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Ostatki, czyli

koniec karnawału

ończy się karnawał, tradycyjny
K
okres balów i hucznych zabaw.
Nawet dziś, w epoce nieustannych

tańców i wypełnionych po brzegi
przez cały rok sal dyskotekowych,
chętnie podkreślamy ten fakt, organizując stosowne spotkania lub bawiąc się we wzmożony sposób. Tym
bardziej czynili to nasi przodkowie,
mając przed sobą w perspektywie
6 tygodni ciężkiego postu…
Zwyczaj zapustowych szaleństw dotarł do Polski
z Włoch, wraz z królową Boną. Wprawdzie nasz klimat
nie pozwalał na typowe włoskie zabawy uliczne (w
stylu słynnego karnawału weneckiego), ale mieliśmy
za to kuligi. Przynajmniej szlachta… Jechało się saniami od dworu do dworu, zatrzymując się w kolejnych
domach, ucztując i bawiąc się do utraty sił. Potem
gospodarze dołączali do kuligu – i jechano dalej, do
następnego dworu.

str. 2
fot. Marek Barszcz

Nieodłącznym atrybutem karnawału jest maska. To sposób, by choć na pewien czas stać się kimś całkowicie
innym, zrobić coś szalonego i nie ponosić za to odpowiedzialności. Dlatego nie raz zdarzało się, że bawiący
się przebierali miarę.

więcej na str. 3
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24 lutego–9 marca

Życie Nasielska

Obradowała Rada

17 lutego br. odbyła się w nasielskim
urzędzie miejskim LVI sesja Rady
Miejskiej. Otworzył ją przewodniczący Rady Dariusz Leszczyński. Po
stwierdzeniu prawomocności obrad
radni przyjęli porządek posiedzenia.
Następnie jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniej, LV sesji Rady.
Sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami Rady przedstawił
Burmistrz Nasielska Dariusz Bernard
Mucha. Omówił m.in. koncepcję
rozbudowy sieci kanalizacyjnej,
projekt założeń do planu zaopatrzenia w energię i ciepło, koncepcję
stylizacji skweru im. Jana Pawła II (w
tej sprawie 3 marca odbędzie się
spotkanie z przedsiębiorcami) oraz
kwestie związane z przetargiem na
remont oświetlenia w 2006 r.
Kolejnym punktem obrad było
przedstawienie przez Komendanta
Policji informacji dotyczącej stanu
bezpieczeństwa, ładu i porządku
na terenie miasta i gminy Nasielsk
w 2005 r. Wynika z niej, że w poprzednim roku wzrosła liczba ujawnionych wykroczeń (w roku 2005
było ich 725, w stosunku do 430
w roku 2004). Wzrost ten jest szczególnie zauważalny w przypadku
wykroczeń przeciwko porządkowi
i spokojowi publicznemu. Ujawniono
też 686 czynów przestępczych i wy-

kryto 441 ich sprawców. Wskaźnik
wykrywalności wyniósł 63,6% i jest
wyższy niż rok wcześniej. Wzrósł
również wskaźnik wykrywalności
w przypadku przestępstw kryminalnych. Wprawdzie zagrożenie przestępczością jest wyższe niż w latach
poprzednich, ale jednocześnie
wzrosła efektywność pracy nasielskiej policji. Wyniki osiągnięte przez
Komisariat Policji w Nasielsku należą
do najwyższych osiągnięć na terenie
powiatu nowodworskiego.
Po interpelacjach i zapytaniach radnych zebrani zapoznali się z projektami uchwał. Niektóre z nich dotyczyły
inwestycji, które już wcześniej były
omawiane podczas obrad; obecnie
zmienia się forma ich finansowania.
Najpierw zapoznali się z projektem
uchwały w sprawie zaciągnięcia
kredytu z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości
157 tys. zł na sfinansowanie wydatków
związanych z inwestycją pn. Budowa
sieci wodociągowej z przyłączami
– Dąbrowa. Uchwałę podjęto jednogłośnie. Kolejny – to projekt uchwały
w sprawie zaciągnięcia kredytu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi
Polskiej w wysokości 620 tys. zł na
sfinansowanie wydatków związanych
z inwestycją pn. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami – Borkowo;

i ta uchwała została podjęta jednogłośnie. Później zebrani zapoznali
się z projektem uchwały w sprawie
zaciągnięcia kredytu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej
w wysokości190 tys. zł na sfinansowanie wydatków związanych z inwestycją pn. Modernizacja pomieszczeń
budynku w Nasielsku, ul. Sportowa 2.
Tę uchwałę podjęto przy jednym głosie wstrzymującym się.
Następne zajęto się projektem
uchwały w sprawie zarządzenia
wyborów sołtysa Sołectwa Krogule,
w związku z rezygnacją obecnej pani
sołtys. Wybory mają odbyć się do
28 lutego br. Uchwałę w tej sprawie
podjęto jednogłośnie.
Kolejny projekt uchwały dotyczył
zamiaru likwidacji (od nowego roku
szkolnego) Szkoły Filialnej w Żabiczynie o strukturze organizacyjnej
obejmującej klasy I–III z oddziałem
przedszkolnym dla dzieci 6-letnich,
organizacyjnie podporządkowanej
Szkole Podstawowej w Popowie
Borowym. Uczęszcza tam 11
uczniów. Uchwała została podjęta
przy jednym głosie wstrzymującym
się. Omówiono też projekt uchwały
o zamiarze likwidacji (od nowego
roku szkolnego) Szkoły Filialnej
w Pianowie-Daczkach o strukturze
organizacyjnej obejmującej klasy

Urodziłaś dziecko, dostaniesz „becikowe”
Polaków ubywa – to fakt.
Według prognoz za dwadzieścia lat będzie nas
o 2 mln mniej. Czy
sytuacja ta zmieni
się po wprowadzeniu
przez parlament „becikowego”?
Tysiączłotowe wsparcie dla wszystkich rodzin, niezależnie od dochodów, przeforsowała w Sejmie
Liga Polskich Rodzin. Od 9 lutego
gminy zaczęły wypłacać becikowe
w wysokości tysiąca zł wszystkim
rodzicom dzieci urodzonych po
1 listopada 2005 roku. Drugi tysiąc
otrzymają rodzice, których dochód
na osobę nie przekracza 504 zł,
a w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym – 583 zł. Warunkiem
jest też, by jego rodzice nie pobierali
wcześniej zapomogi dla niezamożnych rodziców.
Gmina Nasielsk zaczęła przyjmować
wnioski o przyznanie dodatku. Można je składać w ciągu trzech miesięcy
od urodzenia dziecka w MiejskoGminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na ul. Elektronowej. Do wniosku należy załączyć kopię dowodu
potwierdzającego tożsamość, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
i potwierdzenie zameldowania. Do
20 lutego takich wniosków w naszej
gminie wpłynęło 36. Kwota beciko-

wego
n i e
będzie
wliczana
do dochodu, od
którego zależy
prawo do świadczeń rodzinnych
i zaliczki alimentacyjnej.
Rząd na becikowe zarezerwował
w tym roku 610 mln zł. Mniej więcej
tyle w zeszłym roku Polacy wydali
na zabawki, kosmetyki i jedzenie dla
niemowląt. Mieszkanki Nasielska
uważają, że wypłacenie 1000 zł
z tytułu urodzenia dziecka wcale nie
zwiększy liczby urodzin w Polsce.
Becikowe jest tylko kroplą w morzu
wydatków, jakie muszą ponieść rodzice po przyjściu na świat dziecka.
Pewne rzeczy dla niemowlaka i tak
trzeba kupić, niezależnie od tego,
ile się ma pieniędzy. Zwolennicy
becikowego podkreślają jednak, że
ta inicjatywa nie ma na celu poprawienia przyrostu naturalnego, ma to

być kwota symboliczna, która
rozpocznie politykę państwa
nastawioną na zwiększenie opieki
wobec polskich rodzin. Według
Dyrektor MGOPS w Nasielsku Anny
Brzezińskiej każde dodatkowe środki finansowe dla rodziców, którym
rodzi się potomstwo, są ważne.
Jednak czy becikowe rozwiąże
sytuację w rodzinach biednych?
Państwo powinno stwarzać młodym ludziom szanse na posiadanie
potomstwa przez łatwość znalezienia pracy, uzyskania własnego
mieszkania, dostęp do edukacji
i program pomocy dla wychowujących dzieci.
Becikowe to od czasu wyborów
temat poruszany prawie codziennie
w mediach. Jednak wielu ludzi zastanawia, jaki efekt odniesie ta jednorazowa, obliczona na szybkie zdobycie
popularności akcja. Jak na razie więcej
jest tych, którzy wątpią, a mniej tych
którzy, wierzą w jej sukces.
Katarzyna Ziemiecka

I–III z oddziałem przedszkolnym
dla dzieci 6-letnich, organizacyjnie
podporządkowanej Szkole Podstawowej w Nasielsku; do szkoły filialnej
uczęszcza 18 uczniów. I ta uchwała
została podjęta przy jednym głosie
wstrzymującym się. Radni podjęli
też jednogłośnie uchwałę w sprawie włączenia do Zespołu Szkół nr
2 w Starych Pieścirogach (od nowego roku szkolnego) mieszczącego się
w tej miejscowości Samorządowego
Przedszkola.
Kolejne uchwały wynikały z przyjętych zmian w sieci tychże placówek.
Podjęto uchwałę o projekcie zmian
w planie sieci publicznych szkół
podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Nasielsk oraz o projekcie
zmian sieci samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nasielsk. Obie
uchwały podjęto jednogłośnie.
Radni zajęli się też zmianami wynagrodzeń w oświacie. Podjęli uchwałę
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek prowadzonych
przez Gminę Nasielsk, przy jednym
głosie wstrzymującym się. Dodatki
za prowadzenie wychowawstwa
klasy, zróżnicowane w zależności od
liczby uczniów w oddziałach, oraz

dodatki dla dyrektorów (w zależności od liczby oddziałów w placówce)
zostały podwyższone. Regulamin
wynagrodzeń został zaakceptowany
przez związki zawodowe zrzeszające pracowników oświaty (Związek
Nauczycielstwa Polskiego, Oddział
w Nasielsku, oraz koło NSZZ „Solidarność”, Region Mazowsze).
Ostatni projekt uchwały dotyczył
propozycji zmian w Wykazie urzędowych nazw miejscowości w Polsce;
chodziło o niektóre miejscowości
gminy Nasielsk. Po wcześniejszych
konsultacjach ustalono, że zmienić
mają się nazwy: „Lubominek” na
„część wsi Lubomin”, „Kukarzewo”
na „część wsi Lorcin”, „Adamowo” na
„część wsi Chrcynno” oraz „Mazewko” na „część wsi Mazewo Włościańskie”. Uchwałę podjęto przy dwóch
głosach wstrzymujących się.
Po odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych przewodniczący
Dariusz Leszczyński przedstawił pisma kierowane do Rady. M.in. mieszkańcy Popowa Południe wystąpili
z prośbą o wyznaczenie granic drogi
w ich miejscowości. Pismo zostało
skierowane do Komisji Infrastruktury.
Po wolnych wnioskach i zapytaniach
sesję zamknięto.
LAN

Uratować zabytek

est szansa na
uratowanie
J
nasielskiej „wą-

skotorówki”. Tak
twierdzi Towarzys t wo P r z y j a c i ó ł
Nasielskiej Kolei
Wąskotorowej. Najbliższe 2 miesiące
mają zadecydować o przyszłości
kolejki, której los
zależy teraz od Konserwatora Zabytków.
Kiedy PKP rozpoczęło rozbiórkę
torów kolejki, TPNKW natychmiast
zareagowało. Członkowie Towarzystwa sprawdzali, czy prace prowadzone są na zlecenie PKP, ponieważ
zdarzały się przypadki na Górnym
Śląsku, że złomiarze mieli sfałszowane dokumenty. Jednak okazało
się, że został ogłoszony przetarg na
rozbiórkę torów i dyrektor PKP wie
o zaistniałej sytuacji. Mimo wszczętego postępowania u Konserwatora
Zabytków nadal trwały prace rozbiórkowe. Ostatecznie PKP nakazało
wstrzymać roboty dopiero kilka
dni później. Członkowie TPNKW
czuwali jeszcze przez kilka następnych dni, aby decyzja o rozbiórce
była przestrzegana. Kilkakrotnie
wzywali policję i SOK. W końcu
zgłosili złamanie przez PKP ustawy
o ochronie zabytków do Prokura-

Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury Redaguje zespół: Dariusz Panasiuk – redaktor naczelny, Agata Wojtko, Marek Stamirowski, Marek Tyc
Współpracownicy: Marian Wasierzyński, Katarzyna Ziemiecka, Przemek Olech, Kuba Olech, Dariusz Majewski
Adres redakcji: ul. Kościuszki 12, 05-190 Nasielsk, tel./fax 023 691 23 43; www.zycie.nasielsk.pl, e-mail: zycie@nasielsk.pl
Druk: POLSKAPRESSE sp. z o.o., Oddział Prasa Łódzka, 90-532 Łódź, ul. ks. Skorupki 17/19. NAKŁAD: 1000 egz.

fot. Marek Barszcz

tury w Pułtusku. Dyrektor PKP był
poinformowany, że prowadzone
jest postępowanie o wpis kolejki
do Rejestru Zabytków. Podczas wizji
lokalnej 19 kwietnia 2005 r. złożył
nawet własnoręczny podpis na
protokole! Za wpisem do Rejestru
opowiedziało się między innymi
Starostwo Powiatu Nowodworskiego, Dom Polonii i Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi Nasielskiej.
TPNKW chce zwrócić uwagę samorządów na kolejkę jako żywy zabytek techniki, który mógłby wpłynąć
pozytywnie na ożywienie turystyki
regionu. Według Polskiej Organizacji
Turystycznej kolejka Nasielsk–Pułtusk jest jedną z 60 największych
atrakcji kolejowych w Polsce. Warto
zaznaczyć, że w krajach zachodnich
w ostatnim czasie nie likwiduje się
żadnych wąskotorówek, ale odbudowuje się linie już rozebrane.
K.Z.
Materiałów niezamówionych redakcja nie
zwraca, a ponadto zastrzega sobie prawo
dokonywania skrótów i zmian tytułów
w nadesłanych tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń.
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Ptasia grypa coraz mocniej puka do drzwi naszego kraju

Panika w Europie

Ptaki, politycy, firmy farmaceutyczne czy media – kto
bardziej terroryzuje świat?

zjadliwej grypy ptaków”. Wprowadza
ono całkowity areszt dla ptactwa domowego!

Kiedyś widok martwego ptaka leżącego przy drodze czy na polu nikogo nie
dziwił. Może zdechł ze starości, może
zadusił go pies, może potrącił samochód. Zawsze było jakieś wyjaśnienie.
Teraz wszyscy przerażeni wołają: „Mój
Boże, to ptasia grypa”. I zaczyna się
wariactwo. Wystarczy porozmawiać
z pracownikami inspekcji weterynaryjnej. Ich zdaniem, to, co się teraz
dzieje, to obłęd. Ludzie dzwonią nawet
z informacjami o zdechłym wróblu! Są
nawet i tacy, którzy twierdzą, że widzieli
kichające wrony.

Zgodnie z nowym dokumentem
wprowadzono „zaostrzenie środków
prewencyjnych poprzez faktyczne,
obowiązkowe trzymanie drobiu
w pomieszczeniu zamkniętym. Jedynym odstępstwem będzie możliwość
przebywania drobiu na ograniczonym
i zadaszonym wybiegu (za siatką i pod
dachem). Zabezpieczenia muszą uniemożliwiać przedostawanie się przez
nie nawet najmniejszych ptaków, jak
np. wróbli”.

Słowo „grypa” brzmi poważnie. Warto
jednak sobie uzmysłowić, że od tej, która dopada człowieka, zginęło w Polsce
już wiele istnień ludzkich, a od ptasiej
– tak się akurat składa, że nikt.
Kilkanaście dni temu w rejonie Mierzei
Wiślanej, tuż przy granicy z Federacją
Rosyjską, znaleziony został martwy
łabędź. Zgodnie z obowiązującą procedurą służby weterynaryjne pobrały
próbki i niezwłocznie przesłały je do
specjalistycznego laboratorium w Puławach. Okazało się, że ptaszysko było
zdrowe, tylko mu się zdechło. Ale cóż
to się działo w mediach! Politycy też
nie próżnują. Aptekarze są zasypywani
pytaniami: czy jest coś na ptasią grypę?
W resorcie rolnictwa przygotowane zostało nowe rozporządzenie w związku
z „zagrożeniem wystąpienia wysoce

Jak poinformowało Ministerstwo Rolnictwa, „Polska Inspekcja Weterynaryjna zaktualizowała Polski Weterynaryjny
Plan Gotowości Zwalczania Wysoce
Zjadliwej Grypy Ptaków, który został
przekazany 30 grudnia do Komisji
Europejskiej. Plan ten zawiera zmodernizowany model zwalczania tej choroby,
uwzględniający najnowszą dyrektywę
KE”. Co z tego wynika? Chyba tylko tyle,
że ptakom nie wolno kasłać. A może
by wprowadzić również obowiązek
umieszczania w karmnikach, obok
ziarenek, chusteczek higienicznych
dla skrzydlaków? Jak profilaktyka, to na
całego! W każdym razie Ministerstwo
Rolnictwa staje na głowie, żeby nie
nasmarkał na nas żaden ptak.
Komunikaty resortowe mają to do siebie, że są bardzo „przejrzyste”, „czytelne” i działają kojąco na zdenerwowany
naród. W oficjalnym dokumencie

Ostatki, czyli koniec karnawału
Kończy się karnawał, tradycyjny okres
balów i hucznych zabaw. Nawet dziś,
w epoce nieustannych tańców i wypełnionych po brzegi przez cały rok sal
dyskotekowych, chętnie podkreślamy
ten fakt, organizując stosowne spotkania
lub bawiąc się we wzmożony sposób.
Tym bardziej czynili to nasi przodkowie,
mając przed sobą w perspektywie 6 tygodni ciężkiego postu…

Zwyczaj zapustowych szaleństw dotarł
do Polski z Włoch, wraz z królową Boną.
Wprawdzie nasz klimat nie pozwalał na
typowe włoskie zabawy uliczne (w
stylu słynnego karnawału weneckiego),
ale mieliśmy za to kuligi. Przynajmniej
szlachta… Jechało się saniami od dworu
do dworu, zatrzymując się w kolejnych
domach, ucztując i bawiąc się do utraty
sił. Potem gospodarze dołączali do kuligu – i jechano dalej, do następnego
dworu.
Nieodłącznym atrybutem karnawału jest
maska. To sposób, by choć na pewien
czas stać się kimś całkowicie innym,
zrobić coś szalonego i nie ponosić za
to odpowiedzialności. Dlatego nie raz
zdarzało się, że bawiący się przebierali
miarę.
Polski karnawał, trwający od Nowego
Roku (lub święta Trzech Króli) do
Popielca, nazywano zapustami, a jego
trzy ostanie dni – kusą niedzielą, kusym
poniedziałkiem i kusym wtorkiem. Inne
nazwy kusaków to ostatki, mięsopust
lub podkoziołek lub także – zapusty.
Dawniej czas ten w całości poświęcano

zabawom, ucztom, pijatykom, kuligom,
śpiewom i tańcom.

