla siebie
06:30 Dwójka Dzieciom - Karino - odc.
7/13 Droga do sławy; serial TVP
07:00 TELEZAKUPY
07:15 Od przedszkola do Opola
07:40 Dwójka Dzieciom - Teletubisie - odc.
143/156; serial animowany
08:05 Dr Quinn - seria I, odc. 1/18; serial
obyczajowy kraj prod.USA (1992)
09:00 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:04 Pogoda
11:10 M jak miłość - odc. 274; serial TVP
12:00 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza
12:25 TELEZAKUPY
12:40 Reportaż z Halowego Mitingu l.a.
w Bydgoszczy
13:05 Perły australijskiej przyrody - Wielka
Rafa Koralowa; serial dokumentalny
13:30 Szansa na Sukces - Rudi Schuberth
14:30 Ferie z Dwójką - Gorączka złota,
Przygoda na Alasce 83’; film fabularny
16:00 Panorama
16:15 Dla niesłyszących - Na dobre i na
złe - odc. 244; serial TVP
17:15 Allo, Allo - odc. 84; serial kom.
17:45 SOS czyli Sami o Sobie
17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:40 Pogoda
18:50 Tele PRLe - (11); widowisko rozrywkowe
19:45 Młode Wilki; wywiad
20:00 Prosto z mostu 86’; film fabularny kraj prod.USA (1992); reż.:Barnet
Kellman
21:35 Pasażer
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport Telegram
22:30 Pogoda
22:35 Pogoda dla narciarzy
22:45 Fatalny błąd 87’; film fabularny
kraj prod.USA (1999); reż.:Armand
Mastroianni
00:15 Czy świat oszalał? - Cygańskie
wesele; film dokumentalny
00:45 Czy świat oszalał? - Irańskie swaty;
film dokumentalny
01:15 W obronie prawa - VI, odc. 16; serial
kraj prod.USA (1995)
02:00 Zakończenie dnia

06:00 Piosenka na życzenie
06:50 TV MARKET
07:10 Interwencja, odc.597 Polska
07:30 Przygody Jackie Chana, odc.12
08:00 Adam i Ewa, odc.15 Polska
09:00 Gra w ciemno, odc.90 Polska
10:00 Duża przerwa, odc.3 Polska
10:30 Graczykowie, odc.28 Polska
11:00 TV MARKET
11:15 Samo życie, odc.646 Polska
12:00 Adam i Ewa, odc.16 Polska
13:00 Jezioro marzeń, odc.112; USA
14:00 Pierwsza miłość, odc.221 Polska
14:45 Rodzina zastępcza, odc.139 Polska
15:15 Rodzina zastępcza, odc.140 Polska
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.598 Polska
16:35 Duża przerwa, odc.4 Polska
17:05 Gra w ciemno, odc.91 Polska
18:05 Pierwsza miłość, odc.222
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Rodzina zastępcza, odc.141 Polska,
2003
20:05 Trzeci bliźniak, odc.3; Kanada, 1997;
r. Tom McLoughlin; w. Kelly McGillis (dr
Jeannie „Jenny” Ferrami), Jason
Gedrick (Steve Logan), Larry Hagman
(dr Berrington Jones), Lisa Vidal (Lisa),
Marion Ross (Lila Ferrami), Ralph Waite
(senator Proust), Hal Holbrook (Pete)
21:00 Trzeci bliźniak, odc.4 „Ken Follet’s
the Third Twin”; Kanada
21:30 Studio Lotto
22:05 Co z tą Polską?, odc.60 Polska,
2006 Program Tomasza Lisa
23:05 Daleko od noszy, odc.53 Polska,
2004; r. Krzysztof Jaroszyński
23:35 Biznes Wydarzenia
23:55 Pogoda
23:55 Nieustraszeni, odc.10
01:05 Dziewczyny w bikini
02:05 Love TV Program rozrywkowy
03:05 BoomBox Program muzyczny   
05:30 Pożegnanie

06:10 Uwaga! - magazyn, 2006
06:30 Telesklep
07:10 Najsłabsze ogniwo - teleturniej
08:05 Inspektor Eddie - serial komedia
(6/13), Wielka Brytania, 2003, reż. Jeff
Levy
09:00 Wykręć numer - interaktywny
teleturniej na żywo, 2006
10:10 Salon Gier - interaktywny teleturniej
na żywo, 2006
11:00 Na Wspólnej - serial obyczajowy
(594/0), Polska, 2006
11:30 W-11 Wydział Śledczy - serial
fabularno-dokumentalny, 2006
12:10 Rozmowy w toku - talk show, 2005
13:15 Detektywi - serial fabularno-dokumentalny, 2006
13:45 Inspektor Eddie - serial komedia
(7/13), Wielka Brytania, 2003, reż. David
Jones
14:45 Nash Bridges - serial sensacyjny
(66/122), USA, 1996
15:45 Barwy grzechu - telenowela
(24/160), Brazylia, 2004
16:45 Fakty Popołudniowe
17:02 Uwaga! - magazyn, 2006
17:15 Rozmowy w toku  - talk show
18:25 Detektywi - serial fabularno-dokumentalny, 2006
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn, 2006
20:15 W-11 Wydział Śledczy - serial
fabularno-dokumentalny, 2006
20:55 Na Wspólnej - serial obyczajowy
(595/0), Polska, 2006
21:25 Gdy wspomnisz o mnie  film obyczajowy, USA, 1990, reż. Harry Winer ,
wyst. Fred Savage, Kevin Spacey, Ellen
Burstyn, Richard Jenkins, D Brown, Ving
Rhames
23:25 Rodzina Soprano - serial sensacyjny
(9/13), USA, 2004
00:40 Siłacze Super Seria - program
rozrywkowy, 2005
01:45 Nocne igraszki - program rozrywkowy, 2006
02:45 Uwaga! - magazyn, 2006
03:05 Telesklep

05.35 „Sztukateria” - Magazyn kulturalny
06.00 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
06.25 VIP – program kulturalno-rozrywkowy
06.50 Muzyczne listy – magazyn
07.50 TV Market
08.05 „Pokemon” (148) – serial animowany dla dzieci, USA/Japonia 1997-98
08.35 Benny Hill (73) – serial kom.
09.10 „Kachorra to ja”  (42) - Argentyna
2002, prod. Gabriel Fierro; reż. Jorge
Montero
10.15 „Largo” (39) – przygodowy serial
akcji, Francja/Niemcy/Kanada/Belgia/
USA 2001, reż. Paolo Barzman, Dennis
Berry
11.15 Kasa na bank - telerutniej
12.15 TV Market
12.30 „Szpital Księcia Alfreda” (16)
- Docu-drama, Australia, 1999
13.00 „Dekoratornia” – magazyn wnętrzarski
13.30 Awantura o kasę – teleturniej
14.30 „Muzyczne listy” – magazyn
15.20 „Pokemon” (149) – serial animowany dla dzieci, USA/Japonia
15.50 „Kachorra to ja” (43) - Argentyna
2002, prod. Gabriel Fierro; reż. Jorge
Montero
16.55 „Szpital Księcia Alfreda” (17) - Docudrama, Australia, 1999
17.25 Benny Hill (74) – serial kom.
18.00 Awantura o kasę – teleturniej
19.00 „JAG - Wojskowe Biuro Śledcze”
(„JAG”) (62) - serial sensacyjny, USA,
1996-99, scen. i reż. Donald Bellisario
20.00 „Stary Gringo” - USA, 1989; reż.: Luis
Puenzo; wyst.: Jane Fonda, Gregory Peck,
Jimmy Smits, Patricio Contreras, Jenny
Gago
22.35 WYDARZENIA
22.45 „Komenda” - serial dokumentalny
23.15 „Mordercza rozgrywka”  - Niemcy
/ USA, 1992; reż.: Carl Schenkel; wyst.:
Christopher Lambert, Diane Lane,
Daniel Baldwin, Tom Skerritt, Codie
Lucas Wilbee
01.40 „Pałac Wagabundów” (39)
– Australia 2001, reż. Pino Amenta,
Geoffrey Cawthorn
02.05 Muzyczne listy – magazyn
02.55 Aquaz – program
03.45 Zakończenie programu

27 stycznia–9 lutego

Życie Nasielska

EKOLOGICZNY PORADNIK KSIĘŻYCOWY - LUTY
Luty w przyrodniczym kalendarzu to jeszcze czas zimy, mrozy
niekiedy bywają spore, zwłaszcza
w pierwszej połowie. Dni stają się
jednak już znacznie dłuższe, słonko
mocniej przygrzewa, dlatego nasi
przodkowie po święcie Matki Bożej
Gromnicznej, 2 lutego, wyznaczającym środek zimy, częściej pojawiali
się w ogrodach i wykonywali różne
prace pielęgnacyjne, głównie cięcia
drzew i krzewów. Gdy luty pofolguje
w końcu miesiąca zaczynają zakwitać pierwsze kwiaty cebulowe, m.in.
przebiśniegi.
W pierwszej połowie lutego wykonuje się podobne prace jak w styczniu. W końcu miesiąca, zwłaszcza
gdy początek był mroźny, można
przystąpić do zakładania ciepłego
inspektu. Na początku miesiąca
można już siać, pikować i przesadzać rośliny w szklarniach lub
na parapetach okiennych. Dobry
czas do tych czynności będzie do
12 i później od 15 do 20. Wtedy
również można rozpoczynać pędzenie roślin cebulowych i warzyw.
Przesadzać kwiaty i rozsadę najlepiej
do 12, w dniach zaznaczonych jako
korzystne. Dosyć dobra jest również
kwadra korzenia.