Skąd wzięły się te nazwy? „Mięsopust”
to zapewne dosłowne tłumaczenie
(kalka) pochodzącego z języka francuskiego lub włoskiego słowa „karnawał”;
podobnie jest z „zapustami”. Termin
„ostatki” pochodzi stąd, że wcześniej
post zaczynał się w niedzielę, ale jako
że zostawały jeszcze resztki smacznych potraw, trzeba było czas zabaw
przedłużyć, by te „ostatki” zjeść. A dlaczego „kusaki”? Jedna z teorii mówi, że
nazwa pochodzi od Kusego – „tego,
który kusi”, czyli Szatana.
Ale zanim nadejdą ostatki, wcześniej
jest Tłusty Czwartek. Do dziś jemy
tego dnia ogromne ilości pączków. Ale
w Tłusty Czwartek obchodzony jest też
– na Śląsku i w Krakowskiem – comber.
Popularna opowieść wywodzi tę nazwę
od nazwiska znienawidzonego burmistrza Krakowa. Gdy umarł, tę radosną
dla nich okazję kobiety uczciły, piekąc
smakołyki i częstując nimi krakowian.
Mówi się też, że Comber był rzeźnikiem
i dostawcą kiełbas, a że takie rzeczy jadano w karnawale, jego nazwisko dało
nazwę zabawie. W comber bawią się
tylko kobiety, i to wyłącznie zamężne.
Choć wiele zabaw karnawałowych
pochodzi jeszcze ze starożytności,
samo świętowanie w tym właśnie
czasie to zwyczaj średniowieczny.
Podkreśla to czas trwania karnawału,
wyznaczony dwiema uroczystościami
wywodzącymi się z roku kościelnego.

resortu skierowanym do Polaków
czytamy m.in.: „Mając na uwadze realne zagrożenie wystąpienia wysoce
zjadliwej grypy ptaków na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu dzisiejszym podpisał rozporządzenie
zmieniające rozporządzenie z dnia 15
października 2005 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej
grypy ptaków d. pomoru drobiu
(Dz. U. Nr 203, poz. 1688 z późn.
zm.)”. Komentarz zbyteczny – wszystko jasne!
Biuro Prasowe resortu rozwiewa nasze
wątpliwości. W komunikacie rzecznika
czytamy: „W rozporządzeniu przewidziano, że kury, kaczki, gęsi, indyki,
przepiórki, perlice, strusie oraz inne
bezgrzebieniowce, gołębie, bażanty
i kuropatwy mogą być utrzymywane
jedynie w miejscu ogrodzonym i zabezpieczonym przed dostępem dzikich
ptaków. Oznacza to zaostrzenie dotychczasowych warunków, w których przewidywano tylko konieczność karmienia
i pojenia tych zwierząt w zamkniętych
pomieszczeniach lub miejscach
zabezpieczonych przed dostępem
dzikich ptaków. Jednocześnie w rozporządzeniu uchylono dotychczasowy
§ 1b, zgodnie z którym dopuszczało
się, po uzyskaniu zgody powiatowego lekarza weterynarii (wydawanej
w szczególności po przeprowadzeniu
analizy ryzyka w zakresie zagrożenia

Jednak te chrześcijańskie ramy zostały
wypełnione pogańskim dziedzictwem.
Pierwsza odnotowana w polskiej literaturze wzmianka o karnawale pochodzi
z początku XVII wieku. Wcześniej o zabawach karnawałowych wspominano
głównie w kazaniach potępiających
przedpostne szaleństwa.
Zapusty były tradycyjnym czasem zawierania małżeństw. Roboty wiosenne
i letnie nie pozostawiały wiele czasu
na wesela. Poza tym, po szczęśliwych
zaślubinach, dodatkowa para rąk była jak
znalazł na nowy sezon prac rolnych. Ci,
którzy nie znaleźli sobie w czasie
karnawału męża czy żony, stawali się
obiektem drwin. Nieraz zdarzało się,
że przyczepiano im na plecach klocek
– znak ich niepowodzenia; klockiem
bywała główka śledzia, strzępek materiału lub kawałek drewna.
Kulminacja zabaw miała miejsce w poprzedzający Popielec wtorek. W ten
ostatni dzień karnawału organizowano
niekiedy „Ścięcie Śmierci” – zwyczaj ten pochodzi z Radomskiego,
z Jedlińska. We wtorek, czyli „kusy
dzień”, panowała tam ogólna radość,
w miasteczku pojawiali się przebierańcy, a po południu na rynku odbywał się
sąd nad Śmiercią. Jednak chodzący po
domach zapustni przebierańcy pojawiali się wszędzie i wszędzie przyjmowani
byli chętnie, wierzono bowiem, iż taka
wizyta przyniesie domownikom zdrowie i urodzaj. Po wsiach chodzili więc
młodzieńcy przebrani za Starą Babę,

wystąpienia wysoce zjadliwej grypy
ptaków d. pomoru drobiu), zorganizowanie targu, wystawy, pokazu lub
konkursu z udziałem żywych ptaków.
Ponadto przewidziano również obowiązek cofnięcia przez powiatowych
lekarzy weterynarii zgód, wydanych na
podstawie uchylonego § 1b rozporządzenia, gdyż zorganizowanie targu, wystawy, pokazu lub konkursu z udziałem
żywych ptaków może w określonych
przypadkach spowodować zwiększenie
zagrożenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu.
Po wystąpieniu przypadków grypy
ptaków, zwanej dawniej pomorem
drobiu u łabędzi na wyspie Rugia
w Republice Federalnej Niemiec,
w bliskim sąsiedztwie zachodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej, a także
potwierdzeniem w ostatnim czasie
wystąpienia lub podejrzenia tej choroby w innych państwach europejskich,
tj. Austrii, Słowenii, Włoszech, Grecji,
Bułgarii i Rumunii nasze Ministerstwo

Dziada, Śmierć, Cyganów itp. Szli,
śpiewając i hałasując grzechotkami lub
pustymi garnkami – i zbierając datki, na
ogół w naturze. Nie gardzili także poczęstunkiem. Przy okazji wizyty w chacie
sypali sieczkę do garnków i smarowali
sadzami gospodynię; jednak przy
pełnej aprobacie mieszkańców, jako że
obie te czynności wróżyły pomyślność
i zamożność. Często przebierali się za
zwierzęta, z których najbardziej popularny był niedźwiedź. To głównie dzięki
jego tarzaniu się po chacie, tańcom
z gospodarzami i podskokom można
było zyskać zdrowie i urodzaj. Niedźwiedziem był zazwyczaj mężczyzna
ubrany w odwrócony na lewą stronę
kożuch lub w grochowiny.
Kusy wtorek wieńczyła wspólna zabawa
w karczmie. W jej trakcie odbywał się,
prowadzony przez starościnę, przetarg
panien. Kolejne dziewczęta sadzano
na odwróconej dnem do góry beczce, głośno chwalono (lub ganione) ich
walory i albo trafiał się chłopiec, który
wykupił daną pannę z rąk starościny,
albo – nie. Za wykupienie w zapusty
dziewczyna winna zrewanżować się
chłopcu ofiarowaniem mu pięknych
pisanek w najbliższą Wielkanoc. Łatwo
domyślać się dalszego ciągu… Zapustową zabawę kończono o północy.
Na tych, którzy zostawali dłużej, za
drzwiami gospody według starych
wierzeń miał czekać diabeł.
Tak wyglądało zakończenie karnawału
w tradycji ludowej, na wsi (wyjątek

fot. M. Stamirowski

Rolnictwa doszło do wniosku, że „należy wzmocnić obostrzenia, które mają
na celu uniemożliwienie rozprzestrzenienia choroby”.
I po co ta cała panika? Wszak wszystko
jest pod kontrolą. A tak swoją drogą, to
można by zaapelować do polityków
i do środowisk dziennikarskich – róbcie
wszystko, co w waszej mocy, ale ciszej,
nie wywołujcie paniki.
Mówiąc o ptasiej grypie, nie można
nie wspomnieć o hodowcach ptaków
domowych, właścicielach dużych
farm. Produkcja drobiu była dla nich do
tej pory jedynym źródłem utrzymania.
Już teraz, pod wpływem sztucznej paniki, spada popyt na mięso drobiowe i jaja. A co będzie, jeśli na bałtyckiej plaży
swoje ciało złoży naprawdę chory na
grypę łabędź? Tysiące, a może miliony
kur, indyków, kaczek zostaną bezmyślnie wybite, tylko dlatego, że gdzieś tam
w Polsce padł jeden ptak.
WA

to wywodzący się z Krakowa i tam
kultywowany comber – jednak i on
świętowany był przez pospólstwo,
a nie miejskich bogaczy). Inaczej bawiły się wyższe sfery – tam dominowały
eleganckie bale, przede wszystkim
maskowe, wspomniane już kuligi
i – pączki. Takie, jakie znamy dziś, lekkie
i puszyste, pojawiły się pod koniec XVII
wieku (wraz z upowszechnieniem się
drożdży), a popularność zyskały za
królów saskich. Jak mówi legenda,
krakowska piekarka Marianna Krapf
(a przecież w języku niemieckim pączek
to Krapfen!) piekła je dla obrońców
Wiednia w czasie jego oblężenia przez
Turków. A że jej pączki były bardzo
smaczne, szybko stały się symbolem
wszelkich smakołyków.
Zabawę zapustową kończono o północy. Zaczynała się wtedy środa popielcowa, z wraz z nią Wielki Post. Zupełnie
inny czas – refleksji, nawrócenia,
wstrzemięźliwości w jedzeniu i piciu…
Od środy popielcowej nie jedzono
mięsa, do tego stopnia, że wyparzano
dokładnie wszystkie garnki, by w nich
nawet ślad tłuszczu nie pozostał. Tylko
raz, w połowie postu, przypominano
sobie o iście karnawałowej atmosferze.
W półpoście (środa przypadające trzy
tygodnie po Popielcu) organizowano
zabawę połączoną m.in. z tłuczeniem
garnków; było to chwilowe „zawieszenie” postu, przed powrotem do niego
w jeszcze surowszej, niż wcześniej,
postaci.
A. I. Wojtko
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Życie Nasielska

Spacerkiem po skargach

Powiat nowodworski
– żywe muzeum socjalizmu
Do redakcji „Życia Nasielska” przychodzą ludzie z różnymi skargami.
Czytelnicy mówią nam,
co im się podoba, a co
nie. Informują nas o sprawach mniej lub bardziej
bulwersujących. O większości z nich – zwłaszcza
związanych z naszą gminą – piszemy na łamach
gazety.

KRONIKA
POLICYJNA
fot. M. Stamirowski

08–09.02. w Kątnych nieznani
sprawcy skradli 670 m przewodu
telekomunikacyjnego o wartości ok.
1700 zł na szkodę TP SA.
10–11.02. w Borkowie nieznani
sprawcy włamali się do domku letniskowego i skradli baterię do wody,
bojler i dwa kinkiety. Straty wynoszą
1410 zł na szkodę Józefa K.

Są jednak tematy, o których zbyt
często nie piszemy, ponieważ
dotyczą całego powiatu lub tylko
Nowego Dworu Mazowieckiego.
A wiadomo, że bliższa ciału jest
koszula.

12–13.02. na ulicy Wąskiej nieznany
sprawca włamał się do komórki Alfreda
S. i skradł rower górski oraz dwa worki
z węglem. Straty wynoszą 550 zł.
W wyniku prac operacyjnych policji
sprawca został zatrzymany (Lech W.)

Trudno jednak milczeć w sprawach, które dzieją się w innej
gminie, a pośrednio dotyczą nas
wszystkich. W gazecie nie można
pomijać problemów, z którymi
wcześniej czy później spotkają się
nasielszczanie.
Idąc za głosem naszych czytelników postanowiliśmy od czasu
do czasu zerknąć, co dzieje się
u naszych sąsiadów.
Najwięcej jest skarg. Wiele dotyczy
PKS w Nowym Dworze Mazowieckim. Pewna mieszkanka naszego
powiatu z nieskrywanym oburzeniem opowiadała nam o „solidności” tej firmy. Otóż w połowie
lutego na przystanku stał sam jej
trzynastoletni syn – wybrał się do
szkoły i czekał właśnie na autobus
jadący z Nowego Dworu do Zakroczymia. Było zimno. Na szczęście
autobus przyjechał na czas. I co
z tego – kierowca, zbliżając się do
przystanku, zwolnił, uśmiechnął się
do chłopca, po czym przyśpieszył
i pojechał dalej. Uczeń jak stał, tak
stał. Nie miał wyjścia – poszedł do
szkoły pieszo. Oczywiście spóźnił
się na lekcję.
Tego samego dnia, w tym samym
miejscu kilka godzin wcześniej na
przystanku stała uczennica jednego z warszawskich liceów. Bardzo
jej wtedy zależało na tym, żeby
zdążyć do szkoły – na pierwszej
lekcji (o godz.8.00) miała klasówkę. Nie przyjechał żaden autobus.
Też spóźniła się do szkoły. Sprawdzianu nie pisała, a rodzice musieli
tłumaczyć się przed nauczycielem
ze spóźnienia ich córki. PKS oczywiście nie przeprosił.
Kiedyś modne było powiedzenie,
że „nie zna życia, kto nie służył
w m a r y n a rc e ” . P a s a ż e row i e,
klienci nowodworskiego PKS–u
wymyślili nowe – „nie zna życia,
kto nie kupował biletu miesięcznego na dworcu w Nowym Dworze”.
Postanowiliśmy sprawdzić o co
chodzi. Odwiedziliśmy dworzec
– widok jak z czasów głębokiej

04–06.02. na ulicy Starzyńskiego
nieznani sprawcy włamali się do
piwnicy Stanisława L. i skradli rower
górski o wartości 600 zł.

14.02. na ulicy POW Roman W.
kierował samochodem w stanie nietrzeźwym (0,25 i 0,23 mg/l.).
komuny. Ludzie stoją „za biletami” w długiej kolejce w smrodzie
i przerażającym chłodzie. Obskurne pomieszczenie z epoki wczesnego Gierka, a w okienkach panie,
które nie mają zielonego pojęcia,
co to znaczy być miłym. Zarządcom tego bajzlu wypada złożyć
gratulacje z powodu wstąpienia
do Unii Europejskiej i nie życzyć
dalszych tego typu sukcesów.
Idąc dalej ścieżkami wskazanymi
nam przez czytelników, zaglądamy
do Poradni Chirurgicznej szpitala
w Nowym Dworze Mazowieckim.
Co widzimy? Ano, tłumy chorych
na korytarzu. Najbardziej połamani są szczęśliwi, bo „załapali się na
krzesła” – siedzą. Reszta, która ma
całe koniczyny albo mniej krwawi,
stoi. Ludzie opowiadają nam, że
„dzisiaj przyjmuje dobry lekarz, bo
zaczął pół godziny przed czasem”.
Mają nadzieję, że wszystkich przyjmie – „w zeszłym tygodniu tylko
nielicznym się udało, bo wezwali
chirurga na operację i nikt już nie
przyszedł”. Pacjenci przyjeżdżają z najodleglejszych zakątków
naszego powiatu. Przeważnie są
to ludzie starzy, ale i młodych
z poważnymi urazami ciała też nie
brakuje. Wszyscy nerwowo spoglądają na zegarki, bo jeden lekarz
przyjmuje tylko kilka godzin dziennie. Wielu cierpiących chętnie by
stąd poszło do innej przychodni.
Tylko pytanie – dokąd? Przecież
w nowodworskim szpitalu jest
ponoć jedyny w powiecie aparat
rentgenowski. Czy się komuś to
podoba, czy nie, to w poradni
chirurgicznej w Nowym Dworze
Maz. przestrzega się art. 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
który mówi, że:

1. Każdy ma prawo do ochrony
zdrowia.
2. Obywatelom, niezależnie od
ich sytuacji materialnej, władze
publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków
publicznych(…).

14.02. na ulicy Kolejowej Remigiusz G.
tego pełno. Większość kierow- kierował samochodem w stanie nieców, a słyszeliśmy to na własne trzeźwym (1,02 i 1,03 mg/l.).
uszy, najbardziej wulgarnie ocenia
10–16.02. w Starych Pieścirogach
fragment drogi od Stanisławowa do
nieznani sprawcy włamali się do
początku Pomiechówka. Gdyby
niezamieszkanego domu i skradli
tak zamknąć ten odcinek, wówdwie butle gazowe i dwa rowery
czas drogowcy sprawiliby frajdę
typu damka. Straty wynoszą 880 zł
dzieciakom. Pociechy miałyby się
na szkodę Sławomiry W.
wreszcie gdzie bawić w chowanego. A dziury są tam imponujące.
17–19.02. na ulicy Piłsudskiego
„Temu urzędasowi, co odpowiada nieznany sprawca włamał się do
za tę drogę, to bym osobiście piwnicy Władysława Rz. i skradł 4 litry
skopał...” – taką opinię o gospo- farby olejnej, przewód elektryczny
darzach terenu wypowiedział przy i przyrząd do cięcia glazury. Straty
nas właściciel luksusowego Volvo. wynoszą 590 zł. w wyniku działań
Jego wypowiedź – krótka i kon- operacyjnych policji sprawca został
kretna – daje wiele do myślenia. zatrzymany (Marcin H.).

Tak jest w Nowym Dworze – każdy, biedny czy bogaty, mniej czy
bardziej połamany, ma zapewniony równy dostęp do lekarza. Tylko trzeba być cierpliwym. Słowa
uznania należą się szefowi tej placówki. Z wielką pieczołowitością
kultywuje socjalistyczne tradycje.
Panu Dyrektorowi należy życzyć
końskiego zdrowia.
Prowokuje do głębszego zastanowienia się, czy rzeczywiście ten
Po sygnałach naszych czytelniteren, przez który przebiega droga,
ków idziemy dalej – a właściwie
ma swojego gospodarza.
jedziemy dalej. Płyniemy rozkosznym, słonecznym szlakiem Przeciętnego kierowcy, który gubi
z Nowego Dworu Mazowieckiego tu kawałek swojego samochodu,
do Pomiechówka. To rzeczywiście nie obchodzi, czy za stan drogi odjest prawdziwa męska przygoda na powiada, burmistrz Nowego Dworu
wertepach wśród setek TIR-ów. Mazowieckiego, wójt PomiechówRajd Safari to pryszcz w porów- ka, władze powiatu czy drogowcy.
naniu z jazdą samochodem po On ma to w nosie. Ktoś przecież za
tej drodze. Od stacji benzynowej to musi odpowiadać.
w Modlinie kawałek drogi ma już
nową, w miarę równą, nawierzch- Jeżeli gospodarz albo gospodarze
nię. Mimo to większość kierowców terenu nie są w stanie już od kilku
wybiera skrót i, jadąc od Nowego lat poprawić tego kawałka drogi,
Dworu do Pomiechówka, skręca to może przypomnijmy im o tym
w pierwszą drogę przez Modlin. w nadchodzących wyborach saByliśmy tam, widzieliśmy i wy- morządowych. Na pewno będą
ciągnęliśmy z tego wypadu tylko znów pleść bzdury o poprawie
jeden wniosek – tego nie da się stanu dróg i obiecywać, co też to
opisać cenzuralnymi słowami. To oni zrobią, gdy ich wybierzemy.
trzeba zobaczyć. Wielu nasielsz- Póki co, na tych trzech skromnych
czan zna ten odcinek drogi. Nie- przykładach wyraźnie widać, że
którzy z nich na pewno zostawili Nowy Dwór Mazowiecki bardziej
tam pamiątkę po sobie – urwany
przypomina żywe muzeum socjachlapacz, kawałek karoserii, fraglizmu niż cywilizowane miasto Unii
ment podwozia, kołpak. Wystarczy
Europejskiej.
się przyjrzeć poboczu, jest tam
Dariusz Panasiuk

W dniu 15.02. na terenie Dziekanowa
Leśnego został zatrzymany Cezary S.,
któremu udowodniono popełnienie
kilkunastu kradzieży i kradzieży z włamaniem na terenie gminy. Decyzją
Sądu Rejonowego w Pułtusku został
tymczasowo aresztowany.
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HIT NA DZIŚ

Czarny pies
TVP 1  20.15
Film sensacyjny, 85 min, USA 1998;
Reżyseria: Kevin Hooks; Scenariusz:
William Mickelberry, Dan Vining;
Występują: Patrick Swayze, Meat Loaf,
Randy Travis, Gabriel; Casseus, Brian
Vincent, Brenda Strong i inni

Jack Crews jest kierowcą ciężarówek. Ma kochającą żonę Melanie
i córkę Tracy. Kiedyś, śpiesząc się na
urodziny córki, zasnął za kierownicą
po kilkunastu godzinach jazdy. We
śnie widział legendarnego wśród
zawodowych kierowców czarnego psa, który zagrodził mu drogę.
Chcąc go ominąć, Jack gwałtownie skręcił i uderzył w stojący na
poboczu samochód osobowy.
Zginęło kilka osób. Jack odsiedział
za to dwa lata w więzieniu i stracił
licencję na prowadzenie wielotonowych ciężarówek. Po wyjściu
na wolność znalazł pracę jako
mechanik w firmie transportowej
niejakiego Cutlera, ale zarabia tam
znacznie mniej niż kiedyś i ma kłopoty ze spłatą kredytu za dom. Bank
grozi, że zabierze dom na poczet
długu. Jack obiecuje sobie, że zrobi
wszystko, by do tego nie dopuścić.
Kiedy więc Cutler proponuje mu 10
tysięcy dolarów za pilny, „lewy” kurs
z Georgii do New Jersey, obiecując, że w zamian postara się, by
Jackowi zwrócono licencję, Crews
nie waha się długo. Nie pytając, co
ma przewieźć, udaje się do Georgii.
Wątpliwości i podejrzenia ogarniają go dopiero na miejscu, gdy
Red, wspólnik Cutlera, wydaje mu
ciężarówkę wypełnioną sedesami
i umywalkami i oprócz kierowcyzmiennika, Earla, przydziela także
uzbrojoną obstawę: Sonny’ego
i Wesa, którzy mają jechać za ciężarówką samochodem osobowym.
Zapewnia, że to zwyczajowe postępowanie, podyktowane względami
bezpieczeństwa.

TELEWIZYJNY

PIĄTEK 3 MARCA 2005 r. (Hieronim, Kunegunda, Maryna, Tycjan)

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

05:00 Moda na sukces - odc.2747
05:20 Moda na sukces - odc.2748
05:40 Wstaje dzień
05:45 Wielkie sprzątanie
06:00 Kawa czy herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Program poradnikowy
08:20 Prosto w oczy; program Moniki
Olejnik
08:35 Uroczy zakątek; film animowany
kraj prod.Francja (2003)
09:00 Jedyneczka - Kraina wiatru; program dla dzieci
09:30 Mały rycerz El Cid - Most dla
pielgrzymów 22 kraj prod.Hiszpania
10:00 Don Matteo II, odc. 9; serial
10:55 Szansa na życie
11:10 TELEZAKUPY
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Klan - odc.1058; telenowela TVP
12:35 Plebania - odc. 662; telenowela
13:05 Zakapior (Big Bully); film fabularny
kraj prod.USA (1996)
14:35 Zwierzowiec
14:50 Był taki dzień; felieton
15:00 Wiadomości
15:10 W drodze do Nobla - odc.1; magazyn
15:40 Coś z niczego, odc. 1/13
16:00 Moda na sukces - odc.2749; serial
kraj prod.USA (1998)
16:25 Moda na sukces - odc.2750; serial
kraj prod.USA (1998)
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Warto kochać - odc. 31; serial TVP
18:25 Okazja; serial TVP
19:00 Wieczorynka - Smerfy - Już się
nie kłaniamy 118; serial animowany kraj
prod.Belgia (1984)
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 Pogoda
20:15 Piątkowe kino akcji - Czarny pies
84’; film sensacyjny kraj prod.USA
(1998); reż.:Kevin Hooks; wyk.:Patrick
Swayze,  Meatloaf, Randy Travis, Brenda
Strong, Erin Broderick
21:55 F/X; film akcji kraj prod.USA (1986)
23:45 Był taki dzień; felieton
23:50 Po godzinach
00:45 Tele-Nowela
01:00 Kino nocnych marków - Szkoła
Kochania; film fabularny kraj prod.USA
(1973)
02:30 Był taki dzień; felieton
02:35 Zakończenie dnia

05:55 Złotopolscy - odc. 358
06:20 10 minut tylko dla siebie
06:35 Dwójka Dzieciom - Sześć milionów
sekund - odc. 1/19

06:00 Piosenka na życzenie
06:50 TV MARKET
07:05 Adam i Ewa, odc.32 Polska
07:30 B-Daman, odc.18; Japonia, 2005
08:00 Miodowe Lata, odc.60 Polska,
2000; r. Maciej Wojtyszko
08:45 Gra w ciemno, odc.106 Polska
09:45 Graczykowie - Buła i spóła, odc.59
Polska, 2001; r. Krzysztof Jaroszyński;
w. A. Biedrzyńska, E. Dobrowolska,
G. Zielińska, Leon Charewicz, Marcin
Kobierski, Paweł Wawrzecki
10:15 Graczykowie - Buła i spóła, odc.60
Polska, 2001; r. , Krzysztof Jaroszyński
10:45 Q u i z m a n i a , o d c . 4 W i e l k a
Brytania
11:45 TV MARKET
12:00 Daleko od noszy, odc.4 Polska
12:30 Samo życie, odc.655 Polska, 2006;
r. Jacek Sołtysiak, Wojciech Pacyna
13:15 Miodowe Lata, odc.61 Polska, 2000;
r. Maciej Wojtyszko
14:00 P i e r w s z a m i ł o ś ć , o d c . 2 3 8
Polska, 2006; r. Okił Khamidov, Paweł
Chmielewski
14:45 Eureko - ja to wiem, odc.17 Polska,
2006; r. Maciej Swierawski, Rolf Meter
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.614 Polska,
2006
16:35 Exclusive, odc.147 Polska, 2006   
Dla małoletnich od lat 7
17:05 Gra w ciemno, odc.107 Polska
18:05 P i e r w s z a m i ł o ś ć , o d c . 2 3 9
Polska, 2006; r. Okił Khamidov, Paweł
Chmielewski
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Dogonić słońce; USA, 1996; r.
Kanganis Charles T.; w. Halle Berry,Affleck
Casey, Eliza Dushku, Kevin Tighe,Anthony
Ruivivar, Steve Zahn
21:30 Studio Lotto
21:45 Wielkie nadzieje; USA; r. Alfonso
Cuarón; w. Ethan Hawke, Gwyneth
Paltrow, Robert De Niro, Anne
Bancroft, Azaria Hank, Cooper Chris
Dramat. Współczesna wersja powieści
Karola Dickensa, której akcja rozgrywa się na Florydzie. Ośmioletni Finn po
śmierci rodziców jest wychowywany
przez starszą siostrę Maggie. Pewnego
dnia chłopiec spotyka i zakochuje się w
jedenastoletniej Estelle. Pod jej wpływem
zaczyna malować obrazy. Dziewczynka
wyjeżdżą jednak do Nowego Jorku i Finn
traci z nią kontakt. Po latach uczucie młodego artysty (Ethan Hawke) odżywa,
kiedy ponownie na jego drodze pojawia
się piękna Estelle (Gwyneth Paltrow)…
00:00 Nieustraszeni, odc.55; USA
01:00 Dziupla Cezara, odc.10 Polska
01:45 Love TV Program rozrywkowy   
02:45 BoomBox Program muzyczny
05:30 Pożegnanie

06:05 Uwaga! - magazyn, 2006
06:25 Telesklep
07:05 Usterka - serial fabularno-dokumentalny, 2003
07:35 Firma - magazyn, 2006
08:05 Pan i pani Smith - serial sensacyjny, USA, 1996, wyst. Scott Bakula, Maria
Bello, Roy Dotrice
09:00 Wykręć numer - interaktywny
teleturniej na żywo, 2006
10:10 Salon Gier - interaktywny teleturniej
na żywo, 2006
11:05 Na Wspólnej - serial obyczajowy
(607/0), Polska, 2006, wyst. Bożena
Dykiel, Grażyna Wolszczak, Tomasz
Schimscheiner, Mieczysław Hryniewicz,
Anna Korcz, Ewa Gawryluk, Ewa
Gorzelak, Robert Kudelski, Wojciech
Majchrzak, Waldemar Obłoza
11:40 Taniec z gwiazdami - program
rozrywkowy, 2005
13:15 Detektywi - serial fabularno-dokumentalny, 2006
13:45 Pan i pani Smith - serial sensacyjny, USA, 1996, wyst. Scott Bakula, Maria
Bello, Roy Dotrice
14:45 Nash Bridges - serial sensacyjny
(83/122), USA, 1996, reż. Scott Brazil,
wyst. Don Johnson,, Cheech Martin,
James Gammon
15:45 Barwy grzechu - telenowela
(40/160), Brazylia, 2004, reż. Denise
Saraceni
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 Matrix Reaktywacja - film S-F, USA,
2003, reż.Andy Wachowski , wyst. Keanu
Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne
Moss, Hugo Weaving, Harold Perrineau,
Jada Pinkett, Lambert Wilson, Monica
Bellucci

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” (161) – serial animowany dla dzieci
08.40 „Kachorra to ja” (58) - 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
09.45 Muza.pl – program muzyczny
10.15 „JAG - Wojskowe Biuro Śledcze”
(68) - serial sensacyjny, USA, 1996-99,
scen. i reż. Donald Bellisario
11.15 V-max - Magazyn motoryzacyjny
11.45 Kasa na bank - telerutniej
12.45 TV Market
13.00 „Daję słowo” – teleturniej
13.45 MUZYCZNE LISTY – magazyn
14.40 Lista przebojów  
15.10 Punkt, Set, Mecz – magazyn
siatkarski
15.40 „Kachorra to ja” (59) - Argentyna
2002, prod. Gabriel Fierro; reż. Jorge
Montero
16.45 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
17.15 „Jezioro marzeń” (5) - serial
obyczajowy, USA 2003, wyk. James
Van der Beek, Katie Holmes, Michelle
Williams, Joshua Jackson, Kerr Smith,
Busy Philipps, Chad Michael Murray,
Kenny Marino, Mary Beth Peil, Lourdes
Benedicto
18.15 „Daję słowo” – teleturniej
19.00 TiVi Sekcja – talk show
20.00 „Klątwa upadłych aniołów” (16)
– serial obyczajowy, Wielka Brytania
2004, reż. Brian Grant, Andy Goddard,
wyk. Jemima Rooper, Christina Cole,
Jamie Davis, Amber Sainsbury, Michael
Fassbender, Colin Salmon, Joseph
Morgan
21.00 „Pierwsza fala” (66) – fantastyczny
serial akcji, Kanada 1998, reż. Holly Dale,
Rob LaBelle, wyk. Sebastian Spence, Rob
LaBelle, Dana Brooks
22.00 Wydarzenia
22.10 „Kłamca” (10) - Gra psychologiczna
23.10 Playboy; „Opętanie” – film erotyczny
01.10 Nocne randki – program
02.00 Muzyczne listy – magazyn
02.50 Aquaz – program
03.45 Zakończenie programu

07:00 TELEZAKUPY
07:20 Od przedszkola do Opola
07:50 Dwójka Dzieciom - Hydronauci
- odc. 7/26; serial animowany
08:05 Dr Quinn - seria I, odc. 17/18; serial
obyczajowy kraj prod.USA (1992)
09:00 Pytanie na śniadanie
11:10 M jak miłość - odc. 289; serial
11:55 Jesteś tym, co jesz - odc. 4; serial
dokumentalny
12:25 TELEZAKUPY
12:40 Święta wojna
13:10 Spotkanie z Balladą - Gwiazdy nad
Kopydłowem - „Droga” (2)
14:05 Dolina Kreatywna - (5)
14:35 Wędrówki przyrodnicze z Davidem
Attenborough - odc. 13; serial dok.
15:05 Gliniarz i prokurator - odc. 5/23
Mężczyzna, który zniknął; serial sens.
16:00 Dla niesłyszących - Panorama
16:20 Film dla niesłyszących - Egzamin z
życia - odc. 36; serial TVP
17:15 Duże dzieci - (6); talk-show
17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:45 Pogoda
18:55 Alternatywy 4 - odc. 7/9 Spisek;
serial komediowy TVP
20:00 Załóż się; widowisko rozrywkowe
20:50 Załóż się; widowisko rozrywkowe
21:40 Załóż się; widowisko rozrywkowe
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport Telegram
22:30 Pogoda
22:45 Wideoteka dorosłego człowieka
23:15 Tajne akcje CIA - s.II odc. 5/22 kraj
prod.USA (2003)
00:05 Koniec raju w Brigham 115’; dramat
obyczajowy kraj prod.USA (2001); reż.:
Richard Dutcher; wyk.:Richard Dutcher,
Matthew A. Brown, Wilford Brimley
02:00 Zakończenie dnia

23:10 Gala boksu - sport (4/14), 2006
01:10 Uwaga! - magazyn, 2006
01:30 Nocne igraszki - program rozrywkowy, 2006
02:30 Telesklep

Matrix Reaktywacja

Chicago

Zaledwie pół roku temu Thomas „Neo” Anderson wybrał czerwoną pigułkę i tym samym zgodził się poznać
prawdę o sobie. Został Wybrańcem, poznał swe nadludzkie umiejętności, nad którymi z czasem nauczył
się panować. Do Zionu (ziemi obiecanej) dotarła
właśnie informacja o tym, że maszyny postanowiły
raz na zawsze rozprawić się z ludzkością i w stronę
miasta nadciąga licząca 250 000 armia Strażników. Za
trzy dni ludzkość przestanie istnieć. Neo postanawia
działać. Powraca do Matrixa w poszukiwaniu prawdy. W wyprawie towarzyszy mu Trinity, gotowa do
największych poświęceń i wyrzeczeń.W tym samym
czasie Morfeusz na pokładzie Nabuchodonozora poszukuje sprzymierzeńców, którzy staną po stronie
ludzi do walki z maszynami. Najpierw jednak musi
pokonać własnego wroga, komandora Locka (Harry
J. Lennix) i zapanować nad uczuciem, którym nadal
darzy byłą ukochaną, Niobe (Jada Pinkett Smith).
Tymczasem Neo realizuje cel wyznaczony mu przez
Wyrocznię. (piątek, 20:15 TVN)

CJest rok 1924.W jednym z chicagowskich
nocnych klubów na scenie występuje
wielka gwiazda, uwielbiana i podziwiana
przez tłumy Velma Kelly (Catherine ZetaJones). Gorąco oklaskiwaną artystkę nieco
z boku zazdrośnie obserwuje początkująca piosenkarka musicalowa Roxie Hart
(Renee Zellweger). Roxie marzy o wielkiej
sławie, wyobraża sobie siebie na scenie
w świetle jupiterów, otoczoną wianuszkiem wielbicieli. Ale szara rzeczywistość wkrótce okazuje się jeszcze
bardziej brutalna. Z klubu zabiera Roxie jej kochanek Fred Casely, który omamił dziewczynę obietnicami kariery.
Po spędzonej razem nocy szybko jednak zapomina o danym słowie i porzuca ją, przypominając na odchodnym,
że pewnie zaraz do domu wróci jej mąż. Rozgoryczona Roxie wyjmuje z szuflady pistolet i strzela do cynicznego
kochanka. Choć poczciwy Amos Hart próbuje wziąć na siebie winę żony, Roxie trafia do więzienia.
Tej feralnej nocy zostaje również aresztowana podczas występu w klubie Velma Kelly, oskarżona o zabójstwo
męża i siostry, których przyłapała na zdradzie. Zarówno Roxie, jak i Velmę czeka proces sądowy, który w obu
przypadkach może się zakończyć jedynie wyrokiem śmierci. Wokół aresztowania gwiazdy rozpętuje się
prawdziwa burza, bulwarowa prasa szuka sensacji, śledząc głośny proces. Velma ma najlepszego w mieście
adwokata, Billy’ego Flynna (Richard Gere), który słynie z tego, że za „jedyne” 5 tysięcy dolarów jeszcze nigdy
nie przegrał żadnej sprawy. (sobota, 20:15 TVP 1)

film S-F, USA, rok produkcji: 2003; Reżyseria: Larry
Wachowski, Andy Wachowski; Obsada: Keanu Reeves,
Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving,
Monica Bellucci

Film muzyczny, 108 min, USA/Niemcy 2002;
Reżyseria: Rob Marshall; Scenariusz: Bill Condon;
Muzyka: John Kander;Aktorzy: Renee Zellweger,
Catherine Zeta-Jones, Richard Gere, Queen
Latifah, John C, Reilly, Lucy Liu, Taye Diggs
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HIT NA DZIŚ
Robin Hood:
książę złodziei
POLSAT 21.50
Reżyseria: Kevin Reynolds; W rolach
głównych:Kevin Costner, Morgan
Freeman, Mary Elizabeth Mastrantonio,
Christian Slater, Alan Rickman, Sean
Connery, Michael McShane, Nick
Brimble; przygodowy; Kraj produkcji:
USA; Rok produkcji: 1991; Czas trwania:
137 min.

Robin z Locksley (Kevin Costner),
po sprzeczce z ojcem – przeciwnikiem wojen religijnych – wyruszył
na krucjatę. W obcych stronach
szybko jednak zwątpił w słuszność walki, a potem dostał się
do saraceńskiej niewoli. Od
niechybnej śmierci uratował go
Maur, imieniem Azeem (Morgan
Freeman), mądry niby filozof
i ceniący sobie niezależność
sądów niczym arystokrata,
arabski wojownik, który wkrótce
został też przyjacielem Robina.
Obaj przedostają się do Anglii,
gdzie jednak na miejscu odkrywają, że pod nieobecność króla
Ryszarda, zwanego Lwie Serce
(Sean Connery) władzę sprawuje okrutny Szeryf z Nottingham
(Alan Rickman). Robin dowiaduje
się, że Szeryf zamordował jego
ojca i zagarnął jego rodzinne dobra. Poprzysięga zemstę i zostaje
banitą. Przybiera imię Robin Hood
i zdobywa sławę, walcząc z ludźmi Szeryfa w obronie biednych
i pokrzywdzonych.

Zmiany
20.55 TVP 1
Film obyczajowy, 91 min, USA 1991;
Reżyseria: Charles Jarrott; Scenariusz
na podstawie powieści Danielle Steel:
Susan Nanus

Melanie Adams jest atrakcyjną
kobietą w średnim wieku. Jej
uroda i inteligencja idą w parze
z sukcesami zawodowymi i udaną
rodziną, dla której Melanie jest
gotowa do wszelkich poświęceń.
Wprawdzie samotnie wychowuje
16–letnie bliźniaczki,Val i Jessikę, ale
potrafi znakomicie łączyć obowiązki służbowe i domowe, zapewniając
córkom szczęście i bezpieczeństwo.
Jest wzorową matką, ale także cenioną prezenterką telewizyjnych
wiadomości. Do wszystkiego doszła
sama – wytrwałością i ciężką pracą.
Kiedy przed wieloma laty jej mąż,
który nigdy nie chciał mieć dzieci,
dowiedział się, że żona jest w ciąży, kategorycznie zażądał aborcji,
a spotkawszy się z odmową, po
prostu odszedł, nie interesując się
dalszym losem rodziny. Melanie
nie załamała się, urodziła bliźniaczki,
którym stworzyła ciepły i szczęśliwy,
choć pozbawiony ojca, dom.Aby zapewnić córkom utrzymanie,imała się
różnych zajęć. Praca recepcjonistki
w stacji telewizyjnej zaowocowała
w końcu lepszym stanowiskiem. Dziś
Melanie jest znaną w całym kraju
prezenterką, budzącą szacunek i podziw.W jej ułożonym życiu zachodzą
jednak istotne zmiany po służbowym
wyjeździe do Kalifornii.

24 lutego–9 marca

SOBOTA 4 MARCA 2005 r. (Adrian, Adrianna, Arkadiusz, Kazimierz, Łucja, Wacław)

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

06:00 Natura 2000 - Dolina Dolnej Wisły  
odc.5; serial dokumentalny
06:20 Smaki polskie; magazyn kulinarny
06:30 Bar Atlantic - odc. 1; serial kom.
07:00 Dzień dobry w sobotę; program
poradnikowy
07:10 Rok w ogrodzie
07:30 Dzień dobry w sobotę; program
poradnikowy
07:50 Był taki dzień; felieton
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Były sobie odkrycia - Nasi przodkowie Chińczycy; serial dokumentalny
08:40 Lippy and Messy
08:45 Wirtul@ndia
09:15 Ziarno; magazyn
09:45 5 - 10 - 15 - magazyn dla dzieci
10:30 Scooby, gdzie jesteś?; serial anim.
10:55 Czarna owca - magazyn muzyczny
11:15 Szkoła złamanych serc - odc. 43;
serial obyczajowy kraj prod.Australia
12:00 Program edukacyjny
12:25 Członki ciała - Nos i usta cz.1; serial
dokumentalny kraj prod.Kanada
12:50 Był taki dzień; felieton
13:00 Wiadomości
13:10 Teatr Telewizji - O przemyślności
kobiety niewiernej 51’; spektakl teatralny; reż.:Maciej Dutkiewicz; wyk.:Janusz
Gajos, Jan Frycz, Anna Majcher
14:20 Miłość na antypodach - część 3;
serial obyczajowy kraj prod.Australia
15:10 Od przedszkola do Opola
15:45 Teleexpress
16:05 Puchar Świata w skokach narciarskich - Lahti
18:25 Sąsiedzi
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:50 Sport
20:00 Pogoda
20:15 Hit na sobotę - Chicago 108’;
musical kraj prod.USA (2002); reż.:Rob
Mashall; wyk.:Renee Zellweger, Catherine
Zeta-Jones, Richard Gere
22:15 Defekt - odc. 1; serial sensacyjny
23:15 Męska rzecz... - Żona astronauty;
film science fiction kraj prod.USA
01:00 Kino nocnych marków - Łowcy nagród 2; film sensacyjny kraj prod.USA
02:35 Platinum - świat hip-hopu - odc.
1; serial kraj prod.USA, Kanada (2003)
03:15 Był taki dzień; felieton
03:25 Zakończenie dnia

06:10 Echa tygodnia
06:40 Spróbujmy razem; magazyn dla
niepełnosprawnych
07:05 Smak Europy
07:15 Dwójka Dzieciom - Zima w
Wiklinowej Zatoce - odc. 3; serial anim.
07:30 Złotopolscy - odc. 746
08:00 M jak miłość - odc. 389; serial TVP
08:50 Odyseja kosmiczna - odc. 3; serial
dokumentalny kraj prod.Wielka Brytania
09:30 Na dobre i na złe - odc. 247
10:20 7 dni świat
10:50 Wielka Gra - odc.76; teleturniej
11:45 Kręcioła
12:10 Lista przebojów - 30 ton; magazyn
muzyczny
12:40 Kochanie zmniejszyłem dzieciaki
- odc. 49 kraj prod.USA (1997)
13:25 Święta wojna (231)
14:00 Familiada; teleturniej
14:30 Złotopolscy - odc. 747
15:00 Śpiewające fortepiany - odc. 110;
teleturniej muzyczny
15:55 Kabaretowa Scena Dwójki - Kabaret
Ani Mru Mru
16:45 Tygodnik Moralnego Niepokoju
17:15 Duże dzieci - (7); talk-show
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:45 Pogoda
18:55 Herbatka u Tadka - 105
19:45 Koń Polski - wielki sport w małym
mieście (1); program kabaretowy
20:50 Mój pierwszy raz - (26)
21:45 Słowo na niedzielę
2:00 Panorama
22:20 Sport Telegram
22:25 Pogoda
22:40 Mocne Kino - Uwikłany 100’; film
fabularny kraj prod.USA (2000); reż.:
Ehren Kruger; wyk.:Ben Affleck, Gary
Sinise, Charlize Theron, Denis Farina
00:25 Naganne zachowanie  88’; dramat
kraj prod.USA (1994); reż.:Jag Mundhra;
wyk.:Steven Bauer, Tahnee Welch, John
Laughlin
01:55 Zakończenie dnia

06:00 Pierwsza miłość, odc.195 Polska
06:45 Pierwsza miłość, odc.196 Polska
07:30 Jesteśmy, odc.148 Polska, 2006
08:00 Sonic X, odc.9 Japonia, USA
08:30 Hugo Familijny, odc.47 Polska
09:00 Na ostrzu noża, odc.19 Polska,
2006; r. Mariusz Wojaczek Najnowszy
program kulinarny Telewizji Polsat
09:30 Pasjonaci, odc.1 Polska, 2006
10:00 Rodzina zastępcza, odc.216 Polska,
2005; r. Wojciech Nowak
11:00 Saddle Club:The First Adventure;
Australia, 2003; r. Martin-Jones
Chris, Mann Steve; w. Bennett
S o p h i e, M a c W i l l i a m Ke e n a n ,
Jean Marshall Lara, Simpson Heli
Film familijny oparty na bestsellerowych opowiadaniach autorstwa
Bonnie Bryant.
13:00 Kochaj mnie, kochaj!, odc.1
Polska, 2006; r. Paweł Karpiński, Jacek
Gąsiorowski
14:00 Dom nie do poznania, odc.9; USA,
2003; r. David Dryden, Patrick Higgins
15:00 Mój wstrętny, tłusty narzeczony,
odc.1; USA, 2004; r. Bryan O’Donnell
16:00 Gotowe na wszystko, odc.24; USA,
2005; r. Larry Shaw
16:55 Gotowe na wszystko, odc.25;
USA, 2005; r. David Grossman; serial
komediowy
17:45 Breaking the Magician’s Code,
odc.1; USA, 1998   
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Grasz czy nie grasz, odc.14 Polska,
2005; r. Maciej Skwierawski   
20:50 Robin Hood: książę złodziei;
USA, 1991; r. Kevin Reynolds; w. Kevin
Costner, Morgan Freeman, Mary
Eliabeth Mastrantonio, Slater Christian,
Alan Rickman
21:30 Studio Lotto
23:55 Władca życzeń 2; USA, 1999; r. Jack
Sholder; w. Andrew Divoff, Johansson
Paul, Fields Holly, Bokeem Woodbine,
Leon Carlos; Horror
02:00 Dziewczyny w bikini, odc.27;Wielka
Brytania, 2005
03:00 Love TV Program rozrywkowy   
04:00 BoomBox Program muzyczny
05:30 Pożegnanie