W przydomowym ogródku, na działce cięcia prześwietlające drzew i krzewów, usuwanie suchych pędów malin,
obcinanie pnączy, cięcie żywopłotów
i winorośli, przygotowanie podłoża
w cieplarniach prowadzić najlepiej
w dni bez mrozu, w czasie ubywania
Księżyca, od 14 do 27, brak linii i linia
przerywana. Karczowanie drzew
przeprowadzać najlepiej w okresie
przybywania Księżyca do 12.
W kwadrze uprawy (podobnie
jak w styczniu) po oskrobaniu pni
z łuszczącej się kory można je bielić
wapnem zmieszanym z gliną i krowieńcem, a także zakładać opaski na
drzewa przeciw szkodnikom. Wtedy
też można osłaniać drzewka przed
nadmiernym ogrzaniem od strony
południowej papierem falistym lub
deską.
Przed pełnią w kwadrze owocu warto
już wysiewać nasiona roślin, z których
pragniemy otrzymać wczesną rozsadę.
Rośliny liściowe, np. kapustne, najlepiej
wysiewać po nowiu w kwadrze liścia.
Rośliny korzeniowe, które plonować
będą jeszcze w tym roku, wysiewać
najlepiej w kwadrze korzenia, w drugiej
kolejności w kwadrze liścia, w trzeciej
owocu. Rośliny owocowe, kwiatowe
najlepiej wysiewać przed pełnią w kwa-

drze owocu (dwie linie ciągłe).
Rośliny pokojowe, balkonowe, m.in.
pelargonie, sadzonkować, ukorzeniać
najlepiej w kwadrze korzenia, w drugiej kolejności w kwadrze liścia.
Cięcie drzew w lasach z przeznaczeniem na opał, sprzęty najlepiej
przeprowadzać od13 do 28. Z kolei
drewno budulcowe pozyskiwać
w okresie przybywania Księżyca,
szczególnie przed pełnią do12.
Nawozić pola, łąki obornikiem,
kompostem, zakładać inspekty najkorzystniej w kwadrze uprawy (linia
przerywana).
Ubijać zwierzęta najlepiej od do 12,
a szczególnie 4,5, 9 i 10.
Kury, indyki, gęsi, kaczki na ekologiczny wyląg piskląt nasadzać
najdogodniej od 6 do 12. Klacze
puszczać do ogierów do 12. Szczególnie dobre dni to 1, 9, 10, unikać
dni wykreślonych.
Prace w pasiekach wykonywać najlepiej od 14 do 27, a szczególnie od
21 do 27.
Do wędkowania najlepsze dni do 4,
9 i 10, od 16 do 20 oraz 27 i 28.
ZBIGNIEW PRZYBYLAK

PROGNOZA POGODY

DOMOWE KURACJE NATURALNE

L

Łagodne herbatki z majeranku w medycynie ludowej polecano w formie
okładów na stany zapalne oczu
i jęczmienie. Z reguły sporządzano
je w proporcji jedna łyżeczka ziela na
szklankę wrzątku. Z kolei mocniejsze
napary z 1 łyżki ziela na szklankę
wrzątku wykorzystywano do sporządzania przymoczków łagodzących stany zapalne skóry. Naparem
nasączyć watę, ligninę rozłożoną na
gazie i przyłożyć do ciała. Owinąć to
dodatkowo lekko gazą i pozostawić na
kilka-kilkanaście minut.
ZBIGNIEW PRZYBYLAK

Herbatki z majeranku

WEDŁUG DAWNYCH REGUŁ
uty może obdarzać nas
zmienną, dosyć wietrzną, raczej mało przyjemna aurą. Sporo dni będzie
odwilżowych z opadami.
W i ę c e j d n i z i m ow y c h
i rozpogodzeń, chłodów,
mrozów w środku miesiąca. Przyjemniejsza druga
połowa.
Na początku miesiąca może być
kilka dni odwilżowych, wietrznych pochmurnych z opadami
śniegu i śniegu z deszczem a tak-

że deszczu. Potem przybywa rozpogodzeń, słońca, powraca zima
z nocnymi mrozami, opadów niezbyt wiele. Dosyć sucha, wietrzna
aura powinna przeważać także
w drugiej części miesiąca. Pogorszenie aury, ocieplenie i chmury
możliwe w końcu miesiąca lub na
początku marca.
ZBIGNIEW PRZYBYLAK

IMIENNIK „Życiowy”
AGATA

BERNARD

Imieniny obchodzi: 5 lutego ,14 listopada
Do jęzka polskiego imię dostało się z języka greckiego poprzez
łacinę. Oznacza dobroć. Osoba nosząca to imię jest bardzo
uzdolniona artystycznie, ze szczególnymi skłonnościami do
rozwijania talentu literackiego. Na każdym kroku ujawnia
swój twórczy umysł, jest skłonna do dyplomacji. Ma wspaniałe poczucie humoru, co ułatwia jej stosowne wychodzenie
z sytuacji życiowych. Dba o swój wygląd zewnętrzy.