05:55 Uwaga! - magazyn, 2006
06:15 Telesklep
07:55 Automaniak - program motoryzacyjny, 2006
08:30 Dzień dobry TVN - magazyn
10:30 Pascal: po prostu gotuj 4 - program
rozrywkowy, 2005
11:00 Szymon Majewski Show - program
rozrywkowy, 2005
12:00 Na Wspólnej - serial obyczajowy
(152/0), Polska, 2006
13:50 Anioł Stróż - serial komedia (10/13),
Polska, 2005, reż. Filip Zylber
14:20 Gala boksu - sport (4/14), 2006
15:40 Niania - serial komedia, Polska,
2006, wyst. Agnieszka Dygant, Tomasz
Kot, Adam Ferency, Tamara Arciuch,
Agnieszka Dygant, Tomasz Kot, Adam
Ferency, Tamara Arciuch
16:10 Taniec z gwiazdami, 2006
16:45 Siłacze, 2006
17:55 Pascal: po prostu gotuj 5, 2006
18:30 Maraton Uśmiechu
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn, 2006
20:05 Niania - serial komedia (16), Polska,
2006, wyst. Agnieszka Dygant, Tomasz
Kot, Adam Ferency, Tamara Arciuch
20:40 Kryminalni - serial kryminalny (40),
Polska, 2006, wyst. Marek Włodarczyk,
Maciej Zakościelny, Magdalena Schejbal,
Dorota Landowska, Ryszard Filipski
21:45 Nieoczekiwana zmiana miejsc - film
komedia, USA, 1983, reż. John Landis ,
wyst. Eddie Murphy, Dan Aykroyd, Ralph
Bellamy, Don Ameche, Denholm Elliott,
Jamie Lee Curtis, Kristin Holby, Frank Oz,
James Belushi

05.45 Punkt, Set Mecz – magazyn siatkarski
06.10 „FIFA Futbol Mundial” - półgodzinny magazyn piłkarski
06.35 V-max - Magazyn motoryzacyjny
07.00 „Pokemon” (158,159) – serial anim.
08.00 N a t o p i e – w y w i a d z …
George Clooney - Wywiad Romana
Rogowieckiego
08.30 „Dekoratornia” – magazyn wnętrzarski
09.00 Kasa na bank - telerutniej
10.00 Lista przebojów
10.30 Sztukateria – magazyn kulturalny
11.00 „FIFA Futbol Mundial” - półgodzinny magazyn piłkarski
11.30 V-max - Magazyn motoryzacyjny
12.00 „MacGyver” (102) – przygodowy
serial akcji, USA/Kanada 1985-1992
13.00 Polska Liga Siatkówki:
15.00 „Magic of Russian Circus” (3)
– widowisko, Reż. Tatyana Gutman
16.00 ŁABĘDZIEM BYĆ...
17.00 „JAG - Wojskowe Biuro Śledcze”
(67) - serial sensacyjny, USA
18.00 „Lucky Luke. Miasteczko Daisy” Francja/Belgia, 1971; reż.: René Goscinny;
Animowany film familijny o przygodach
słynnego kowboja Lucky Luke’a stworzony na podstawie kultowego komiksu
autorstwa Morrisa i Goscinnego.
19.35 „Narodziny miłości”, Niemcy, 2004;
reż.: Brigitta Dresewski
21.35 Wydarzenia
21.45 TiVi-sekcja – talk show
22.45 „Equinox” - USA, 1992; reż.: Rudolph
Alan; wyst.: Matthew Modine, Lara
Flynn-Boyle, Fred Ward, Marisa Tomei
Dramat obyczajowy. Henry i Freddy (w obu
rolach Modine) są bliźniakami rozdzielonemi w niemowlęctwie i wychowywanych
w odmiennych warunkach. Nieśmiały
Henry ma wiele problemów z własną
tożsamością, podczas gdy Freddy wyrósł
na gangstera.Ich życie gwałtownie zmienia
się w dniu, w którym pewien dzienikarz odkrywa, że chłopcy są dziećmi europejskiego
arystokraty i dziedzicami fortuny.
01.00 „Komenda” - serial dok.
01.25 „Drogówka” - magazyn policyjny
01.50 Aquaz Music Zone
02.45 Punkt, Set Mecz – magazyn siatkarski
03.10 Sztukateria – magazyn kulturalny
03.35 Zakończenie programu

				

HIT NA DZIŚ

TELEWIZYJNY

00:05 Szymon Majewski Show  - program
rozrywkowy, 2005
01:05 Telesklep

NIEDZIELA 5 MARCA 2005 r. (Fryderyk, Jan, Oliwia, Pakosław, Pakosz, Wacław, Wacława)

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

06:05 Białoruś, Białoruś...; magazyn
06:30 Tak miało być (9); serial obycz.
06:55 Był taki dzień; felieton
07:00 Msza Święta - Transmisja
Mszy Świętej z Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia
07:55 Moliki książkowe-czyli-co czytać
dziecku - odc. 9; magazyn
08:05 Lippy and Messy - DO-BE -DO
08:10 Domisie; program dla dzieci
08:40 Dzieci świata - Moja farma; serial
dokumentalny kraj prod.Francja
08:55 Dzieci świata - Mali mistrzowie;
serial dokumentalny kraj prod.Francja
09:10 Teleranek - magazyn dla młodszych
nastolatków
09:40 Królestwo Maciusia - odc.29;
program dla dzieci
10:10 Ania z Zielonego Wzgórza - odc. 1
10:40 Szkoła złamanych serc (44); serial
11:30 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 - Lahti
15:45 Halowy Puchar Europy w LA - Lievin;
transmisja
16:45 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Halowy Puchar Europy w LA - Lievin;
transmisja
18:00 Kochamy polskie komedie; teleturniej
18:30 Co tu jest grane ?; program muz.
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:50 Sport
20:00 Pogoda
20:10 Ranczo - odc. 1 - Spadek; serial
obyczajowy kraj prod.Polska
21:10 Zakochana Jedynka - Zmiany 91’;
film obyczajowy kraj prod.USA (1991);
reż.:Charles Jarrot
22:55 Uczta kinomana - Oskarżeni
105’; dramat kraj prod.USA (1988);
reż.:Jonathan Kaplan
00:45 Około północy (20); magazyn
01:10 Kolekcja kinomana - Cały ten zgiełk
118’; film fabularny kraj prod.USA (1979)
03:05 Był taki dzień; felieton
03:15 Zakończenie dnia

06:05 Słowo na niedzielę
06:10 Film dla niesłyszących - Okazja
- odc. 3; serial TVP
06:35 Film dla niesłyszących - Okazja
- odc. 4; serial TVP
07:00 Smak Europy
07:10 Dwójka Dzieciom - Zima w
Wiklinowej Zatoce - odc. 4; serial animowany
07:25 Złotopolscy - odc. 747
07:55 M jak miłość - odc. 390; serial TVP
09:15 10 lat mniej seria II - odc.2; serial
dokumentalny
09:40 Animals - (433)
10:10 Miesiąc z National Geographic
- Wielki wyścig praludzi; film dokumentalny
11:10 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza
11:45 Gwiazdy w południe - Panowie,
dbajcie o żony 92’; komedia kraj
prod.Francja (1978); reż.:Claude Zidi
13:25 Codzienna 2 m. 3 - odc. 5/13; serial
komediowy TVP
14:00 Familiada; teleturniej
14:30 Złotopolscy - odc. 748
15:00 Szansa na Sukces
16:05 Na dobre i na złe - odc. 248
17:05 Egzamin z życia - odc. 37; serial
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:45 Pogoda
19:00 Kabaretowa Scena Dwójki Kabaret
Ani Mru Mru
20:00 Duże dzieci - 24; talk-show
20:45 Europa da się lubić - (odc. 78)
Europa kontra Ameryka
21:50 Dolina Kreatywna (11)
22:00 Panorama
22:15 Sport Telegram
22:25 Pogoda
22:35 Linia Specjalna
23:15 Czekając na wyrok; dramat kraj
prod.USA, Kanada (2001)
01:05 Przygotowania do Gali Oskarowej
2006; relacja kraj prod.USA (2006)
02:00 Transmisja z uroczystego rozdania
Oskarów za rok 2005; kraj prod.USA
(2006)
05:30 Zakończenie dnia

05:30 Pożegnanie
06:00 Pierwsza miłość, odc.197 Polska
06:35 Pierwsza miłość, odc.198 Polska
07:10 Król szamanów, odc.20; Japonia/
USA, 2003; r. Sesji Mizushima
07:35 Power Rangers, odc.504 USA
08:05 Hugo , odc.61 Polska
08:30 Delfiny; film dokumentalny
09:30 Słoneczny patrol, odc.214; USA,
1999; r. Gregory J. Bonnan; w. David
Hasselhoff
10:30 Planeta małp; USA, 1968; r. Franklin
J. Schaffner; w. Charlton Heston,
McDowall Roddy, Kim Hunter, Maurice
Evans, James Whitmore
12:50 Rodzinne związki; Wielka Brytania,
2000; r. Styles Eric
14:35 Podaruj dzieciom słońce, odc.109
14:45 Kuloodporny; USA, 2003; r. Hunter
Paul; w. Yun-Fat Chow, Seann William
Scott, King Jaime, Karel Roden, Smurfit
Victoria
17:00 Grasz czy nie grasz, odc.14 Polska,
2005; r. Maciej Skwierawski
18:15 Daleko od noszy, odc.77 Polska
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Rodzina zastępcza, odc.217 Polska
2005; r. Wojciech Nowak
20:30 Pensjonat pod Różą- Kariera,
odc.98 Polska, 2005
21:30 Studio Lotto
21:35 Fala zbrodni, odc.44 Polska, 2005;
r. Filip Zylber, Krzysztof Lang
22:40 Kuba Wojewódzki, odc.137 Polska,
2006; r. Konrad Smuga
23:40 Mój wstrętny, tłusty szef, odc.8;
USA, 2004; w. August Caimi (Pan
Todd/William August), Jamie Denbo
(Jamie Samuels, Producent), Douglas
Dennard (Douglas), Damian Dolyniuk
(Damian), Annette Dziamba (Annette),
Michael Gregorio (Michael), Shannon
Hall (asystentka Pana Todda), Robert
Hospidor (Robert), David Jahn (David
Hickman), Kerry McCloskey (Kerry),
Kent Sublette (Kent Todd)
00:40 Magazyn sportowy
02:40 Love TV Program rozrywkowy   
03:40 BoomBox Program muzyczny
05:30 Pożegnanie

05:55 Uwaga! - magazyn, 2006
06:15 Telesklep
07:55 Taniec z gwiazdami - program
rozrywkowy, 2006
08:30 Dzień dobry TVN - magazyn, 2006
10:30 Bliźniaczki na boisku - film rodzinny,
USA, 1999, reż. David Steinberg , wyst.
Mary-Kate Olsen, Ashley Olsen, Eric
Lutes, Kathryn Greenwood, Robert
Clark, Joe Grifasi
12:10 Głupi i głupszy - film komedia, USA,
1994, reż. Peter Farrelly , wyst. Jim Carrey,
Jeff Daniels, Lauren Holly, Karen Duffy,
Teri Garr, Mike Starr, Charles Rockett
14:20 Co za tydzień - magazyn, 2006
14:55 Mamy Cię - program rozrywkowy
16:20 Zielone drzwi - magazyn, 2006
16:50 Misja Martyna - program rozrywkowy, 2005
17:20 Niania - serial komedia (16/16),
Polska, 2006, wyst. Agnieszka Dygant,
Tomasz Kot, Adam Ferency, Tamara
Arciuch, Agnieszka Dygant, Tomasz
Kot, Adam Ferency, Tamara Arciuch
17:55 Kryminalni - serial kryminalny
(40/14), Polska, 2006, wyst. Marek
Włodarczyk, Maciej Zakościelny,
Magdalena Schejbal, Dorota Landowska,
Ryszard Filipski, Marek Włodarczyk,
Maciej Zakościelny, Magdalena
Schejbal, Dorota Landowska, Ryszard
Filipski, Marek Włodarczyk, Maciej
Zakościelny, Magdalena Schejbal,
Dorota Landowska, Ryszard Filipski,
Marek Włodarczyk, Maciej Zakościelny,
Magdalena Schejbal, Dorota Landowska,
Ryszard Filipski
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn, 2006
20:05 Taniec z gwiazdami - program
rozrywkowy, 2006
21:55 Pod Napięciem - talk show, 2006
22:25 Superwizjer - magazyn, 2006
23:00 Nie do wiary - magazyn, 2006
3:30 Magazyn Orange Ekstraklasa
- magazyn, 2006
00:45 Nieoczekiwana zmiana miejsc - film
komedia, USA, 1983, reż. John Landis ,
wyst. Eddie Murphy, Dan Aykroyd, Ralph
Bellamy, Don Ameche, Denholm Elliott,
Jamie Lee Curtis, Kristin Holby, Frank Oz,
James Belushi
03:00 Telesklep

05.45 Sztukateria – magazyn kulturalny
06.10 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
06.35 VIP – program kulturalno-rozrywkowy
07.00 „Pokemon” (160,161) – serial
animowany dla dzieci
08.00 Kasa na bank - telerutniej
09.00 „Lucky Luke - Daisy Town” Francja/Belgia, 1971; reż.: René Goscinny;
animowany film familijny
10.30 TV4 program
11.00 „Magic of Russian Circus” (3)
– widowisko, Reż. Tatyana Gutman
12.00 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
12.30 „Dekoratornia” – magazyn wnętrzarski
13.00 VIP – program kulturalno-rozrywkowy
13.30 Model Bahaviour – program
14.00 „MacGyver” (103) – przygodowy
serial akcji, USA/Kanada 1985-1992, reż.
Lee David Zlotoff, wyk. Richard Dean
Anderson, Dana Elcar, Bruce McGill
15.00 Polska Liga Siatkówki:
17.00 „JAG - Wojskowe Biuro Śledcze”
(68) - serial sensacyjny, USA, 1996-99,
scen. i reż. Donald Bellisario, wyk. David
James Elliott, Cathrine Bell,Andrea Parker,
Kane Picoy, Katie Rich
18.00 „Mój własny wróg” - USA, 1985;
reż.: Wolfgang Petersen; wyst.: Dennis
Quaid, Louis Gossett Jr., Brion James,
Richard Marcus, Carolyn McCormick;
Dramat sci-fi.
20.00 „Jak Stella zdobyła miłość” - USA,
1998; reż.: Kevin Rodney Sullivan; wyst.:
Angela Bassett, Taye Diggs, Whoopi
Goldberg, Regina King, Suzzanne
Douglass; Dramat miłosny.
22.40 „Drogówka” - Magazyn policyjny
23.15 Wydarzenia
23.25 „Podniebny Terror” - USA, 2001;
reż.: Fred Olen Ray; wyst.: Ice-T, Cyril
O’Reilly, Rick Cramer, Kimberly Oja,
Alexandra Raines;  Film akcji
01.25 „Drogówka” - Magazyn policyjny
01.50 „Komenda” - serial dokumentalny
02.15 Aquaz Music Zone
03.10 KINOmaniaK – odjazdowy magazyn filmowy
03.35 VIP – program kulturalno-rozrywkowy
04.00 Zakończenie programu

24 lutego–9 marca

Życie Nasielska

Wiosenne oczarowanie

W

iosna to
dla wielu
z nas najpiękniejsza pora
roku. Wszystko
budzi się do życia, i mimo że
często jeszcze
śnieg bieli pola,
to przebiśniegi
zwiastują, że
wiosna tuż, tuż.

S e rd e c z n i e z ap ra szamy na Międzynarodowy Pokaz
Florystyczny „Wiosenne oczarowanie”
16.03.2006, czwartek, godz. 11.00
– Warszawski RolnoSpożywczy Rynek
Hurtowy Bronisze.

R o b e r t M i ł kow s k i
– Polska, Johan Martens
– Holandia oraz Berit
Skjottgaard Laursen
– Dania na oczach
publiczności wykonają
kompozycje kwiatowe
dla wiosennych solenizantów, pokazane
zostaną dekoracje wnętrz i oczywiście
pomysły na wiosenny ślub i komunię.
O

G

Nasielsk, 2005-12-15

Kolory kwiatów i dodatków używanych
w ko m p o z y c j a c h
będą przeciwstawieniem dla wiosennej
palety barw, a tym
samym nowatorskie.
Mamy nadzieję, że
inspirujące dla polskich florystów.

M i ę d z y n a r o d o wa
obsada florystów
gwarantuje, że pokaz
16 marca „Wiosenne
oczarowanie” będzie
bardzo ciekawy i zaprezentowane zostaną najnowsze trendy
tej sztuki użytkowej.

Ł

Radość dla oka, inspiracja dla artysty,
podpowiedź dla
laika – jak układać
kompozycje, jakich
materiałów i kolorów
używać. Dla ekonomisty nowy biznes.

Tegoroczny pokaz nawiązywać
będzie do kolorystyki flamandzkich mistrzów pędzla, którzy bardzo chętnie operowali kontrastem.
O

S

Z

Małgorzata Skoczewska
E

N

I

A

W Tygodniu Ofiar Przestępstw w dniach
od 22 lutego do 1 marca 2006 r.
w Sądzie Rejonowym w Pułtusku w godzinach 1000–1400
sędziowie będą pełnili dyżury
celem udzielenia informacji uprawnionym
pokrzywdzonym – ofiarom przestępstw
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Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2000 roku Nr 46, poz.
543 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr V/40/03 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie zbycia
nieruchomości podaję do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości
położonej we wsi Stare Pieścirogi , gmina Nasielsk przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Nieruchomość oznaczona jako :
1/ działka nr 223/36 o powierzchni 938 m2,
2/ działka nr 223/37 o powierzchni 922 m2,
3/ działka nr 223/38 o powierzchni 907 m2
posiadająca KW 38628.

Opis nieruchomości:

Lokalizacja nieruchomości : średnia, na zapleczu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ulicy Parkowej.
Uzbrojenie terenu: teren nieuzbrojony .
Sieć wodociągowa i energetyczna w ulicy Parkowej.
Dojazd: działki posiadają dostęp do drogi gruntowej, droga obecnie nieprzejezdna z powodu rosnących na niej drzew i dołu w sąsiedztwie działki nr 223/35 ; rzeczywista możliwość dojazdu przez działkę nr 223/35.
Nieruchomości nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Nasielsk uchwalone uchwałą Nr XVII/134/2000 z dnia 07.08.2000 roku określa
ww. nieruchomości jako skupisko istniejącej zabudowy mieszkaniowej, usługowej i uzupełnienia.
Wartość nieruchomości wynosi :
1/ działka nr 223/36 - 15 700,00 złotych
2/ działka nr 223/37 - 15 500,00 złotych
3/ działka nr 223/38 - 15 200,00 złotych.
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku w okresie od dnia 15.02.2006 r -do 08.03.2006 roku.

BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603),
Uchwały Nr XL/258/05 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie
zbycia nieruchomości oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września
2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości (Dz. U Nr 207, poz. 2108) ogłaszam, że w dniu 15 marca 2006 roku
o godz. 900 w sali nr 112 Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3 odbędzie
się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność
Gminy Nasielsk, położonych w mieście Nasielsku przy ulicy Kilińskiego 10.
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
Przedmiotem przetargu jest zabudowana budynkiem biurowym nieruchomość o powierzchni 409 m2, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1382/1, 1383/1,
1384/3, 1383/3, 1384/5 , posiadająca KW 39829 i 20046.
Cena wywoławcza ogółem wynosi 475 000,00 złotych w tym:
- wartość budynku
- 462 100,00 złotych
- wartość gruntu 		
- 12 900,00 złotych.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może
wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku
od towarów i usług (Dz. U Nr 54, poz. 535 z dnia 5.04.2004 roku) do ceny uzyskanej
w przetargu nie dolicza się podatku VAT.

Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość, położona jest w centralnej części miasta Nasielska przy
ulicy Kilińskiego 10.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem biurowym 3-kondygnacyjnym, częściowo
podpiwniczonym. Kształt zespołu działek dość regularny, dostosowany do kształtu budynku biurowego. Budynek biurowy jest ścianą frontową – zlokalizowany wzdłuż granicy
z ulicą.Wjazd na zaplecze budynku odbywa się wąskim przejazdem od wschodniej strony
budynku. Uzbrojenie techniczne pełne.
Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Nasielska
uchwalone uchwałą Nr XVII/134/2000 z dnia 07.08.2000 r. określa ww. nieruchomość
w strefie miejskiej – nieuciążliwe usługi użyteczności publicznej.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 47 500,00
złotych (słownie: czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych) na konto Urzędu Miejskiego
w Nasielsku w Banku Spółdzielczym w Nasielsku
nr konta 27 8226 0008 0000 1746 2000 0034
najpóźniej do dnia 10 marca 2006 roku do godz. 1400.
Dowód wniesienia wadium należy dostarczyć do dnia 13 marca 2006 roku (do godz.
1400) do pokoju nr 215 Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami
rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na
poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zwraca się wpłacone
przez nich kwoty niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed
upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu bez oprocentowania.
W razie uchylenia się przez osobę, która wygra w przetargu, od zawarcia umowy,
wadium ulega przepadkowi.
Cena sprzedawanej nieruchomości, pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium, podlega
zapłacie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy przenoszącej
własność nieruchomości.
Wszelkie opłaty związane z transakcją sprzedaży ponosi nabywca.
Burmistrz Nasielska najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia
umowy sprzedaży.
Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną powinna okazać się stosownymi
pełnomocnictwami.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu
do Burmistrza Nasielska. Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia
wyniku przetargu ustnego.
Burmistrz Nasielska zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia terminu lub unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn.
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają
pracownicy Wydziału Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Nasielsku, pokój
nr 215 w godz. 900 - 1500 lub pod numerem telefon 0 23 69-33-115, 69-33-108.
Zarówno osoba prawna, jak i fizyczna, która będzie zainteresowana nabyciem przedmiotowej nieruchomości, może wejść na obiekt budynku po uzyskaniu zgody wydanej
przez Urząd Miejski w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, pokój nr 215.
Niniejsze ogłoszenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Nasielsku: umnasielsk.bip.org.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku: www.um.nasielsk.pl

Burmistrz Nasielska
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
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11 lutego postanowiłam zajrzeć na
koncert grup Spontane (www.spontane.prv.pl) i Smirnoff (www.smirnoff–band.com). Początkowo miałam obawy dotyczące frekwencji,
bo przecież „plotki szybko się rozchodzą” i niemiło by było usłyszeć,
że „w tym Nasielsku to pusto, a jak
już ktoś przyjdzie, to się nie bawi”. Na
szczęście publiczność nie zawiodła,
nie tylko „była”, ale również pokazała, że Nasielsk umie i chce się bawić.
Grupa Spontane (Paweł – wokal, Guru
– wokal, Adamo – gitara, Bene – gi-

demo i ruszyli ostro z koncertami.
Do dnia dzisiejszego zagrali w wielu
miastach w Polsce, łącznie ponad
czterdzieści koncertów. W dorobku
mają również drugie demo, pt. „Nie
czekając na słońce”, występy na
przeglądzie w Łomży oraz zwycięstwo na festiwalu w Iłży –„Rock na
Zamku2004”. Obecnie pracują nad
materiałem na nową płytkę. W Nasielsku mieliśmy okazję usłyszeć
kilka nowych utworów, jak również
te starsze, z „demówki”. Zagrali m.in.
takie kawałki, jak: „Bo są zachody

istniejącego już ponad dwadzieścia
lat zespołu. A historię mają bogatą.
Od ludzi, którzy zaistnieli, pojawili
się, odeszli lub pozostali w grupie,
przez różnego rodzaju wydarzenia,
aż po koncerty i festiwale, w których
brali udział.
Początki Smirnoffa sięgają 1984 roku,
wtedy zaczynali jako The Naturat i jak
każda młoda kapela szukali swojej
ścieżki muzycznej. Początki to klimaty heavy, potem podróż w stronę
trashu. Do tego oczywiście koncerty
i ... efekty – pierwsze zwycięstwo na

nież w 1991 zagrali trasę koncertową
z Sameaelem i Napalm Death, silny
musiał to być skład, bo dotarli aż do
Moskwy! W 1995 Smirnoff wydał
płytę (właściwie wtedy to była „tylko” kaseta) z materiałem nagranym
dwa lata wcześniej w studiu w Izabelinie. Wydawnictwo „Bóljonder”
zawierało szesnaście utworów, część
z nich mogliśmy usłyszeć ponownie
na sobotnim koncercie w kinie Niwa.
W grudniu 1996 roku zespół obchodził spóźnione dziesiąte urodziny, był
koncert i goście, a potem przerwa,

jest to świeża rzecz – zainteresowani
mogą nabyć płytę drogą internetową.
Myślę, że po ostatnim koncercie kilku chętnych się znajdzie. W Nasielsku
Smirnoff został przyjęty bardzo gorąco, jak powiedział Misiek – sami się
tego nie spodziewali. Mając w pamięci
koncerty ciechanowskie, nie liczyli w
nasielsku na taką liczbę ludzi, i to
szalejących pod sceną! Publiczność
bawiła się cały czas, energia płynąca
z zespołu i muzyki najwyraźniej się jej
udzieliła. Smornoff zagrał swoje starsze utwory, m.in. „Strajk”, „Na kłopoty

bardzo długa. Jak twierdzą muzycy
zespołu, aż za długa, bo trwająca
siedem lat. Wiosną 2005 roku Krycha, Mesajka i Misiek postanowili
przypomnieć światu o Smirnoffie,
i tak powstała reedycja płyty (teraz
już „płyty” w pełnym tego słowa
znaczeniu) „Bóljonder”, wzbogacona o sześć utworów. W październiku
Smirnoff zagrał koncert upamiętniający przedwcześnie zmarłego Marka Laskowskiego „Lachę”, byłego
gitarzystę zespołu. Koncert ten został
zarejestrowany i wydany w postaci
DVD w styczniu tego roku, tak więc

napój złoty”, „Belfast”, „Masturbacja”
czy słynny chyba już „Kibel”, oprócz
tego były też covery: „Apartheid”
grupy Abaddon, „Bomby, miny”
Moskwy i zdradzający fascynację
Ramonesami „Blitzkrieg bop”. Nowe
kawałki to „Dzieci” i „Czas”.
Widać ,że nie samą przeszłością
Smirnoff żyje, oprócz grania koncertów zespół chce wydać reedycje wszystkich „demówek” na CD
oraz nagrać, najprawdopodobniej
w przyszłym roku, nową płytę. Życzymy powodzenia!
Martyna Pielecka

SPONTANICZNY
D

o tej pory rzadko zdarzało się abyśmy mieli koncerty co miesiąc, ale wygląda na to, że scena muzyczna Nasielskiego Ośrodka Kultury zaczyna
tętnić życiem. W styczniu mieliśmy tradycyjny koncert „wielkoorkiestrowy”,
a miesiąc później występ zespołów „z zewnątrz”.
tara, Pejot – bas, Pedros – perkusja)
określiła wrażenia po koncercie jednym słowem – „super”. To właśnie
oni rozpoczynali sobotni koncert.
Spotane powstał w sierpniu 2003
roku w Warszawie, członkowie zespołu zaczynali swoją przygodę
z muzyką w latach dziewięćdziesiątych, grali w różnych składach po to,
aby w pewnym momencie odnaleźć
swoje miejsce w Spontane. Ich muzyka to przede wszystkim mocny
hardcore – wyraziste teksty i energia na scenie. Jako zespół z niespełna półrocznym stażem wydali płytę

słońca”, „Temida jest ślepa”, „Ktoś”,
„Warszawa”, a z nowszych: „Kukły”,
„Twój wybór” i „Odnajdź siebie”.
Występ Spontane był pełen energii,
zespół próbował nawiązać kontakt
z publicznością, wychodziło to lepiej
lub gorzej, ale reakcje obu stron były
pozytywne.
Po występie Spontane, chwila oddechu i ... na scenę wchodzi ciechanowski Smirnoff. Starszym uczestnikom
koncertu ta nazwa na pewno wiele
mówi, młodszym – niekoniecznie.
Dlatego przypomnę kilka najważniejszych faktów z dziejów tego

przeglądzie „Rock nad bagnem”.
W 1986 roku, po kolejnych zmianach
personalnych, wzięli udział w pierwszej edycji festiwalu Metalmania. Do
końca lat osiemdziesiątych mieli na
koncie dwa dema: „Nicht Zu Schnell”
i „O.K.?”. W roku 1990 ustabilizował się skład i po dziś dzień zespół
Smirnoff to : Krzysiek Antośkiewicz
„Krycha” – gitara i wokal, Grześ Gładki
„Mesajka” – perkusja i wokal, Michał
Żukowski „Misiek” – bas i wokal.
W latach 1990–1991 powstały dwie
kolejne płyty demo: „Fuck me tender” i „... i to jest Q–rwa mosh”. Rów-

fot. M. Stamirowski

Piątki z Harrym Potterem

Początkujący dziennikarze w Popowie

Tajemnicza komnata, głosy czarownic i pohukiwanie ptaków
– to wszystko składało się na
mroczną atmosferę piątkowych
spotkań w Bibliotece Miejskiej
w Nasielsku.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym
postanowili redagować
szkolną gazetkę.
Ich nauczycielka, pani Jadwiga Szymańska
zorganizowała
dzieciom małe
warsztaty prasowe. Zapoznała
uczniów z gatunkami dziennikarskimi. Uczyła,
jak pisać reportaż, informację
dziennikarską,
wywiad. Na
spotkanie z początkującymi
dziennikarzami
zaproszono redakcję „Życie
Nasielska”.

Harry Potter to postać, która
od dłuższego czasu fascynuje
dzieci. Autorka książek o tym
bohaterze, J. K. Rowling, zaskakuje czytelników jego niesamowitymi
przygodami. Książki sprzedają się
w milionowych nakładach.
W związku z promocją szóstej
części przygód Harry’ego Pottera,
nasielska biblioteka od 3 lutego
stworzyła magiczny świat dla jego
fanów. Prezentowano filmy: „Harry
Potter i Kamień Filozoficzny”, „Harry Potter i Komnata Tajemnic” oraz
„Harry Potter i więzień Azkabanu”.
Dzięki wydawnictwu Media Rodzina
dzieci otrzymały ex librisy HP, balony
z logo książki i inne gadżety związane
z bohaterem. Po każdym piątkowym
spotkaniu pracownicy biblioteki
sprawdzali ich wiedzę. Pytano między innymi o to, jak wygląda kamień

filozoficzny (mały czerwony rubin).
Po pierwszej edycji nagrodzono 15
osób. Mali czarodzieje otrzymali
zaczarowane ołówki, a małe czarownice – magiczne kartki. 24 lutego odbyło się zakończenie spotkań
z Harrym Potterem. Omawiano trzy
tomy jego przygód. Podczas trwania
akcji ogłoszono konkurs na plakat
Harry’ego. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24 lutego. Na wszystkich
„potteromaniaków” czeka nagrodaniespodzianka.
K.Z.

Chodziło głównie
o wyjaśnienie pewnych spraw
technicznych związanych z wydawaniem pisma. Zapoznaliśmy
dzieci ze sposobem tworzenia
makiety, terminami stosowanymi

w dziennikarstwie i procesem
drukowania czasopisma. Tworzenie gazetki szkolnej daje uczniom

pierwszy numer gazetki szkolnej
w Popowie.

okazję do pracy zespołowej.

Jesteśmy pewni, że praca w szkolnej redakcji może być pierwszym
krokiem do zawodu dziennikarza.
Trzymamy kciuki!
KZ

Początki nie są łatwe. Nie należy
wątpić i zniechęcać się zbyt szybko. Z niecierpliwością czekamy na

fot. M. Stamirowski
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PRZYGOTOWANIA DO SEZONU

Pomimo że na stadionach większości
klubów IV ligi cicho, a murawa pokryta
jest grubą warstwą śniegu, w klubach
trwa gorączkowe przygotowanie do
wiosennej rundy rewanżowej. Działacze szukają nowych zawodników, którzy mogliby wzmocnić zespół, trener
przygotowuje piłkarzy pod względem
kondycyjnym, a sami piłkarze ciężko
pracują, aby pokazać się przed trenerem i zyskać w jego oczach, co umożliwiłoby grę w wyjściowej jedenastce
w nowym sezonie. Najlepszym sposobem na sprawdzanie umiejętności
piłkarzy są sparingi, często ze względu
na panujące warunki atmosferyczne
rozgrywane w halach sportowych,
na sztucznych nawierzchniach przy
sztucznym oświetleniu.
Jak wyglądają przygotowanie nasielskiej drużyny? Takie pytanie i kilka innych zadałem trenerowi Żbika Nasielsk
Grzegorzowi Zmitrowiczowi.
Jak ocenia Pan rundę jesienną sezonu
2005/2006?
Runda jesienna była raczej udana dla
naszego zespołu, jednak żal straconych
punktów w meczach z Legionovią
i Pogonią Siedlce, gdzie po własnych
błędach straciliśmy 4 punkty (przyp.

red.: obydwa spotkania zakończyły
się wynikiem 2:2). Gdyby dodać te
4 punkty do 29 zdobytych przez całą
rundę, mielibyśmy ich w sumie 33 i zajmowalibyśmy po rundzie 1 miejsce! To
boli. Jednak myślę, że runda w naszym
wykonaniu nie była taka zła.
Jak Pan skomentuje fakt, że u siebie
Żbik nie przegrał żadnego meczu,
natomiast w meczach wyjazdowych odniósł aż 4 porażki? Czym
jest spowodowana tak słaba gra na
wyjazdach?
Powiem w tak, żaden zespół nie zdobywa kompletu punktów.
Ale można grać dobrze na wyjazdach, jak na przykład Nadnarwianka
Pułtusk, Nadarzyn czy Narew.
Mamy taką sytuację, że na przykład
w meczu z Deltą Warszawa, gdzie
przegraliśmy 3:1, do 20 minuty prowadziliśmy grę, mieliśmy 3 „setki”,
których nie wykorzystaliśmy, jedną
bramkę prawidłowo zdobytą, jednak
nieuznaną przez sędziego, i w efekcie
przegraliśmy mecz.
Analizując wyniki z poprzedniej
rundy, można zauważyć, że wszystkie przegrane na wyjeździe kończyły
się utratą 3 bramek.

W meczu z Ostrołęką, kiedy przegraliśmy 3:0, sędziowie nie uznali nam
dwóch ewidentnych karnych przy 1:0.
Sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej,
gdyby został podyktowany i strzelony
rzut karny.
A przegrane derby 3:0 z Nadnarwianką?
Te derby przegraliśmy z powodu własnych błędów. Ja wiem, że przegrana
w derbach szczególnie boli kibiców.
Każdy mecz można przegrać, natomiast derby z Nadnarwianką trzeba
wygrać albo przynajmniej zremisować.
Tak się, niestety, nie stało, mieliśmy bardzo dobrą sytuację na 1:0, gdzie Obi
nie strzelił z 4 metrów, potem błąd Retkowskiego, następnie błąd Markiewicza,
to były takie ewidentne i indywidualne
błędy, ostatecznie przegraliśmy mecz.
Na jakim etapie przygotowań do rundy wiosennej jest Żbik Nasielsk?
Na dzień dzisiejszy udało się nam wykonać 60, może 70% zaplanowanej pracy,
z tego względu, że jest niska frekwencja
na treningach i niektóre sprawy z zawodnikami zostały dopiero wyjaśnione.
To wszystko powoduje, że niektórzy
z podstawowego składu nie mogą być
na sparingach, do tego dochodzą kon-

Wyciąg z regulaminu
Konkursu Fotograficznego „Tropem wiosny”

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA
KONKURSU
1.1 Organizatorem Konkursu jest Nasielski
Ośrodek Kultury, z siedzibą przy ul.
Kościuszki 12, 05–190 Nasielsk.
1.2 Konkurs rozpoczyna się w dniu 21 lutego
2006 i trwa do 24 marca 2006.
II. CEL KONKURSU
Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości
estetycznej i umiejętności artystycznego
ukazania przyrody w sztuce fotografii.
III. WARUNKI UCZESTNICTWA
W KONKURSIE
Konkurs został zorganizowany wyłącznie dla fotografów amatorów, (tj. każda osoba niezajmująca się fotografią
zawodowo oraz każda osoba, której
autorstwa zdjęcie nigdzie nie zostało
opublikowane). Osoby niepełnoletnie
mogą wziąć udział w Konkursie za
zgodą opiekuna (rodzica lub nauczyciela).
3.1 Wśród uczestników Konkursu
wyróżnia się trzy grupy:
I osoby w wieku do 12 lat
II osoby w wieku od 13 do 18 lat;
III osoby powyżej 18 lat.
DANE TECHNICZNE
Aby wziąć udział w konkursie, należy
przesłać zgłoszenie zawierające:
– zdjęcie powiększone na papierze
fotograficznym o wymiarach 13 x
18 cm;
– wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia znajdującą się w zamkniętej
kopercie.
Każdy Uczestnik konkursu może
przesłać do 3 fotografii.
Każda z przesłanych do Konkursu fotografii powinna zawierać w górnej
części rewersu następujący opis:
– nazwę miejsca zamieszkania;
– grupę uczestnictwa;
– tytuł fotografii;
– datę i miejsce wykonania fotografii;
– jednozdaniowy opis fotografii.

Zgłaszane do Konkursu fotografie nie
mogą być zmieniane elektronicznie ani
w żaden inny sposób. Nie można także
dokonywać fotomontaży.
Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście lub
przesłać na adres Organizatora:
Nasielski Ośrodek Kultury; 05–190 Nasielsk,
ul. Kościuszki 12.
Na kopercie należy umieścić napis: Konkurs
fotograficzny.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 24
marca 2006 r.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności
za ewentualne uszkodzenia lub zagubienie
zgłoszenia podczas transportu.
Pełny tekst regulaminu i karty zgłoszenia dostępne są w Nasielskim Ośrodku
Kultury lub na stronie internetowej
www.zycie.nasielsk.pl
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tuzje, choroby.
Ale wszystko
zmierza w dobrą stronę.
Jakie sparingi
zostały rozegrane, a jakie
jeszcze przed
Żbikiem?
Pierwszy sparing graliśmy
z Hutnikiem Warszawa, przegraliśmy
3:0, praktycznie grała sama młodzież.
Drugi sparing graliśmy z Huraganem
Wołomin, przegraliśmy 2:1. Następnie
wygraliśmy 7:3 z Wkrą Pomiechówek
i zremisowaliśmy z Naprzodem Zielonki 2:2. Z Tęczą Płońsk przegraliśmy
3:2 i z Legionovią przegraliśmy 3:0.
Natomiast teraz odbędą się ciekawsze
sparingi, ponieważ zagramy w najbliższą
sobotę w Skierniewicach z Mazowszem
Grójec na sztucznej murawie, następnie
z Polfą Tarchomin, Kasztelanem Sierpc,
Mławą i Mazovią Ciechanów. Wszystkie
sparingi rozgrywane są w środę i sobotę.
Czy jakieś sparingi zostaną rozegrane
na naszym stadionie?
Myślę, że nie, ze względu na stan boiska.
Na razie nie mamy takiej możliwości.
Natomiast środowe mecze gramy na
wyjazdach ze względu na to, że gramy
przy sztucznym oświetleniu. Sobotnie
gramy na wyjazdach, ponieważ baza
klubu jest, jaka jest.
Czy są przewidywane jakieś zmiany
kadrowe?
Jesteśmy na etapie rozmów i myślę, że
2–3 nowych zawodników dołączy do
zespołu.
Czy chodzi o Kamila Koziarę i Grzegorza Brzezińskiego ze Świtu Nowy
Dwór Mazowiecki?
Tak, rozmawiamy ze Świtem w sprawie
wypożyczenia tych zawodników, interesujemy się jeszcze jednym zawodnikiem z Nadarzyna. Szukamy również
bramkarza, który mógłby rywalizować
z Retkowskim o miejsce w bramce.
Czy ktoś odchodzi z zespołu?
Jarosław Koza odszedł do Łomianek,
Rafał Markiewicz z powodu spraw
osobistych i zawodowych na razie
nie może uczestniczyć w zajęciach,
natomiast Krzysztof Prusinowksi wyprowadził się z Nasielska i nie wyraził
chęci dalszej gry w Żbiku.
Jarosław Unierzyski zdążył już strzelić bramkę dla nowego klubu Tęczy
Płońsk w meczu ze Żbikiem.
Tak, Jarek jest znany z tego, że potrafi
wykonywać rzuty wolne. Zarząd podjął
decyzję, że klubu nie stać na tego piłkarza, i dlatego zawodnik odszedł.
A nasz najlepszy strzelec – Rowland
Erasaba?
Podpisaliśmy z nim nową umowę na
kolejny rok, więc zostaje.
To już ponad rok, jak związał się Pan
z nasielską drużyną. Jak ocenia Pan
pracę ze Żbikiem?
Jestem zadowolony, dlatego że z rundy na rundę zdobywamy coraz więcej
punktów. To znaczy, kiedy objąłem
zespół w przerwie zimowej sezonu

2004/2005, miał on na koncie 25
punktów; w rundzie wiosennej udało
się nam zdobyć 26 punktów, teraz
zespół jest na 5 miejscu z 29, więc
widać progresję. Życzyłbym sobie,
abyśmy również w rundzie wiosennej
zdobyli 29 punktów. Myślę jednak, że
będzie to trudne, ponieważ mamy tak
ułożony kalendarz, że gramy więcej
meczy na wyjeździe.
Jest Pan z zadowolony ze współpracy
z drużyną, prezesem, działaczami?
Zawsze są jakieś dyskusje, podczas których można się pokłócić, ale jedynie dla
dobra zespołu i klubu.
Pod koniec listopada pojawiła się
informacja, że chce Pan przejść do
Mazura Karczew. Ostatecznie, jak informuje oficjalna strona internetowa
Mazura, nie doszło do porozumienia
i został Pan w Nasielsku? Czy mógłby
Pan przybliżyć szczegóły tej historii?
Tak, dostałem propozycję z Mazura
Karczew, ale nie tylko z Mazura. Jednak uznałem, że aby coś zmieniać,
trzeba zmieniać na lepsze, żeby to była
wyższa liga, żeby to była oferta bardziej
kusząca finansowo. Ale jeśli jest to oferta
porównywalna lub trochę lepsza, to nie
ma sensu.
Kto awansuje według Pana do III
ligi?
Uważam, że kandydatów jest wielu.
Jest 6–7 zespołów, które mogą walczyć o awans. Duże szanse ma Pułtusk,
ponieważ gra dużo meczy u siebie.
Silne będą również Nadarzyn, Ostrołęka. Chęć awansu wyraża też Pogoń
Grodzisk i Karczew. Liga na pewno
będzie ciekawa.
Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów.
Pokreślić należy, że runda jesienna
w wykonaniu nasielskich kopaczy
była więcej niż bardzo dobra. Trzeba
wziąć pod uwagę bazę treningową
klubu, szczerze powiedziawszy,
jedną z gorszych w IV lidze, niezbyt
wysoki budżet klubu. Gdyby nie
pomoc sponsorów, klub nie mógłby zapewne grać w obecnej klasie
rozgrywkowej. Wyniki powinny
cieszyć i napawać optymizmem, że
nie zawsze główną rolę grają pieniądze, jeśli znajdzie się kilku oddanych
i zaangażowanych ludzi, można
dużo osiągnąć. Miejmy nadzieję,
że władze miasta dostrzegą starania
klubu, swoją dobrą grą promującego
Nasielsk i pomogą w stworzeniu odpowiednich warunków, szczególnie
dla najmłodszych zawodników, do
uprawiania tej dyscypliny sportu.
Życzymy więc dalszych sukcesów
na boisku oraz pomocy ze strony
miasta.
Jakub Olech
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Świnia incognito

Świnia, która prowadzi w chlewie samotne życie, może chodzić bez kolczyków
i tatuaży. O takie indywidualistki upomniało się w Brukseli polskie Ministerstwo Rolnictwa. Komisja Europejska
zgodziła się, by rolnicy, którzy posiadają tylko jedną świnię, zostali zwolnieni
z obowiązku jej identyfikacji i rejestracji
– poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Dotychczas obowiązujące przepisy
wyraźnie mówiły, że każdy właściciel
trzody chlewnej miał obowiązek uzyskania numeru producenta, numeru
siedziby stada, oznakowania świni i zgłaszania wszystkich zdarzeń – na przykład
przemieszczania i uboju – do rejestru
prowadzonego przez ARiMR. Przepisy
te dotyczyły każdego hodowcy, niezależnie od tego, ile miał świń i na co
zamierzał je przeznaczyć – na własne
potrzeby lub na sprzedaż.
Teraz rolnicy będą mieli nieco łatwiejsze
życie, ponieważ decyzja Komisji Europejskiej oznacza, że jeżeli rolnik ma
tylko jedną świnię, nie musi dokonywać
tych żmudnych czynności związanych

z „zameldowaniem” zwierzęcia.

w której przebywa dane
stado lub stada różnych
gatunków zwierząt. Aby
uzyskać numer siedziby,
należy uzyskać w biurze
powiatowym ARiMR
dziewięciocyfrowy numer
producenta oraz wypełnić
i złożyć odpowiedni formularz. Każda siedziba
stada identyfikowana jest
czternastoznakowym
numerem. Hodowca powinien się nim posługiwać
we wszelkich kontaktach
z Agencją, w szczególności
przy wypełnianiu różnych
zgłoszeń i wniosków.