Imieniny obchodzi: 16 lutego , 16 kwietnia, 20 maja, 20 sierpnia , 14 września,
14 października.
Osoby noszące imię to sangwinicy, raczej oschli. Nieraz używają lodowatego tonu, który zbija z tropu lub irytuje. Nie zależy im zresztą na tym, aby
się podobać. Bywają też pamiętliwi Mają sztywne zasady, które chętnie
wpajają je innym.
Zazwyczaj bardzo silna wola, żeby nie powiedzieć despotyczna. Zarówno
w odniesieniu do nich samych, jak i do otoczenia.
Bernardowie są obiektywni, gotowi wszystko poświęcić dla idei. Nie znoszą
ludzi „letnich” ani też sprzeciwów.

Imię (forma męska): Agaton
Przekształcenia i zdrobnienia: Agatonek, Aguś
Przekształcenia i zdrobnienia: Aga, Agunia
W innych językach: łac. Agatha, niem. Agathe, węg. Agota
Powiedzenia: Chleb świętej Agaty od ognia strzeże chaty.
Pochodzenie: nawiązuje do św. Agaty z Katanii
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Imię (forma żeńska): Bernardetta
Przekształcenia i zdrobnienia: Bernardyna
W innych językach: wł. Bernardo, wł. Benso, wł. Benzo, łac. Bernardus
Znaczenie: silny niedźwiedź
Powiedzenia: Bernardyńska postawa, wilcze serce.
Pochodzenie: imię popularne od czasów św. Bernarda z Clairvaux

PRZYSŁOWIA
Gromniczna pogodna, będzie jesień dorodna
W świętej Agaty wyschną na płocie płachty
Czasem się luty zlituje, że człek niby wiosnę czuje, ale czasem tak się zżyma ,że człek prawie nie wytrzyma.
W lutym śniegi i mróz stały, czynią wlato upał stały, gdy zaś burze i deszcze panują, dobry plon obiecują.

OBJAŚNIENIA SYMBOLI GRAFICZNCH
POZIOME LINIE CIĄGŁE – wyznaczają dni niestosowne do siewów,
zbiorów i sadzenia.

RYSUNKI RĄCZKI – wskazują dni korzystne do siewów, zbiorów,
sadzenia, wykonywania przetworów. Dwie rączki – dni najbardziej korzystne.
RYSUNKI PSZCZOŁY – wskazują kwadry najkorzystniejsze do prac
pielęgnacyjnych w pasiekach.

RYSUNKI RYBKI – wskazują dni najkorzystniejsze do wędkowania

i połowu ryb.

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

Kwadra liścia (rysunek listka) – najlepszy czas do sadzenia, siania,
zbiorów roślin liściowych, w drugiej kolejności wybieramy dni z kwadry
owocu i korzenia.
Kwadra owocu (rysunek owocu) – wyznacza najlepszy czas do siania, sadzenia drzew i krzewów, roślin owocowych np. pomidorów, zbiorów
i przetwarzania owoców ziół, nieco mniej korzystne są kwadra liścia, w trzeciej kolejności kwadra korzenia.
Kwadra korzenia (rysunek korzenia) – najlepszy czas do siania zbiorów roślin korzeniowych, w drugiej kolejności korzystna jest kwadra liścia,
w trzeciej owocu.
Kwadra uprawy (rysunek motyczki) – najbardziej niestosowny czas

do siewów, sadzenia, zbiorów z wyjątkiem roślin korzeniowych, dla nich
jest to czas korzystny. Wtedy wykonujemy prace pielęgnacyjne, uprawowe,
tniemy drzewa, niszczymy chwasty i szkodniki.

Pionowa linia ciągła – czas przybywania Księżyca (od nowiu do pełni).
Jest to najkorzystniejszy okres do siania, sadzenia, zbiorów roślin plonujących
nad ziemią.
Linia przerywana – czas niestosowny do siewów, zbiorów (poza korzeniami). Warto wtedy uprawiać glebę, niszczyć szkodniki i chwasty.
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ŻYCIE OD KUCHNI ŻYCIE OD KUCHNI ŻYCIE OD KUCHNI

Komisariat Policji w Nasielsku,
ul. Kościuszki 29
tel. (023) 691-23-77, 691-22-07
Straż Pożarna Nasielsk
tel. (023) 692-20-09
Pogotowie Gazowe
tel. (023) 691-22-22
Pogotowie Ciepłownicze
tel. (023) 691-23-46
Przychodnia Miejska w Nasielsku,
ul. Sportowa 2
tel. (023) 691-25-03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. (023) 691-23-98
Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. (023) 693-50-05
NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. (023) 691-25-14
NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax (023) 693-20-02

Błogi spokój w kuchni
Po sylwestrze, feriach i mrozach nastał
spokój. Koniec z wystawaniem godzinami
przy kuchni, koniec z pieczeniem w kółko
ciast i ucieraniem kremów. Święta odbyte,
Dzień Babci też, dzieci wracają do szkoły i nie
będą, po każdym wyjściu na sanki, po kilka
razy dziennie, pytać, czy nie zrobiłbym im
czegoś dobrego do jedzenia.Wreszcie będę
miała czas na przeczytanie książki, którą pożyczyła mi sąsiadka mojej przyjaciółki Marysi.
Bardzo krwawy kryminał, przy którym należy
się skupić, a nie pilnować garnka, żeby się nie
przypaliło. Błogi spokój!
Tak mi się przynajmniej zdawało do dnia,
w którym zadzwonił ten Marysi kuzyn
z Płocka. No i co? Skoro zaprosił Marysię
i mnie do kina, to należało się, żebym ich
potem przyjęła podwieczorkiem.Cóż,rodzina
i tak podśmiewała się ze mnie po kątach – że
amant przyjeżdża… Zosia i Piotrek tylko żartowali, ale wnuki były bardziej konkretne.
– Babciu, to ty teraz będziesz się tak ciągle
umawiała? – spytała podejrzliwie Kasia.
– Jak to: ciągle? Spotkałam się dotąd z tymi
znajomymi raz.

SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. (023) 693-14-28

– Dwa razy – odrzekła moja wnuczka
zdecydowanym tonem. – Na sylwestra
i po Nowym Roku.

Poradnia Terapii Uzależnień
w Nasielsku, ul. Warszawska 50
tel. (023) 693-02-50

– Właśnie – włączył się Franek. – I ciągle coś
dla nich szykujesz.

Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. (023) 693-30-00

– A dla was to nie? Przecież zawsze w domu jest coś smacznego, żebyście mogli
sobie podjeść.

Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Kościuszki 5
tel./fax (023) 691-26-43

– No bo my jesteśmy twoimi wnukami i nam
się to po prostu należy – odpowiedziała
z prostotą Kasia.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. (023) 693-30-03

Na takie słowa trudno znaleźć dobrą
odpowiedź. Ugotowałam więc budyń czekoladowy. Gdy tylko zapachniało jedzeniem,
w kuchni pojawiła się reszta rodziny.

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

– Mamo – powiedziała Zosia, nakładając sobie pełną miseczkę.Następnie zastanowiła się
i wysłała dzieci do pokoju. Błąd, pomyślałam,
teraz dopiero będą podsłuchiwać.
– Mamo – zaczęła raz jeszcze. – Trochę
się niepokoimy, bo bardzo się zmieniłaś
w ostatnim czasie.
– Czy chodzi ci o to, że wreszcie zaczęłam
farbować włosy?
– Nie… Chociaż to też. Ale mam na myśli to,

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

Odezwał się Piotr.
– Ja się tym wcale nie niepokoję. Uważam,
że mamie jest bardzo do twarzy z włosami
blond. I nie przypisuj mi swoich irracjonalnych obaw – spojrzał na Zosię. – To chyba
wcześniej było nienormalne, że mama
prawie nie miała swojego życia. Nawet
Dzień Babci spędzała w kuchni! Jeśli więc
teraz chce spotykać się ze znajomymi czy
woli poczytać, zamiast zmywać po nas
naczynia, to chyba dobrze?
Zosia się zaczerwieniła. Faktycznie, tyle razy
mówiła, że trzeba ustalić jakąś kolejność, żebym nie stała ciągle przy zlewozmywaku. I na
tym się kończyło. Natomiast ja pomyślałam,
że chyba dotąd nie znałam tak naprawdę
mojego zięcia. Poklepałam go po ręce i wstawiłam naczynia do zlewu, a oni wyszli.
Po kwadransie Zosia wróciła. Przypięła na
drzwiach kartkę z podziałem, kto kiedy
zmywa. I wszyscy poza Frankiem byli ujęci
w tym grafiku.
– Niedzielny obiad ugotuję ja – zapowiedziała. – Upiekę jakieś mięsko.
– A ja co? Do muzeum?
– Możesz w tym czasie spokojnie poczytać.
Albo przyrządzić do obiadu jarzynę…

Babcia Jadzia

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
Musisz bardziej zapanować nad sobą. Nie prowokuj konfliktów w pracy
ze współpracownikami, bo niepotrzebnie zrazisz ich do siebie. Dokładnie
czytaj wszystkie umowy i ważne dokumenty, żeby uniknąć błędów
i kłopotów.

Rak 22.06.- 22.07.
Nadchodzące dni przyniosą same korzyści. W pracy masz szansę na awans
lub choćby podwyższę. Ktoś będzie bardzo pomocny i z optymizmem
spojrzysz w przyszłość. W miłości podejmiesz decyzje, na którą wcześniej
nie miałeś odwagi, a która odmieni Twoje życie.