Nowy przepis nie dotyczy świń żyjących „w związkach” albo w większej
grupie. Rolnicy muszą wtedy podporządkować się prowadzonemu przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa Systemowi Identyfikacji i Rejestracji. Składają się na niego następujące
elementy:
– oznakowanie świń – wytatuowanie
numeru identyfikacyjnego zwierzęcia
gospodarskiego albo założenie na
lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym lub duplikatu
kolczyka;
–księga rejestracji – posiadacze zwierząt są zobowiązani do jej prowadzenia,
w każdej siedzibie stada;
O wszystkich zdarzeniach dotyczących
– skomputeryzowana baza danych zwierząt właściciele muszą informować
– prowadzona przez ARiMR.
ARiMR. Jest to kłopotliwe, ale proste.
Właściciel zwierząt zobowiązany jest Czynność ta polega na wypełnieniu
zarejestrować w biurze powiatowym i dostarczeniu do biur powiatowych
Agencji – w przypadku Nasielska Agencji odpowiednich formularzy, na
w Pomiechówku – siedzibę stada. Są których należy podać między innymi
nią wszelkie budynki, zagrody, pastwi- numer identyfikacyjny zwierzęcia,
ska lub miejsca na otwartej przestrzeni, którego zdarzenie dotyczy, oraz numer
siedziby stada.

Bardziej skomplikowane jest postępowanie związane z przyjściem na świat
prosiaczków. Właściciel świni urodzonej w gospodarstwie ma obowiązek
oznakować ją kolczykiem lub tatuażem.
Jeśli zdecyduje się na zakolczykowanie,
to przed urodzeniem się świń należy
zamówić kolczyki z numerem siedziby stada. Oznakowane zwierzę należy
zgłosić do Agencji niezwłocznie, nie
później jednak niż przed dniem opusz-

Agencja kusi ale chłop wcale nie musi
Rolnicy, których jeszcze nie zniechęciła sytuacja w rolnictwie i nadal mają
nadzieję na świetlaną przyszłość, mogą
sięgać po dużą kasę. Z kuszącą propozycją kredytową wystąpiła do nich Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kredyty preferencyjne dla jednych
są nożem w plecy, dla drugich ostatnią
deską ratunku, a jeszcze dla innych
doskonałym sposobem na zwiększenie
dochodowości swoich gospodarstw
i przedsiębiorstw.

W tym roku ARiMR będzie stosowała
dopłaty do oprocentowania nowo
udzielanych kredytów w ramach
13 linii. W pierwszym kwartale tego
roku banki współpracujące z Agencją
będą mogły udzielić preferencyjnych
kredytów inwestycyjnych na kwotę
około 830 milionów złotych. Limity
dopłat do oprocentowania zostały
przyznane 16 bankom współpracującym z Agencją.
Eksperci szacują, że w I kwartale, podobnie jak i w poprzednich, największym
zainteresowaniem będą się cieszyły
kredyty na zakup ziemi, dla młodych
rolników oraz dla gospodarstw rodzinnych. Ich zdaniem, w tych trzech
przypadkach zostaną uruchomione
kredyty na kwotę znacznie przekraczającą pół miliarda złotych. Ponadto banki
przewidują udzielenie w tym samym
czasie kredytów klęskowych w wysokości około 250 milionów złotych.
Preferencyjne kredyty maja nam pomóc
dogonić świat. Jak podkreślają przedstawiciele Agencji – jako priorytetowe
traktowane jest stosowanie dopłat do
oprocentowania kredytów mających
największy wpływ na podnoszenie konkurencyjności gospodarstw rolnych oraz
dostosowujących sektor rolno–spożywczy do wymogów unijnych.
W kredytowych propozycjach można
przebierać jak w ulęgałkach. Wystarczy

dobry pomysł i mocne zdrowie, żeby
stawić opór bezlitosnej biurokracji, która niestety na każdym kroku towarzyszy
wszystkim ubiegającym się o „agencyjne” pieniądze.

inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno–spożywczym i usługach
dla rolnictwa przez grupy producentów
rolnych powstałe na mocy ustawy z 15
września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz
o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88,
poz. 983) – Symbol GP,
11. kredyt na zakup nieruchomości
rolnych przeznaczonych na utworzenie
lub urządzenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z 11 kwietnia
2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
– Symbol GR,
12. kredyt na realizację przedsięwzięć
inwestycyjnych, w zakresie nowych
technologii produkcji w rolnictwie,
w tym wytwarzania surowców do produkcji bioetanolu i biokomponentów, zapewniających wysoką jakość produktu
lub w zakresie dostosowania produkcji
zwierzęcej do wymogów sanitarnych,
ochrony środowiska i utrzymywania
zwierząt – Symbol NT,
13. kredyt inwestycyjny na wznowienie produkcji w gospodarstwach
rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach
dotkniętych klęską suszy, gradobicia,
nadmiernych opadów atmosferycznych, powodzi, huraganu, pożaru, plagi
gryzoni lub osuwisk ziemi – Symbol KL/
02 (zgodę na uruchomienie kredytu po
konkretnej klęsce wyraża minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

W tym roku dostępne są wszystkie
linie kredytowe, z których można było
korzystać również w 2005 r.:
1. kredyt na realizację przedsięwzięć
inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno–spożywczym i usługach dla
rolnictwa – Symbol IP,
2. kredyt na zakup gruntów rolnych
– Symbol KZ,
3. kredyt na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby,
które nie przekroczyły 40 roku życia
– Symbol MR,
4. kredyt w ramach “Branżowego
programu wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych” – symbol
BR/10,
5. kredyt w ramach “Branżowego
programu restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię w Polsce”
– symbol BR/13,
6. kredyt branżowy w ramach
“Programu wspierania restrukturyzacji
i modernizacji przemysłu mięsnego
i przetwórstwa jaj w Polsce” – symbol
BR/14,
7. kredyt w ramach “Branżowego
programu mleczarskiego” – symbol
BR/15,
8. kredyt w ramach “Branżowego R
programu wspierania restrukturyzacji
i modernizacji przemysłu utylizacyjnego w Polsce” – symbol BR/16,
9. kredyt na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach
realizacji zaakceptowanego przez
Ministrów Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz Finansów programu osadnictwa
rolniczego na gruntach Skarbu Państwa
– Symbol OR,
10. kredyt na realizację przedsięwzięć

E

K

Bardzo trudno jest sięgnąć po kredyt.
Jeżeli jednak komuś się to uda, nie musi
się martwić o spłatę – oczywiście pod
warunkiem, że inwestycja da konkretne
finansowe korzyści. Kredyty z dopłatami ARiMR do ich oprocentowania są
udzielane na bardzo preferencyjnych
warunkach. Maksymalny okres spłaty
kredytu – w zależności od linii kredytowej – wynosi od 8 do 20 lat, w tym
karencja w spłacie kapitału od 1 roku do
3 lat. Aktualne oprocentowanie płacone
przez kredytobiorcę (po ostatniej zmianie stopy redyskonta weksli) zmniejszyło
się i wynosi od 1 % do 3 % w skali roku (w
zależności od linii kredytowej).
Kto zdecyduje się na wzięcie kredytu
z dopłatami ARiMR, może liczyć na
pomoc doradców. Wyczerpujące
informacje znajdują się na stronie internetowej Agencji. Można je również
uzyskać w bankach oraz Ośrodkach
Doradztwa Rolniczego.
Kredyt rolniczy, zresztą jak każdy inny,
ma to do siebie, że bez względu na wysokość jego oprocentowania oraz skalę
agencyjnych dopłat, trzeba go wcześniej
czy później spłacić. O tym należy zawsze
pamiętać, sięgając po „preferencyjne”
środki finansowe. Życie pokazuje, że
coraz trudniej jest zrealizować swoje
marzenia związane z rolnictwem. Ale
– do odważnych świat należy.
WA
L

A

M

A

fot. M. Stamirowski

czenia przez zwierzę siedziby stada.
Zarejestrowanie zwierzęcia polega na
dostarczeniu do biura powiatowego
ARiMR wypełnionego formularza.
I w ten oto sposób nasze świnie nie
są anonimowe. Mogą wtedy legalnie
poruszać się w gospodarstwie niczym
samochody po autostradach.
Proste jak świński ogon.

WA

Polskie mięso
na Wschód?
Czy polskie mięso znów trafi na rosyjskie
stoły? Taka szansa pojawiła się po niedawnej wizycie w Moskwie Głównego Lekarza
Weterynarii Krzysztofa Jażdżewskiego.
Niewykluczone, że eksport ruszy już od
marca.
Rosja wstrzymała sprowadzanie mięsa
z naszego kraju w listopadzie ubiegłego
roku. Zaraz po tej decyzji zamknięto też
granice dla polskich produktów pochodzenia roślinnego. Powód? Wykrycie kilkudziesięciu przypadków fałszowania świadectw
eksportowych (np. firmy nieposiadające
uprawnień eksportowych podszywały
się pod te, które eksportować mogły).
W wyniku tych nieprawidłowości, o których Rosjanie mieli uprzedzać, nastąpiło
całkowite zamknięcie granic dla polskich
produktów żywnościowych. Strona
polska, po pierwszym szoku, zareagowała szybko. Prokuratura rozpoczęła
postępowanie przeciwko nieuczciwym
eksporterom, a na przejściach granicznych wzmocniono kontrole. Wysłano do
Moskwy dokumenty, z których wynikało, że
więcej takie incydenty już się nie powtórzą.
Interweniowała też Bruksela. Bez rezultatu.
Jako że Rosja nie odpowiadała na polskie
pisma, uznano, że może impas przełamie
bezpośrednie spotkanie. Odbywające się
w Moskwie targi żywności były dobrym
pretekstem do wizyty polskiego Głównego
Lekarza Weterynarii i nawiązania rozmów z jego rosyjskim odpowiednikiem.
Wcześniej nieoficjalnie mówiło się, że
Moskwa oczekiwała zmian kadrowych
w polskich służbach weterynaryjnych, aby
także „góra” odpowiedziała za fałszerstwa
świadectw na granicach.
Po powrocie z Rosji Krzysztof Jażdżewski
był dobrej myśli. Przyznał, że istnieje szansa
na wznowienie eksportu polskiego mięsa
już od 1 marca. Dodał, że prawdopodobnie strona rosyjska wyznaczy, przez które
przejścia graniczne eksport ten miałby
się odbywać. Do kolejnego spotkania
w tej sprawie ma dojść jeszcze w tym
miesiącu.
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PONIEDZIAŁEK 6 MARCA 2005 r. (Agnieszka, Eugenia, Róża, Wiktor, Wiktoriusz)

HIT NA DZIŚ

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

Szklana pułpka 3

05:00 Moda na sukces - odc.2752
05:20 Moda na sukces - odc.2753
05:40 Wstaje dzień
05:45 Rolnictwo na świecie
06:00 Kawa czy herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Program poradnikowy
08:19 Polska z bocznej drogi
08:30 Listonosz Pat i jego kot; serial
08:45 Kucyki z Gwiezdnego Wzgórza
09:00 Budzik
09:30 Papirus; film animowany
10:00 Nieustraszony; kraj prod.USA
10:45 AAAabsolutnie każdą pracę;
magazyn
11:05 Smaki polskie
11:15 TELEZAKUPY
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Zagubiony w leśnej głuszy; film fab.
13:30 Kochamy polskie komedie
14:20 Polska z bocznej drogi
14:30 Glob 2006
14:50 Był taki dzień; felieton
15:00 Wiadomości
15:10 Ranczo odc. 1; serial obycz.
16:00 Moda na sukces - odc.2754
16:25 Moda na sukces - odc.2755
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Na celowniku; magazyn
17:35 Klan - odc.1062; telenowela TVP
18:00 Jaka to melodia?; teleturniej
18:30 Plebania; telenowela TVP
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 Pogoda
20:15 Wielkie kino - Frida; film fabularny
kraj prod.USA, Kanada, Meksyk (2002);
reż.:Julie Taymor
22:20 Pociąg do kultury
22:40 Prosto w oczy; program Moniki
Olejnik
22:50 Zwrotnica; magazyn
23:20 Wiadomości
23:30 Był taki dzień; felieton
23:35 Festiwal filmowy Jedynki - Film fab.
01:25 Kinematograf; magazyn
01:50 Glob 2006
02:15 I wojna światowa cz.II (10/10)
02:40 Był taki dzień; felieton
02:45 Zakończenie dnia

06:25 10 minut tylko dla siebie
06:35 Dwójka Dzieciom - Sześć milionów
sekund odc. 2/19
07:05 TELEZAKUPY
07:20 Od przedszkola do Opola - Łzy
07:50 Dwójka Dzieciom - Hydronauci
odc. 8; serial animowany
08:05 Dr Quinn - seria I, odc. 18; serial
obyczajowy kraj prod.USA
09:00 Pytanie na śniadanie
11:10 M jak miłość - odc. 290; serial
11:55 Magazyn Ligi Mistrzów
12:20 TELEZAKUPY
12:40 Święta wojna
13:10 Latające ssaki; film dok.
14:05 Ojczyzna polszczyzna; program
prof.Jana Miodka
14:20 Blisko ognia; film dokumentalny
14:40 Tylko tato - Stanisław; telenowela
dokumentalna TVP
15:05 Gliniarz i prokurator odc. 6/23;
serial sensacyjny kraj prod.USA (1987)
16:00 Dla niesłyszących - Panorama
16:15 Kraj sie śmieje - regiony i rejony;
program kabaretowy
17:10 Reality Szopka Show - Krajobraz
po bitwie; widowisko rozrywkowe
17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:45 Pogoda
19:00 Urodziny Andrzeja Wajdy
20:10 M jak miłość - odc. 391; serial
21:00 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:10 U fryzjera - odc. 2; serial komediowy
TVP kraj prod.Polska (2006)
21:35 Kochaj mnie - odc.137; telenowela
dokumentalna TVP
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport Telegram
22:30 Pogoda
22:40 Warto rozmawiać
24:00 Kryminalne zagadki Las Vegas
- s.III, odc. 19/23; serial sensacyjny kraj
prod.USA, Kanada (2001)
00:45 Kryminalne zagadki Las Vegas - s.III,
odc. 20/23; serial sensacyjny
01:25 Poezja łączy ludzi - Poezja łączy
ludzi. Mój ulubiony wiersz: „Do M.”
01:35 Wieczór artystyczny - Żech Prawda Naga; film dokumentalny
02:15 Zakończenie dnia

00:40 Biznes Wydarzenia
06:00 Piosenka na życzenie
06:50 TV MARKET
07:05 Z Bożeną Dykiel na ostrzu noża,
odc.19 Polska, 2006
07:35 Jackie Chan Adventures, odc.22
08:00 Miodowe Lata, odc.61 Polska
08:45 Gra w ciemno, odc.107 Polska
09:45 Kuloodporny; USA; komedia sens.
11:55 Grasz czy nie grasz, odc.14 Polska
13:10 Miodowe Lata, odc.62; Polska
14:00 Pierwsza miłość, odc.239 Polska
14:45 Klinika samotnych serc, odc.9
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.615 Polska
16:35 Skrzydła, odc.1; USA, 1990
17:05 Gra w ciemno, odc.108 Polska
18:05 Pierwsza miłość, odc.240 Polska
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Samo życie, odc.656 Polska, 2006
20:15 Interwencja Extra - magazyn
reporterów Polsatu, odc.27 Polska
20:50 Szklana pułapka 3; USA, 1995; r.
McTiernan John; w. Willis Bruce, Irons
Jeremy, Jackson Samuel L., Greene Graham,
Camp Collen,Bryggman Larry,PeckAnthony
Sensacyjny. Trzecia cześć jednego z
największych przebojów kinowych lat
80-tych. Tym razem detektyw John
McClane (Bruce Willis) musi zmierzyć się
z szaleńcem, który terroryzuje Nowy Jork,
podkładając bomby w różnych punktach
miasta. Terrorysta o imieniu Simon (zdobywca Oskara, Jeremy Irons) grozi, że
zdetonuje kolejne ładunki, jeżeli McClane
nie spełni jego żądań. Z pomocą Johnowi
przychodzi nieoczekiwanie Zeus, właściciel
małego sklepu elektronicznego (Samuel
L. Jackson). Wspólnie tropią psychopatę,
który okazuje się być bratem terrorysty,
którego McClane zabił w wieżowcu
Nakatomi Plaza…
21:55 Studio Lotto
23:40 Boston Public, odc.45; USA, 2002;
r. Jonathan Pontell
01:00 Pogoda
01:05 Bumerang, odc.374 Polska, 2006
01:55 Dziewczyny w bikini, odc.28
02:55 Magazyn sportowy
04:55 Love TV Program rozrywkowy   
05:55 Pożegnanie

06:10 Uwaga! - magazyn, 2006
06:30 Telesklep
07:10 Nash Bridges - serial sensacyjny
(83/122), USA, 1996, reż. Scott Brazil,
wyst. Don Johnson,, Cheech Martin,
James Gammon
08:10 W-11 Wydział Śledczy - serial
fabularno-dokumentalny, 2006
08:50 Wykręć numer - interaktywny
teleturniej na żywo, 2006
10:00 Salon Gier - interaktywny teleturniej
na żywo, 2006
10:50 Zielone drzwi - magazyn, 2006
11:20 Detektywi - serial fabularno-dokumentalny, 2006
11:50 Rozmowy w toku - talk show, 2005
13:00 Pan i pani Smith - serial sensacyjny, USA, 1996, wyst. Scott Bakula, Maria
Bello, Roy Dotrice
14:00 Nash Bridges - serial sensacyjny
(84/122), USA, 1996, reż. Paul Abascal,
wyst. Don Johnson, Cheech Martin,
James Gammon
15:00 Barwy grzechu - telenowela
(41/160), Brazylia, 2004, reż. Denise
Saraceni
16:00 Fakty Popołudniowe
16:15 Sąd karny - serial fabularno-dokumentalny, 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
20:55 Na Wspólnej - serial obyczajowy
(608/0), Polska, 2006, wyst. Bożena
Dykiel, Grażyna Wolszczak, Tomasz
Schimscheiner, Mieczysław Hryniewicz,
Anna Korcz, Ewa Gawryluk
21:30 Szymon Majewski Show - program
rozrywkowy, 2006
22:30 Agencja - program rozrywkowy
23:30 Firma - magazyn, 2006
00:00 Wydanie drugie poprawione 3
- magazyn, 2006
00:30 Co za tydzień - magazyn, 2006
00:55 Multikino - magazyn, 2006
01:20 Uwaga! - magazyn, 2006
01:40 Nocne igraszki; program rozrywkowy
02:40 Telesklep

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 Model Behaviour – program
08.40 „Kachorra to ja” (59) - 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, Marisa
Mondino, Silviana Bosco, Alejo Garcia
Pintos, Peto Menahem
09.45 „Mój własny wróg” - USA, 1985;
reż.: Wolfgang Petersen; wyst.: Dennis
Quaid, Louis Gossett Jr., Brion James,
Richard Marcus, Carolyn McCormick;
Dramat sci-fi
11.45 Kasa na bank - telerutniej
12.45 TV Market
13.00 „Daję słowo” – teleturniej
13.45 „Muzyczne listy” – magazyn
14.40 Lista przebojów
15.10 „Pokemon” (162) – serial animowany dla dzieci, USA/Japonia 1997-98
15.40 „Kachorra to ja” (60) - Argentyna
2002, prod. Gabriel Fierro
16.45 „Szpital Księcia Alfreda” (28)
- Docu-drama, Australia, 1999, pomysł
serii i produkcja: Fiona Baker
17.15 „Jezioro marzeń” (6) - serial
obyczajowy, USA 2003
18.15 „Daję słowo” – teleturniej
19.00 „MacGyver” (104) – przygodowy
serial akcji, USA/Kanada 1985-1992
20.05 „Kronika nie z tej ziemi” (11) - serial
fantastyczny, USA 2001
21.00 TV4 Program
22.00 „INFORmator prawny” - Magazyn
„Gazety Prawnej”
22.20 Wydarzenia
22.30 „Jak Stella zdobyła miłość” - USA,
1998; reż.: Kevin Rodney Sullivan; wyst.:
Angela Bassett, Taye Diggs, Whoopi
Goldberg, Regina King, Suzzanne
Douglass; Dramat miłosny
01.10 Muzyczne Listy – magazyn
02.00 Aquaz Music Zone
02.55 „INFORmator prawny” - Magazyn
„Gazety Prawnej”
03.10 V-max - Magazyn motoryzacyjny
03.35 Zakończenie programu

20.50 POLSAT
Reżyseria: John McTiernan;W rolach głównych:Bruce Willis, Jeremy Irons, Samuel L.
Jackson, Graham Greene, Colleen Camp,
Anthony Peck, Larry Bryggman, Nick
Wyman, Kevin Chamberlin, Sam Phillips,
Sharon Washington; akcja; Kraj produkcji:
USA; Rok produkcji: 1995; Czas trwania:
123 min.