Lew 23.07.- 22.08.
Szczęście będzie Ci dopisywać w interesach, do których teraz będziesz
mieć wyjątkowe wyczucie. Nie przyspieszaj jednak niczego i działaj raczej
powoli a systematycznie. Odniesiesz wówczas sukces. W życiu osobistym
więcej zaufania do partnera.

Panna 23.08.- 22.09.
Zastanów się nad swoimi poczynaniami. Nie wszystko na raz. Rozsądnie
zaplanuj najbliższe dni, bo inaczej pogubisz się. Masz szansę zrobić
zyskowną inwestycję, której wcześniej nie doceniałeś. W miłości osiągniesz
porozumienie z partnerem i będziecie cieszyć się szczęściem.

Waga 23.09- 22.10.
Musisz być bardzo ostrożny i rozsądny, by nie popełnić błędu. Zrobisz złe wrażenie
na przełożonych, jeśli ciągle będziesz się chwalić i żądać zbyt wiele. Twoja
rozrzutność też nie działa na Twoją korzyść. Pomyśl o zmianie postępowania.

Strzelec 22.11.- 21.12.

Posiekaną kapustę skropić octem,
potem dodać sól i cukier. Zeszklić
na smalcu 1 cebulę, dodać kapustę
i dusić. Dodać jabłka, galaretkę, cebulę (całą) naszpikowaną goździkami
i liść laurowy. Zalać wodą (1/2 l). Gdy
kapusta jest już gotowa, wyjąć cebulę
z goździkami, doprawić solą, cukrem
i octem.

March of the Penguins (USA,Francja, 2005); Dokumentalny; czas 80 min.;
Reżyseria: Luc Jacquet; Scenariusz: Luc Jacquet, Michel Fessler, Jordan Roberts;
FILM W POLSKIEJ WERSJI JĘZYKOWEJ
10–16 LUTEGO godz.17.00

„Opowieści z Narnii:
Lew, Czarownica i stara szafa”
FILM W POLSKIEJ WERSJI JĘZYKOWEJ
O
S
Z
E
N

CLIVE HARRIS

Znajdziesz się w posiadaniu bardzo korzystnych informacji, które pomogą
Ci w karierze, choć początkowo oferta będzie mało atrakcyjna. Nie
zniechęcaj się jednak i spokojnie działaj. W życiu osobistym nie składaj
obietnic bez pokrycia.
Pojawi się bardzo interesująca i korzystna finansowo propozycja
dodatkowego zajęcia. Skorzystaj z niej. Masz szansę na spłatę wszelkich
zobowiązań i realizację swoich planów. Zacznij oszczędzać. Życie
uczuciowe dostarczy Ci sporych emocji.

Koziorożec 22.12.- 19.01.
Będziesz mógł wykazać się swoimi zdolnościami organizacyjnymi
i umiejętnościami negocjowania trudnych umów. Wiele zyskasz dla siebie
i swojej firmy. W miłości możesz liczyć na wymarzone zaproszenie na
romantyczny wyjazd.

Wodnik 20.01.- 18.02.
Zwróci się do Ciebie ktoś z ciekawą ofertą pracy. Zastanów się, nim
podejmiesz decyzję. Masz szansę na zwi9ększenie swoich dochodów, ale
czeka Cię wiele pracy i nowych obowiązków. Może warto. Życie osobiste będzie
układać się jak nigdy dotąd. Będziesz w świetnym nastroju.

Ryby 19.02.- 20.03.

„Marsz pingwinów”

Ł

Nadchodzi właściwa pora na podejmowanie ważnych i potrzebnych
decyzji w sprawach zawodowych i finansowych. Twoja kariera znacznie się
poprawi, a zmiany przyniosą same korzyści. W życiu uczuciowym postaw
na dyskrecję i umiar.

80 dkg czerwonej kapusty, 3 jabłka, 2 cebule,
1 łyżeczka galaretki porzeczkowej (lub dżemu niskosłodzonego), smalec, goździki, liść
laurowy, sól, cukier, ocet

po meklembursku

3–5 LUTEGO godz.17.00

G

Byk 21.04.- 20.05.

Skorpion 23.10.- 21.11.

(Polska, 2005); Dokumentalny/Muzyczny; czas 101 min.; Reżyseria: Jan Kidawa–Błoński; Scenariusz: Przemysław Angerman, Jan Kidawa–Błoński; Obsada:
Tomasz Kot – Rysiek, Jolanta Fraszyńska – Gola, Maciej Balcar – Indianer,
Przemysław Bluszcz – Martinek, Joanna Bartel – Matka Ryśka, Zbigniew Zamachowski – Pan Henio

O

Przez najbliższe dni Twoje życie zawodowe nabierze tempa. Będziesz mógł
osiągnąć wszystko, co wcześniej zaplanowałeś lub, na czym Ci zależy. Zwiększą
się także Twoje dochody, a w miłości przekonasz partnera do swoich racji.

Czerwona kapusta

„Skazany na blusa”

27–31 stycznia
Apteka ARNICA, ul. Rynek 16
tel. (023) 691-21-30

Apteka NOWA
ul. Warszawska

Umilkła. Chyba też zorientowała się, że
zabrzmiało to dziwnie.

27–29 STYCZNIA godz.18.00

Dyżury nocne nasielskich aptek:

Apteka Prywatna,
ul. Kilińskiego 1/3
tel. (023) 691-23-23

że zaczęłaś bywać… Bywać z ludźmi…

Kino NIWA ZAPRASZA

Hala Sportowa w Nasielsku,
ul. Staszica 1
tel. (023) 693-30-865

HOROSKOP

Baran 21.03.- 20.04.

I

W NASIELSKU
w poniedziałek 20 lutego 2006 r. o godz. 8.30
kino NIWA ul. Kościuszki 12

E

Swoimi pomysłami zrobisz wielkie wrażenie na całym otoczeniu. Twoje relacje
z szefem i współpracownikami poprawią się. Masz szansę na korzystne decyzje
w sprawach urzędowych. W miłości jednak nie najlepiej. Musisz szczerze
porozmawiać z partnerem, to być może poprawi wasze stosunki.

27 stycznia–9 lutego

Życie Nasielska
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OGŁOSZENIA
DROBNE
P ra c a d o d a t ko wa AVO N,
tel. 0 608 415 273
Sprzedam mieszkanie własnościowe 72 m2, ul. Warszawska,
tel. 0 23 693 01 72, 0 22 676 72 80
Sprzedam wózek widłowy RAK 4A,
pług 5-skibowy (Unia Grudziądz).
Urządzenia są w bardzo dobrym
stanie, tel. 0 602 291 523, 022 785
26 66 (wieczorem)
Poszukuję mieszkania do wynajęcia
(kawalerka), tel. 0 502 267 314
Sprzedam atrakcyjne mieszkanie
własnościowe na osiedlu Starzyńskiego, pow. 56,8 m2 - I piętro,
środkowe mieszkanie (lokal po
kapitalnym remoncie) oraz garaż
blaszany, tel. 0 697 920 405 lub
0 661 853 904
Sprzedam samochód PolonezTrack
1,6, 1996 gaz - 1 rok, wspomaganie
kierownicy, hak, stan idealny. Cena
do ustalenia, tel. 0 889 788 947
Wynajmę pow. 35 m2 pod działalność gosp., ul. Starzyńskiego (róg
Kilińskiego) lokal posiada wszystkie
media, tel. 0 504 611 078
Sprzedam tanio samochód osobowy Renault 1,9D - 1994 r., bezwypadkowy, tel. 0 504 611 078
Sprzedam działki budowlane
w Miękoszynie k. Nasielska,
tel. 0 608 034 539
Kupię kawalerkę lub 2 pokoje
z kuchnią, maks. do II piętra,
tel. 0 505 910 429
Sprzedam mieszkanie własnościowe 49 m2, 2 pokoje, widna kuchnia,
parter, Nasielsk - ul. Warszawska,
tel. 0 693 706 885
Sprzedam Fiata Cinquecento 700,
rok prod. 1997 r. Stan idealny. Cena
do uzgodnienia, tel. 0 606 231 967
Sprzedam drewno opałowe sosnowe, 60 zł za m3, tel. 022 794 31 72,
0 604 539 512
Kupię 2 pokoje z kuchnią, I lub II
piętro w Nasielsku, tel. 0 695 379
745
Sprzedam mieszkanie własnościowe 49 m2, parter, ul. Warszawska,
tel. 0 693 706 885
Kupię dom wolnostojący, jednorodzinny w Nasielsku, tel. 0 600
498 621
Zagramy Ci jak zechcesz!!! Zespół
muzyczny, bale wesela, imprezy
okolicznościowe. Atrakcyjne ceny!
tel. 0 694 532 239

NOWY PUNKT

SPRZEDAŻY WĘGLA
POLECA
ASORTYMENT WYSOKIEJ JAKOŚCI
W ATRAKCYJNYCH CENACH

DOWÓZ GRATIS!

tel. 0698 544 927
Siennica, ul. Józefa Piłsudskiego 25, tel. 022 499 38 13

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

GMINA NASIELSK PODWÓJNYM MISTRZEM POWIATU
11 i 13 stycznia br. w sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej w Nasielsku odbyły się zawody powiatowe w dwa ognie usportowione.
Pierwszy turniej został przeprowadzony dla
dziewcząt. Naszą gminę reprezentowały
uczennice z Zespołu Szkół Nr 3 z Cieksyna,
Gminę Pomiechówek reprezentowała Szkoła
Podstawowa z Goławic, a Nowy Dwór Maz.
Szkoła Podstawowa Nr 5.