Nowy Jork. Na 5 Avenue eksploduje bomba. Tajemniczy osobnik,
który przedstawia się jako
Simon, telefonuje na miejscowy
posterunek policji i w rozmowie
z inspektorem Cobbem żąda, aby
niejaki inspektor John McClane
przyszedł na róg 138 ulicy i Amsterdam ubrany jedynie w szorty
i okryty tylko tablicami z napisem: „Nienawidzę czarnuchów”.
W przypadku odmowy spełnienia żądania terrorystazagroził,
że doprowadzi do wybuchu
w miejscu w publicznym, gdzieś
na Manhattanie. Tymczasem
MaClane nie jest już tym samym, pełnym wigoru i optymizmu policjantem. Zawieszony
w obowiązkach służbowych,
popadł w alkoholizm i rozstał
się z ukochaną żoną, Holly.
Jedynie nie opuściły go sarkastyczne poczucie humoru i wola
walki z przestępcami, więc bez
wahania zgadza się podjąć wyzwanie zamachowca i ...zjawia
się w sercu dzielnicy Czarnych,
w Harlemie ozdobiony prowokującymi, hasłami...

				

HIT NA DZIŚ
Wszystko na sprzedaż
00.20 TVP 2
Film obyczajowy, 95 min, Polska 1968;
Scenariusz i reżyseria: Andrzej Wajda;
Zdjęcia: Witold Sobociński; Muzyka:
Andrzej Korzyński; wyk. BeataTyszkiewicz,
Elżbieta Czyżewska,Andrzej Łapicki, Daniel
Olbrychski, Witold Holz, Małgorzata
Potocka, Elżbieta Kępińska, Bogumił
Kobiela i inni

W pierwszym dniu zdjęć nie pojawia
się na planie aktor grający główną
rolę. Jego żona i przyjaciółka rozpoczynają poszukiwania. Wkrótce
dowiadują się o jego tragicznej
śmierci. Zrozpaczony jest także
reżyser - co zrobić z filmem, który
miał być ich wspólnym dziełem?
Czy i z kim kontynuować pracę? Tak
w skrócie przedstawia się dramaturgia filmu. „Wszystko na sprzedaż”
jest opowieścią o człowieku, który
niespodziewanie odszedł. Jego
śmierć zmusza do zastanowienia
się nad tym, kim był naprawdę, co
po sobie zostawił, jakim pozostanie
w pamięci tych, którzy go kochali
i tych, którzy podziwiali go z daleka.
Jak długo żywa będzie jego legenda?
W różnych wywiadach przeprowadzonych z Andrzejem Wajdą
pojawia się zdanie wypowiedziane
przez Zbigniewa Cybulskiego na
lotnisku w Rzymie, niedługo przed
jego śmiercią: „Powiedzcie mu
(Wajdzie), że on jeszcze za mną
zatęskni”. Z wyeksponowania tych
słów w filmie można domyślać się,
że dzieło to miało być swoistym
rozrachunkiem z przeszłością
- z przyjaźnią, jaka łączyła Wajdę
i Cybulskiego.

WTOREK 7 MARCA 2005 r. (Felicja, Paweł, Polikarp, Tomasz)

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

05:00 Moda na sukces - odc.2754
05:20 Moda na sukces - odc.2755
05:40 Wstaje dzień
05:45 Tak jak w Unii
06:00 Kawa czy herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Program poradnikowy
08:20 Prosto w oczy
08:35 Smocze opowieści; serial anim.
09:05 Zygzaki - Nos; program dla dzieci
09:30 Ważne przemiany - Fałszywe świadectwo kraj prod.Nowa Zelandia (2002)
10:00 Nieustraszony; kraj prod.USA
10:50 Recepty Jedynki; magazyn
11:05 Program poradnikowy
11:14 TELEZAKUPY
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Klan - odc.1059; telenowela TVP
12:35 Plebania - odc. 660; telenowela
13:00 Jaka to melodia?; teleturniej
13:30 Tak miało być - odc. 16; serial obycz.
13:55 Na celowniku; magazyn
14:05 Pod kloszem czyli prognoza pogody
- Katalog nieszczęść; magazyn
14:20 Świat wg Einsteina (1); magazyn
14:25 Ktokolwiek widział, ktokolwiek
wie...
14:50 Był taki dzień; felieton
15:00 Wiadomości
15:10 Wiedźmy odc. 2; serial TVP
16:00 Moda na sukces - odc.2756
16:20 Moda na sukces - odc.2757
16:45 Teleexpress
17:10 Puchar Świata w skokach narciarskich - Kuopio
19:20 Wieczorynka
19:30 Wiadomości; Sport; Pogoda
20:15 Przed Mundialem 2006
20:25 Liga Mistrzów
22:50 Prosto w oczy; program Moniki
Olejnik
23:05 Wiadomości
23:15 Był taki dzień; felieton
23:20 Punkt widzenia - ...i od święta żona;
film dokumentalny
23:50 Liga Mistrzów - skróty
00:50 Agentka o stu twarzach; kraj
prod.USA (2002)
01:35 Chemik cudotwórca; film dok.
02:25 Historia naturalna Polski, odc. 10
02:55 Był taki dzień; felieton
03:00 Zakończenie dnia

06:00 Złotopolscy odc. 359
06:25 10 minut tylko dla siebie
06:35 Dwójka Dzieciom - Sześć milionów
sekund odc. 3
07:05 TELEZAKUPY
07:20 Od przedszkola do Opola - Bajm
07:50 Dwójka Dzieciom - Hydronauci
odc. 9; serial animowany
08:05 Dr Quinn - seria II, odc. 1/27; serial
obyczajowy kraj prod.USA (1993)
09:00 Pytanie na śniadanie
11:10 M jak miłość - odc. 291; serial TVP
12:00 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza
12:25 TELEZAKUPY
12:40 Święta wojna
13:10 Co ci dolega? - Cudem urodzone
kraj prod.Wielka Brytania (2003)
14:05 Lokatorzy odc. 74 - Rywale
14:35 Znaki czasu; magazyn
14:55 Wydarzenia, wydarzenia...
15:05 Gliniarz i prokurator odc. 7; serial
sensacyjny kraj prod.USA
16:00 Dla niesłyszących - Panorama
16:15 Dla niesłyszących - M jak miłość
- odc. 391; serial TVP
17:05 Dla niesłyszących - Kulisy serialu
„M jak miłość”
17:15 Zorro - odc. 3; serial kraj prod.USA
17:40 Konsument w świecie konkurencji
17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu; teleturniej
19:20 Z kabaretowego archiwum
19:35 Ale Jazda!; magazyn
20:10 M jak miłość - odc. 392; serial TVP
21:00 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:10 Magazyn Ekspresu Reporterów
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport Telegram
22:30 Pogoda
22:40 Wieczór filmowy Kocham Kino Oskary 2006; retransmisja kraj prod.USA
00:20 Wieczór filmowy Kocham Kino
- Wszystko na sprzedaż; dramat kraj
prod.Polska (1968); reż.:Andrzej Wajda;
wyk.:Andrzej Łapicki, Beata Tyszkiewicz,
Elżbieta Czyżewska, Daniel Olbrychski,
Małgorzata Potocka, Elżbieta Kępińska,
Bogumił Kobiela, Irena Laskowska,
Tadeusz Kalinowski, Jacek Domański
02:00 Zakończenie dnia

06:00 Piosenka na życzenie
06:50 TV MARKET
07:05 Adam i Ewa, odc.33 Polska
07:35 Przygody Jackie Chana, odc.23
08:00 Miodowe Lata, odc.62 Polska
08:50 Gra w ciemno, odc.108 Polska
09:45 Boston Public, odc.45; USA, 2002;
r. Jonathan Pontell
10:45 Quizmania, odc.5 Wielka Brytania
11:45 TV MARKET
12:00 Daleko od noszy, odc.5 Polska,
2003; r. Krzysztof Jaroszyński
12:30 Samo życie, odc.656 Polska, 2006;
r. Jacek Sołtysiak, Wojciech Pacyna
13:15 Miodowe Lata, odc.63 Polska,
2000; r. Maciej Wojtyszko
14:00 P i e r w s z a m i ł o ś ć , o d c . 2 4 0
Polska, 2006; r. Okił Khamidov, Paweł
Chmielewski
14:45 Kochaj mnie, kochaj!, odc.1
Polska, 2006; r. Paweł Karpiński, Jacek
Gąsiorowski
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.616 Polska
16:35 Skrzydła, odc.2; USA, 1990; r. James
Burrows
17:05 Gra w ciemno, odc.109 Polska
18:05 Pierwsza miłość, odc.241 Polska,
2006; r. Okił Khamidow, Paweł
Chmielewski
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Samo życie, odc.657 Polska, 2006;
r. Jacek Sołtysiak, Wojciech Pacyna
20:15 Raport specjalny , odc.87 Polska,
2006; r. Mirosław Majeran
20:50 W matni; USA, 1999; r. Kaplan
Jonathan; w. Danes Claire, Kate
Beckinsale, Pullman Bill, Kim Jacqueline,
Lou Diamond Phillips, Daniel Lapaine
21:55 Studio Lotto
23:05 Boston Public, odc.46; USA, 2002;
r. Arlene Stanford
00:05 Biznes Wydarzenia
00:25 Pogoda
00:30 Pasjonaci, odc.1 Polska, 2006
01:00 Kuba Wojewódzki, odc.137 Polska,
2006; r. Konrad Smuga
02:00 Dziewczyny w bikini, odc.29
03:00 Magazyn sportowy
05:00 Love TV Program rozrywkowy   
05:45 Pożegnanie

06:10 Uwaga! - magazyn, 2006
06:30 Telesklep
07:10 Sąd karny - serial fabularno-dokumentalny, 2006
08:10 W-11 Wydział Śledczy - serial
fabularno-dokumentalny, 2006
08:50 Wykręć numer - interaktywny
teleturniej na żywo, 2006
10:00 Salon Gier - interaktywny teleturniej
na żywo, 2006
10:50 Na Wspólnej - serial obyczajowy
(608/0), Polska, 2006, wyst. Bożena
Dykiel, Grażyna Wolszczak, Tomasz
Schimscheiner, Mieczysław Hryniewicz,
Anna Korcz, Ewa Gawryluk, Ewa
Gorzelak, Robert Kudelski, Wojciech
Majchrzak, Waldemar Obłoza
11:20 Detektywi - serial fabularno-dokumentalny, 2006
11:50 Rozmowy w toku - talk show, 2005
13:00 Pan i pani Smith - serial sensacyjny, USA, 1996, wyst. Scott Bakula, Maria
Bello, Roy Dotrice
14:00 Nash Bridges - serial sensacyjny
(85/122), USA, 1996, reż. Pat Duffy
15:00 Barwy grzechu - telenowela
(42/160), Brazylia, 2004
16:00 Fakty Popołudniowe
16:15 Sąd karny - serial fabularno-dokumentalny, 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
20:55 Na Wspólnej - serial obyczajowy
(609), Polska, 2006, wyst. Bożena
Dykiel, Grażyna Wolszczak, Tomasz
Schimscheiner, Mieczysław Hryniewicz,
Anna Korcz, Ewa Gawryluk
21:30 Magda M. - serial obyczajowy
(16/0), Polska, 2006
22:30 Teraz my! - magazyn, 2006
23:15 Tajemnice Smallville - serial S-F (10/
22), Kanada, 2003, wyst. Tom Welling,
Kristin Kreuk, Michael Rosenbaum
00:15 Uwaga! - magazyn, 2006
00:35 Nocne igraszki program rozrywkowy, 2006
01:35 Telesklep

05.25 „Sztukateria” - magazyn kulturalny
05.50 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
06.15 VIP – program kulturalno-rozrywkowy
06.40 „INFORmator prawny” - Magazyn
„Gazety Prawnej”
06.55 „Muzyczne listy” – magazyn
07.55 TV market
08.10 „Pokemon” (162) – serial animowany dla dzieci, USA/Japonia 1997-98
08.40 „Kachorra to ja” (60) - Argentyna
2002, prod. Gabriel Fierro
09.40 „Szpital Księcia Alfreda” (28)
- Docu-drama, Australia 1999
10.10 „MacGyver” (104) – przygodowy
serial akcji, USA/Kanada 1985-1992
11.15 VIP – program kulturalno-rozrywkowy
11.45 Kasa na bank - telerutniej
12.45 TV Market
13.00 „Daję słowo” – teleturniej
13.45 „Muzyczne listy” – magazyn
14.40 Lista przebojów  
15.10 „Pokemon” (163) – serial animowany dla dzieci, USA/Japonia 1997-98
15.40 „Kachorra to ja” (61) - Argentyna
2002, prod. Gabriel Fierro
16.45 „Szpital Księcia Alfreda” (29)
- Docu-drama, Australia 1999
17.15 „Jezioro marzeń” (7) - serial obyczajowy, USA 2003, wyk. James Van der
Beek, Katie Holmes
18.15 „Daję słowo” – teleturniej
19.00 „MacGyver” (105) – przygodowy
serial akcji, USA/Kanada 1985-1992, reż.
Lee David Zlotoff, wyk. Richard Dean
Anderson, Dana Elcar, Bruce McGill
20.05 „Życie biurowe” - USA, 1999;
reż.: Mike Judge; wyst.: Ron Livingston,
Jennifer Aniston, David Herman, Ajay
Naidu, Diedrich Bader; Komedia obyczajowa
22.00 WYDARZENIA
22.10 „Drogówka” - Magazyn policyjny
22.40 „W otchłani snu” - Wielka Brytania /
USA, 1999; reż.:Alex Winter; wyst.: Henry
Thomas, David O’Hara, Teri Hatcher, Bill
Duke, Sándor Técsy
00.35 Muzyczne listy – magazyn
01.30 Aquaz Music Zone
02.25 „FIFA Futbol Mundial” - półgodzinny magazyn piłkarski
02.50 V-max - Magazyn motoryzacyjny
03.15 Zakończenie programu
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HIT NA DZIŚ

Szkolny terror
20.20 TVP 1

Film obyczajowy, 85 min, USA 2005;
Reżyseria: Tom McLoughlin; Scenariusz:
Richard Kletter;Aktorzy:Alexa Vega, Lisa
Vidal, Leah Pipes, Elizabeth Rice, Alicia
Morton, Shari Perry

Miejscem akcji jest szkoła średnia,
a bohaterami filmu są uczniowie
tejże placówki. Główny wątek
koncentruje się wokół knowań
grupy nastolatek, które tylko
z pozoru wyglądają na dobrze
ułożone panienki.W rzeczywistości
pod maską niewiniątek kryją się
intrygantki i podżegaczki, które
zrobią wszystko, by dopiec Bogu
ducha winnej koleżance. Podpadła
im, bo rzekomo odbiła chłopaka
najlepszej przyjaciółce. Choć
trudno w to uwierzyć, niedawne
kumpelki stają się największymi
wrogami. Ofiarą zbiorowej zemsty
jest delikatna i skromna Vanessa,
dla której przyjaźń znaczy bardzo
wiele, dlatego tym bardziej przeżywa niezrozumiałe ataki koleżanek.
Wydawałoby się, że Stacey, Nikki
i Vanessa tworzą wyjątkowo zgraną i nierozerwalną paczkę. Uczą
się w tej samej klasie, nie rozstają
się na przerwach, razem chodzą
na lunch do szkolnej stołówki.
Razem też spędzają wolny czas
poza szkołą, uwielbiają wspólne
wypady na zakupy do modnych
sklepów. Ale Nikki staje się bardzo
zazdrosna o Stacey, która od lat
jest najserdeczniejszą przyjaciółką
Vanessy. Postanawia więc skłócić
dziewczyny...

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

05:00 Moda na sukces - odc.2756
05:20 Moda na sukces - odc.2757
05:40 Wstaje dzień
05:45 Wpisani w krajobraz; magazyn
06:00 Kawa czy herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Program poradnikowy
08:20 Prosto w oczy; program Moniki
Olejnik
08:35 Cedric; serial animowany
08:50 Krecik; serial animowany
09:00 Domisie; program dla dzieci
09:25 Łatek - Piotr wolny człowiek ; serial
animowany
09:55 Don Matteo II; serial
10:55 Wielki świat małych odkrywców
11:10 TELEZAKUPY
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Klan - odc.1060; telenowela TVP
12:35 Plebania - odc. 661; telenowela
13:35 Okazja odc. 14 - Bożenka; serial
14:05 Program edukacyjny
14:25 Raj; magazyn
14:50 Był taki dzień; felieton
15:00 Wiadomości
15:10 Warto kochać - odc. 31; serial TVP
16:00 Moda na sukces - odc.2758
16:25 Moda na sukces - odc.2759
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Na celowniku; magazyn
17:35 Klan - odc.1063; telenowela TVP
18:00 Jaka to melodia?; teleturniej
18:30 Plebania - odc. 665; telenowela
18:55 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 Pogoda
20:20 Okruchy życia - Szkolny terror; film
obyczajowy kraj prod.USA (2005)
21:55 Program publicystyczny
22:35 Był taki dzień; felieton
22:40 Prosto w oczy; program Moniki
Olejnik
23:00 Wiadomości
23:10 Program publicystyczny
23:35 Plus minus
24:00 Granica kraj prod.Polska (1977);
reż.:Jan Rybkowski
01:30 Film dokumentalny
01:55 Był taki dzień; felieton
02:00 Zakończenie dnia

06:00 Złotopolscy odc. 360
06:25 10 minut tylko dla siebie
06:35 Dwójka Dzieciom - Sześć milionów
sekund odc. 4
07:05 TELEZAKUPY
07:20 Od przedszkola do Opola
07:50 Dwójka Dzieciom - Hydronauci
odc. 10; serial animowany
08:05 Dr Quinn - seria II, odc. 2; serial
obyczajowy kraj prod.USA (1993)
09:00 Pytanie na śniadanie
11:10 M jak miłość - odc. 292; serial TVP
11:55 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza
12:25 Sprawdź, jakie masz prawa
12:29 TELEZAKUPY
12:45 Święta wojna
13:10 Europa da się lubić - Jazda po
europejsku
14:05 Lokatorzy odc. 75
14:35 Morskie opowieści - Zagubione
lata żółwi odc. 4; serial dokumentalny
15:05 Gliniarz i prokurator odc. 8; serial
sensacyjny kraj prod.USA (1987)
15:50 Program publicystyczny
16:00 Dla niesłyszących - Panorama
16:15 Dla niesłyszących - M jak miłość
- odc. 392; serial TVP
17:05 Dla niesłyszących - Kulisy serialu
„M jak miłość”
17:15 Zorro - odc. 4; serial kraj prod.USA
17:40 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 U fryzjera odc. 1; serial komediowy TVP kraj prod.Polska (2006);
reż.:Wojciech Adamczyk; wyk.:Joanna
Liszowska, Grzegorz Wons, Patrycja
Szczepanowska, Artur Pontek
19:55 Przed Mundialem odc.2
20:20 Liga Mistrzów
23:00 Panorama
23:15 Biznes
23:20 Sport Telegram
23:25 Pogoda
23:35 Liga Mistrzów - skróty
00:40 Alibi na środę - Meksykański wojownik; film fabularny kraj prod.USA
(2003); reż.:Scott Thomas; wyk.:Fabian
Carrillo, Gary Busey, Lorenzo Lamas
02:20 Zakończenie dnia

06:00 Piosenka na życzenie
06:50 TV MARKET
07:05 Adam i Ewa, odc.34 Polska
07:35 B-Daman, odc.19; Japonia, 2005
08:00 Miodowe Lata, odc.63 Polska,
2000; r. Maciej Wojtyszko
08:45 Gra w ciemno, odc.109 Polska
09:45 Boston Public, odc.46; USA, 2002;
r. Arlene Stanford
10:45 Quizmania, odc.6 Wielka Brytania
11:45 TV MARKET
12:00 Daleko od noszy, odc.6 Polska,
2003; r. Krzysztof Jaroszyński
12:30 Samo życie, odc.657 Polska, 2006
13:15 Miodowe Lata, odc.64 Polska
14:00 Pierwsza miłość, odc.241 Polska
14:45 Pensjonat pod Różą, odc.98
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.617 Polska
16:35 Skrzydła, odc.3; USA, 1990; r. James
Burrows
17:05 Gra w ciemno, odc.110 Polska
18:05 Pierwsza miłość, odc.242 Polska,
2006
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Samo życie, odc.658 Polska, 2006
20:15 Kochaj mnie, kochaj!, odc.2
Polska, 2006; r. Paweł Karpiński,
Jacek Gąsiorowski; w. Anna Powierza
(Jaskółka Anna), Waldemar Błaszczyk
(Darek Dajewski), Justyna Sieńczyłło
(Grażyna Jaskółka), Wiktor Zborowski
(Janusz Jaskółka), Marta Klubowicz
(Eva Nowina-Radzimirska), Ewa
Ziętek (Jaskółka Krystyna), Grażyna
Szapołowska (Danuta), Łukasz Nowicki
(Bartek), Marta Walesiak (Aga)
21:15 Miasto nadziei; Wielka Brytania
/ USA, 2003; r. Herman Mark; w. Firth
Colin, Heather Graham, Driver Minnie,
Mary Steenburgen, Collison Frank
21:55 Studio Lotto
23:15 Fala zbrodni, odc.44 Polska, 2005;
r. Filip Zylber, Krzysztof Lang
00:15 Biznes Wydarzenia
00:35 Pogoda
00:40 Dziewczyny z hotelu Hard Rock
Playboy
01:45 Love TV Program rozrywkowy   
02:45 BoomBox Program muzyczny
05:30 Pożegnanie