III miejsce SP Goławice
Dwa dni później o miano mistrza
powiatu w dwa ognie usportowione walczyli chłopcy. W turnieju
udział wzięli uczniowie ze Szkoły
Podstawowej z Goławic oraz ze
Szkoły Podstawowej z Nasielska.
Drużyna z Nowego Dworu Maz. nie
dojechała. Jeden mecz decydował,
kto będzie najlepszą drużyną w dwa
ognie w powiecie nowodworskim.
Prawdopodobnie dlatego też
spotkanie to było bardzo zacięte
i wyrównane. Pierwsza połowa
zakończyła się wynikiem 11 do 10
dla Nasielska, zaś wynik po drugiej
połowie 20 do 20. Zarządzono dogrywkę, która była pomyślniejsza
dla chłopców nasielskiej podstawówki i zakończyła się wynikiem
25 do23.

Po losowaniu i ustaleniu kolejności spotkań
przystąpiono do rozgrywek. Pierwszy mecz
rozegrały dziewczęta ze szkoły z Nowego
Dworu Maz i Goławic. Wynik spotkania 21:20
dla Nowego Dworu Maz. Następnie, spotkały
się ze sobą zawodniczki z Cieksyna i Goławic.
Uczennice z Cieksyna nie dały żadnych szans
swoim koleżankom z Goławic, pokonując je 28
do 17. Od ostatniego spotkania tj. pomiędzy
Nowym Dworem Maz. i Cieksynem, zależało,
kto zostanie mistrzem powiatu. Po wyrównanej
walce obu drużyn, wynikiem 27 do 24 dla Cieksyna turniej zakończył się. Końcowa klasyfikacja
Po zakończeniu ww. turniejów
wyglądała następująco:
wszystkie szkoły otrzymały dyI miejsce ZS Cieksyn
plomy, a mistrzowie puchary.
II miejsce SP 5 Nowy Dwór Maz.
M.K.

Gminna Rada Brydż
Sportu pracuje

Hala sportowa
zaprasza na
Turniej Halowej Piłki Nożnej

„Ojciec i syn”

niedziela 12 lutego godz. 1000

Turniej Piłki Siatkowej
Mężczyzn

Na pierwszym spotkaniu Rady, zwołanym
zgodnie z jej regulaminem, wybrano jej
władze. Przewodniczącym został Mariusz
Kraszewski. Na wiceprzewodniczącego
wybrano Marcina Łukowskiego, a na sekretarza – Cezarego Wiśniewskiego. Ustalono
też terminarz i roczny plan pracy.

niedziala 19 lutego godz. 10

00

wszelkich informacji udzielamy
pod numerem tel. 023 693 08 65
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20 stycznia br. odbyło się pierwsze posiedzenie, inauguracje
prace nasielskiej Gminnej Rady
Sportu. Została ona powołana
do życia na mocy zarządzenia Burmistrza Nasielska z dn.
18.08.2005 r.

C

E

R

W skład Rady weszli przedstawiciele wszystkich klubów sportowych działających na terenie naszej gminy, Pełnomocnik Burmistrza
ds. sportu szkolnego, Kierownik Hali Sportowej oraz Dyrektor Nasielskiego Ośrodka
Kultury. Gminna Rada Sportu jest zespołem
o charakterze opiniodawczym i konsultacyjT
nym. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie
zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu,
szczególnie dotyczących strategii rozwoju
gminy w tych dziedzinach; także współtworzenie gminnego kalendarza imprez oraz ich
współorganizowanie.
Kolejne spotkanie Gminnej Rady Sportu
odbędzie się 13 lutego br. o godz. 17 w Sali
Konferencyjnej Urzędu Miejskiego.
LAN

Rozpoczął się siódmy sezon rozgrywek
o brydżowe Grand
Prix Nasielska, organizowanych przez Klub
Sportowy „Sparta”. Pierwsze
zawody rozegrano dziewiątego
stycznia a wygrała je para z Jońca Kazimierz Kowalski – Krzysztof
Morawiecki. Następne turnieje
będą organizowane co dwa tygodnie. Wszystkich chętnych zapraszamy do hali sportowej w co
drugi piątek na godzinę 18.30.
Wyniki turnieju pierwszego 09.01.2006 r.:
1. K. Kowalski - K. Morawiecki
			
87 pkt. (60,04%)
2. W. Gnatkowski - J. Wydra
			
78 pkt. (54,17%)
3. S. Sotowicz - P. Wróblewski
			
78 pkt. (54,17%)
4. P. Kowalski - G. Nowiński		
			
76 pkt. (52,78%)
5. T. Brodowski - G. Kosewski
			
73 pkt. (50,69%)
6. A. Banasiuk 			

Jerzy Krzemiński
73 pkt. (50,69%)

7. J. Jeżółkowski - M. Osiński
			
70 pkt. (48,61%)
8. M. Rębecki - P. Turek
			
57 pkt. (39,58%)
9. J. Dobrowolski - Z. Michalski
			
56 pkt. (38,89%)
PK