06:10 Uwaga! - magazyn
06:30 Telesklep
07:10 Sąd karny - serial fabularno-dokumentalny
08:10 W-11 Wydział Śledczy - serial
fabularno-dokumentalny
08:50 Wykręć numer - interaktywny
teleturniej na żywo
10:00 Salon Gier - interaktywny teleturniej
na żywo, 2006
10:50 Na Wspólnej - serial obyczajowy
(609/0), Polska, 2006
11:20 Detektywi - serial fabularno-dokumentalny, 2006
11:50 Rozmowy w toku - talk show
13:00 Pan i pani Smith - serial sensacyjny,
USA, 1996
14:00 Nash Bridges - serial sensacyjny
(86/122), USA, 1996, reż. Scott Brazil,
wyst. Don Johnson, Cheech Martin
15:00 Barwy grzechu - telenowela
(43/160), Brazylia, 2004
16:00 Fakty Popołudniowe
16:15 Sąd karny - serial fabularno-dokumentalny, 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
20:15 W-11 Wydział Śledczy - serial
fabularno-dokumentalny, 2006
20:55 Na Wspólnej - serial obyczajowy
(610/0), Polska, 2006, wyst. Bożena
Dykiel, Grażyna Wolszczak, Tomasz
Schimscheiner, Mieczysław Hryniewicz,
Anna Korcz, Ewa Gawryluk, Ewa
Gorzelak, Robert Kudelski, Wojciech
Majchrzak, Waldemar Obłoza
21:30 Odwet - film sensacyjny, Niemcy,
2003, reż. F. Gary Gray , wyst. Vin Diesel,
Larenz Tate, Timothy Olyphant, Geno
Silva, Jacqueline Obradors, Steve Eastin
23:45 Sześć stóp pod ziemią - serial
obyczajowy (11/13), USA, 2003, reż.
Daniel Attias
00:55 Siłacze, 2006
02:00 Uwaga! - magazyn
02:20 Nocne igraszki - program rozrywkowy, 2006
03:20 Telesklep

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” (163) – serial animowany dla dzieci, USA/Japonia
08.40 „Kachorra to ja” (61) - Argentyna
2002, prod. Gabriel Fierro; reż. Jorge
Montero
09.40 „Szpital Księcia Alfreda” (29)
- Docu-drama, Australia 1999
10.10 „MacGyver” (105) – przygodowy
serial akcji, USA/Kanada 1985-1992
11.15 Sztukateria – magazyn kulturalny
11.45 Kasa na bank - telerutniej
12.45 TV Market
13.00 „Daję słowo” – teleturniej
13.45 Muzyczne listy – magazyn
14.45 Lista przebojów  
15.15 „Pokemon” (164) – serial animowany dla dzieci, USA/Japonia
15.45 „Kachorra to ja” (62) - Argentyna
2002, prod. Gabriel Fierro; reż. Jorge
Montero
16.45 DETEKTOR – RAPORT CZWÓRKI
– program reporterski
17.15 „Jezioro marzeń” (8) - serial
obyczajowy, USA 2003
18.15 „Daję słowo” – teleturniej
19.00 „JAG - Wojskowe Biuro Śledcze”  
(69) - serial sensacyjny, USA, 1996-99
20.00 „Komisarz Rex” (19) – serial kryminalny, Austria/Niemcy 1994
21.00 „Paszport do świata mody” – reality
show
22.00 Wydarzenia
22.10 DETEKTOR – RAPORT CZWÓRKI
– program reporterski
22.40 Rajdowe Mistrzostwa Świata – Rajd
Meksyku
23.40 „Rzeka życia” – USA, 1992; reż.:
Robert Redford; wyst.: Craig Sheffer,
Brad Pitt, Tom Skerrit, Brenda Blethyn,
Emily Lloyd, Edie McClurg
02.10 MUZYCZNE LISTY – magazyn
03.00 Aquaz Music Zone
03.55 „FIFA Futbol Mundial” - półgodzinny
magazyn piłkarski
04.20 V-max - Magazyn motoryzacyjny
04.45 Zakończenie programu

			

HIT NA DZIŚ
Światło w mroku
23.20 TVP 2
Thriller, 87 min, Kanada 1998; Reżyseria:
Michael Storey; Scenariusz: Vincent
Monton; Występują: Michael Ironside,
Tahnee Welch, Currie Graham, Anne
Marie Loder, Walter Mills, Lori Hallier,
Billy Morton, Jane Redlyon, Kirk Jarrett
i inni

Sharon Avery od dzieciństwa ma
zdolność jasnowidzenia. Już jako
dorosła kobieta wykorzystuje
swoje zdolności, pomagając policji
w poszukiwaniach seryjnego mordercy małych dzieci. Jej mąż, Larry,
jest przeciwny działalności żony,
wie bowiem, jak bardzo Sharon
angażuje się w to, co robi. Kiedy
w czasie poszukiwań kolejnego
zaginionego dziecka policja odnajduje jego zwłoki w innym miejscu niż
to, które wskazała Sharon, przejęta
kobieta próbuje odreagować stres
za kierownicą. Ulega wypadkowi,
w wyniku którego traci wzrok.
Początkowo jest kompletnie załamana swoim kalectwem, chce
nawet popełnić samobójstwo.
Nieoczekiwanie jednak doznaje
kolejnej wizji: „widzi” scenę zabójstwa następnej dziewczynki.
Zawiadamia o tym policję. Inspektor
Frank Schumann z uwagą słucha jej
relacji, zwłaszcza że podane przez
Sharon szczegóły faktycznie pasują do sprawy poszukiwanej właśnie
małej Azjatki. Jego koleżanka,
detektyw Fay Howard, uważa
jednak, że Sharon wszystko zmyśliła, a zbieżność jej relacji z faktami
jest czysto przypadkowa. Mimo to
Frank decyduje się włączyć Sharon
do śledztwa.

CZWARTEK 9 MARCA 2005 r. (Apollo, Dominik, Franciszka, Katarzyna, Taras)

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

05:00 Moda na sukces - odc.2758
05:20 Moda na sukces - odc.2759
05:40 Wstaje dzień
05:45 Europa bez miedzy
06:00 Kawa czy herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Program poradnikowy
08:20 Prosto w oczy
08:35 Smocze opowieści; serial anim.
09:05 Budzik - Indianie
09:30 Super Rupert; serial
10:00 Don Matteo II; serial
11:00 Recepty Jedynki; magazyn
11:10 Czas na spacer; program przyrod.
11:15 TELEZAKUPY
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Pan Fasola; serial animowany
12:35 Plebania - odc. 662; telenowela
13:05 Jaka to melodia?; teleturniej
13:25 Bulionerzy odc. 39; serial kom.
13:55 Na celowniku; magazyn
14:05 Mieszkać w Europie; reportaż
14:25 My Wy Oni ; magazyn
14:50 Był taki dzień; felieton
15:00 Wiadomości
15:10 Kalipso; film obyczajowy
16:00 Moda na sukces - odc.2760
16:25 Moda na sukces - odc.2761
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Na celowniku; magazyn
17:35 Klan - odc.1064; telenowela TVP
18:00 Jaka to melodia?; teleturniej
18:30 Plebania - odc. 666; telenowela
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 Pogoda
20:05 Pogoda dla kierowców
20:20 Kamienie śmierci (5); serial sens.
21:55 Forum
22:40 Był taki dzień; felieton
22:45 Prosto w oczy
23:05 Wiadomości
23:15 Widzieć i wiedzieć - Eva; film
dokumentalny kraj prod.Izrael (2002)
00:15 Dekalog
01:15 Ostatni lot Columbii cz.II kraj
prod.Wielka Brytania (2003)
01:40 Magazyn Ligi Mistrzów
02:05 Był taki dzień; felieton
02:15 Zakończenie dnia

06:00 Złotopolscy odc. 361
06:25 10 minut tylko dla siebie
06:35 Dwójka Dzieciom - Sześć milionów
sekund odc.5
07:05 TELEZAKUPY
07:20 Od przedszkola do Opola
07:50 Dwójka Dzieciom - Hydronauci
odc. 11; serial animowany
08:05 Dr Quinn - seria II, odc. 3/27 ; serial
obyczajowy kraj prod.USA
09:00 Pytanie na śniadanie
11:10 M jak miłość - odc. 293; serial TVP
12:00 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza
12:25 TELEZAKUPY
12:45 Święta wojna
13:10 Z Grabowskim po kraju (bis);
widowisko rozrywkowe
14:05 Lokatorzy odc. 76
14:35 Perły australijskiej przyrody - Park
Narodowy Kakadu kraj prod.Australia
15:05 Gliniarz i prokurator odc. 9; serial
sensacyjny kraj prod.USA (1987)
16:00 Dla niesłyszących - Panorama
16:15 Dla niesłyszących - Na dobre i na
złe - odc. 248
17:15 Zorro - odc. 5; serial kraj prod.USA
17:40 Z Dwójką bezpieczniej
17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:45 Pogoda
18:55 Burza mózgów; teleturniej
19:45 Młode wilki
20:05 Polskie Megakomedie - Nie lubię
poniedziałku; komedia; wyk.:Mieczysław
Czechowicz, Jerzy Turek, Halina Kowalska,
Kazimierz Witkiewicz, Zygmunt Apostoł,
Bohdan Łazuka
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport Telegram
22:30 Pogoda
22:45 Magazyn kryminalny 997 - Michała
Fajbusiewicza
23:20 Światło w mroku ; film sensacyjny
kraj prod.Kanada (1998); reż.:Michael
Storey; wyk.:Michael Ironside, Tahnee
Welch, Currie Graham
00:50 Czy świat oszalał? - Porwanie
Elizabeth; film dokumentalny kraj
prod.Wielka Brytania (2003)
01:40 W obronie prawa - seria VI, odc.
20/23 kraj prod.USA (1995)
02:30 Zakończenie dnia

06:00 Piosenka na życzenie
06:50 TV MARKET
07:05 Adam i Ewa, odc.35 Polska
07:35 Przygody Jackie Chana, odc.24
08:00 Miodowe Lata, odc.64 Polska,
2000; r. Maciej Wojtyszko
08:45 Gra w ciemno, odc.110 Polska
09:45 Słoneczny patrol, odc.214; USA,
1999; r. Gregory J. Bonnan
10:45 Quizmania, odc.7 Wielka Brytania
11:45 TV MARKET
12:00 Daleko od noszy, odc.7 Polska,
2004; r. Krzysztof Jaroszyński
12:30 Samo życie, odc.658 Polska
13:15 Miodowe Lata, odc.65 Polska,
2000; r. Maciej Wojtyszko
14:00 Pierwsza miłość, odc.242
14:45 Rodzina zastępcza, odc.217
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.618 Polska
16:35 Skrzydła, odc.4; USA, 1990; r. James
Burrows
17:05 Gra w ciemno, odc.111 Polska
18:05 Pierwsza miłość, odc.243
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Samo życie, odc.659 Polska
20:15 Gotowe na wszystko, odc.26; USA,
2005; r. Arlene Sanford; w. Teri Hatcher
(Susan), Felicity Huffman (Lynette),
Marcia Cross (Bree), Eva Longoria
(Gabrielle), Nicollette Sheridan (Edie),
Alfre Woodard (Betty), James Denton
(Mike), Doug Savant (Tom), Ricardo
Antonio Chavira (Carlos), Mark Moses
(Paul Young), Richard Burgi (Karl), Roger
Bart (George), Cody Kasch (Zach),
Andrea Bowen (Julie), Brenda Strong
(Mary Alice)
21:15 Gotowe na wszystko, odc.27; USA,
2005; r. Robert Duncan McNeill
21:55 Studio Lotto
22:20 Co z tą Polską? Polska, 2006
Program Tomasza Lisa
23:20 Mój wstrętny, tłusty narzeczony,
odc.2; USA, 2004; r. Bryan O’Donnell
00:15 Biznes Wydarzenia
00:35 Pogoda
00:40 Dziewczyny w bikini, odc.30
01:40 Love TV Program rozrywkowy   
02:40 BoomBox Program rozrywkowy  
05:30 Pożegnanie

06:10 Uwaga! - magazyn, 2006
06:30 Telesklep
07:10 Sąd karny - serial fabularno-dokumentalny, 2006
08:10 W-11 Wydział Śledczy - serial
fabularno-dokumentalny
08:50 Wykręć numer - interaktywny
teleturniej na żywo, 2006
10:00 Salon Gier - interaktywny teleturniej
na żywo, 2006
10:50 Na Wspólnej - serial obyczajowy
(610/0), Polska, 2006
11:20 Detektywi - serial fabularno-dokumentalny, 2006
11:50 Anioł Stróż - serial komedia (11/13),
Polska, 2005
12:20 Detektyw Monk - serial sensacyjny (1/12), USA, 2002, reż. Robert
C. Thompson , wyst. Tony Shalhoub,
Bitty Schram, Ted Levine, Jason GrayStanford
14:00 Nash Bridges - serial sensacyjny (87/122), USA, 1996, reż. Steve
DeJarnatt, wyst. Don Johnson,, Cheech
Martin, James Gammon
15:00 Barwy grzechu - telenowela
(44/160), Brazylia, 2004, reż. Denise
Saraceni
16:00 Fakty Popołudniowe
16:15 Sąd karny - serial fabularno-dokumentalny, 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
20:15 W-11 Wydział Śledczy - serial
fabularno-dokumentalny, 2006
20:55 Na Wspólnej - serial obyczajowy
(611/0), Polska, 2006, wyst. Bożena
Dykiel, Grażyna Wolszczak, Tomasz
Schimscheiner, Mieczysław Hryniewicz
21:30 Kto zabił moją córkę? - film sensacyjny, USA, 1994, reż. Eric Laneuville,
wyst. Markie Post, Gerald McRaney,
Jeffrey Nordling
23:30 Rodzina Soprano - serial sensacyjny (13/13), USA, 2004, wyst. James
Gandolfini, Lorraine Bracco, Edie Falco,
James Gandolfini, Lorraine Bracco
00:45 Uwaga! - magazyn
01:05 Nocne igraszki  - program rozrywkowy, 2006
02:05 Telesklep

05.45 Sztukateria – magazyn kulturalny
06.10 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
06.35 VIP – program kulturalno-rozrywkowy
07.00 Muzyczne listy – magazyn
08.00 TV Market
08.15 „Pokemon” (164) – serial animowany dla dzieci, USA/Japonia
08.45 „Kachorra to ja” (62) - Argentyna
2002, prod. Gabriel Fierro; reż. Jorge
Montero
09.45 DETEKTOR – RAPORT CZWÓRKI
– program reporterski
10.15 „JAG - Wojskowe Biuro Śledcze”
(69) - serial sensacyjny, USA, 1996-99
11.15 „Dekoratornia” – magazyn wnętrzarski
11.45 Kasa na bank - telerutniej
12.45 TV Market
13.00 „Daję słowo” – teleturniej
13.45 MUZYCZNE LISTY – magazyn
14.40 Lista przebojów  
15.10 „Pokemon” (165) – serial animowany dla dzieci, USA/Japonia
15.40 „Kachorra to ja” (63) - Argentyna
2002, prod. Gabriel Fierro
16.45 Muza.pl – program muzyczny
17.15 „Jezioro marzeń” (9) - serial
obyczajowy, USA 2003
18.15 „Daję słowo” – teleturniej
19.00 „JAG - Wojskowe Biuro Śledcze”
(70) - serial sensacyjny, USA
20.00 „Rzeka życia” – USA, 1992;
reż.: Robert Redford; wyst.: Craig
Sheffer, Brad Pitt, Tom Skerrit, Brenda
Blethyn, Emily Lloyd, Edie McClurg
Epicki dramat według powieści Normana
Macleana, opowiadającej dzieje rodziny
pionierów w północnym, górzystym stanie Montana. Fanatyczny kaznodzieja
Maclean (Skerritt) żelazną ręką wychowuje dwu synów: Normana (Scheffer) i
Paula (Brad Pitt). Bunt Paula wobec ojca
symbolizuje kres epoki podboju i początek tworzenia się cywilizacji miejskiej.
22.35 WYDARZENIA
22.45 Komenda
23.15 „Lolita” - USA / Francja, 1997; reż.:
Adrian Lyne; wyst.: Jeremy Irons, Melanie
Griffith, Frank Langella, Dominique
Swain, Suzanne Shepherd
02.00 MUZYCZNE LISTY – magazyn
02.50 Aquaz Music Zone
03.45 Zakończenie programu

24 lutego–9 marca

Życie Nasielska

EKOLOGICZNY PORADNIK KSIĘŻYCOWY - MARZEC
Marzec to w przyrodniczym kalendarzu czas budzenia się przyrody
z zimowego snu, czas przedwiośnia
(tak określa tę porę roku nauka
zwana fenologią). Jest to również
czas wiosennego wzruszania gleby
oraz pierwszych siewów do gruntu.
Wysiewać rośliny liściowe, owocowe,
kwiaty i zioła na rozsadnikach, w inspektach na wczesną rozsadę do 13.
Potem korzystny czas będzie też po
29. Z racji zaćmień mniej polecana
jest kwadra korzenia. Dla roślin korzeniowych, zwłaszcza selera i pora,
z racji zaćmień kwadra korzenia będzie także mniej korzystna niż kwadry owocu i liścia. Będzie to również
dobry czas do przesadzania i sadzonkowania roślin wysianych wcześniej.
Prace wykonywać najlepiej przed
południem.
Gdy Księżyc ubywa od 16 do 27,
zwłaszcza w kwadrze uprawy, można
zbierać zioła korzeniowe. Najwcześniejsze siewy do gruntu roślin korzeniowych jednorocznych: marchwi,
pietruszki, pasternaku, skorzonery,
rzodkiewki, a także cebuli, rozpocząć
najlepiej w końcu miesiąca 31 i kontynuować w kwietniu. Sadzić dymkę

najlepiej też w tym czasie. W końcu
miesiąca i potem w pierwszej dekadzie kwietnia można na cieplejszych
i bardziej suchych stanowiskach wykonywać pierwsze siewy do gruntu
roślin motylkowych, m.in. grochu
i zbóż. Sadzenie wiosenne drzewek,
jeżeli mróz popuścił, przeprowadzać
także w podobnym terminie. Po 16
można przesadzać karpy roślin wieloletnich, m.in. dzielżany, złocienie,
paprocie oraz różne rośliny skalne
i trawy, ale jeżeli nie ma konieczności lepiej te prace też przełożyć na
koniec marca i początek kwietnia na
kwadrę liścia.
Ciąć drzewa, krzewy, formować korony, prześwietlać, usuwać suche gałęzie
i pędy, skracać pędy młodych drzewek i krzewów, przycinać wcześnie
kwitnące byliny i trawy najkorzystniej, gdy Księżyca ubywa od 16 do
28 (brak linii lub linia przerywana).
W kwadrze korzenia można przystąpić do przygotowania własnych
sadzonek, np. porzeczek, bukszpanu,
jeżyn, ziół, roślin pokojowych, ale
z racji zaćmień lepiej te czynności
przełożyć na koniec miesiąca i początek kwietnia, kwadrę liścia.

PROGNOZA POGODY NA MARZEC
WEDŁUG DAWNYCH
REGUŁ

Zrazy z drzew owocowych ścinać
najlepiej przed pełnią od 11 do 13,
gorszy czas po pełni od 17 do 19.
Jeżeli tylko gleba trochę się osuszy,
warto przystąpić do jej uprawy.
Wszelkie prace uprawowe w polu
i ogrodzie, orki, przekopywania,
bronowania, wałowania, niszczenie
chwastów, szkodników najlepiej wykonywać w kwadrze uprawy. Dobry
czas na te zabiegi będzie też w kwadrze korzenia, po pełni. Jeżeli będzie
zbyt chłodno, warto wykonywać te
prace w kwadrze liścia, najgorsza
jest kwadra owocu. W powyższych
terminach, zwłaszcza jednak od 23
do 27, przerabiać komposty, nawozić
pola, ogrody, łąki.
Ptactwo domowe nasadzać na ekologiczny wylęg najlepiej od 7 do
14. Ubijać zwierzęta do 14 i po 29,
szczególnie 3,4, 8,9 i 31.
Prace w pasiekach, przeglądanie,
podmiatanie uli przeprowadzać najlepiej od 16 do 28 w dni słoneczne,
ciepłe, bezwietrzne. Szczególnie dobry czas od 22 do 28. Podkarmiać
korzystnie do 14 i po 29.
ZBIGNIEW PRZYBYLAK
DOMOWE KURACJE NATURALNE

Oczyszczający

Marzec 2006, w kończącym się roku
pod symbolicznym panowaniem Merkurego i zaczynającym się roku Księżyca, może zaskoczyć nas anomaliami.
Prognozowanie utrudniają zaćmienia.
Aura powinna być raczej dosyć sucha i niezbyt ciepła, okresowo możliwy
nawet powrót sporego zimna. Opady większe na początku i końcu miesiąca.
Rozpogodzenia liczniejsze w połowie.
Odwilżowy, z wiatrami i opadami, może być początek miesiąca. Potem
zmiennie, ale coraz chłodniej i pogodniej. W drugiej dekadzie sporo dni ze
słońcem i nocnymi przymrozkami, a nawet mrozami, porannymi mgłami.
Od czasu do czasu przejdą jednak fronty z przelotnymi opadami. W ostatniej
dekadzie miesiąca może znacznie się ocieplić. Potem w końcu miesiąca możliwe ponowne znaczne ochłodzenie, sporo wiatrów, deszczów, deszczów
ze śniegiem, także lokalnie śniegu, zwłaszcza w w górach.
ZBIGNIEW PRZYBYLAK

sok z brzozy

Bardzo korzystne działanie ma
sok z brzozy. Pozyskuje się go, po
prostu nacinając gałązki i podwieszając pod nie słoik. Przy skórnych
wyrzutach pić dwie szklanki soku
dziennie. Można przez kilka pierwszych tygodni pić surowy, świeży
sok. Potem można też pić sok,
który wcześniej uległ fermentacji.
Sok po sfermentowaniu ma nieco
inny, bardziej wyrazisty i mniej
przyjemny smak. Sok wspaniale
też oczyszcza nerki i pęcherz.
ZBIGNIEW PRZYBYLAK

IMIENNIK „Życiowy”

HELENA (greckie helene, selene – księżyc) – imię JÓZEF (hebrajskie josef – „niech przyda”) – imię
żeńskie używane w wielu krajach (niem. Helena, ang.
Helen, wł. Elena, czes. Alena. Zdrobnienia: Helenka,
Halszka, Lena.

Imię dodające blasku osobie, która je nosi – wszak
o Helenę miała toczyć się wojna trojańska.
Helena bywa zdecydowana, ma uzdolnienia kierownicze,
nie lubi, by jej ktoś wydawał polecenia lub rozkazywał.
W postępowaniu jest przede wszystkim sprawiedliwa,
szlachetna i prostolinijna. Niektóre sprawy załatwia intuicyjnie. Ceni towarzystwo, lubi otaczać się mężczyznami,
choć wierna pozostaje temu, którego wybrała.
Znani: Helena, żona Bolesława Kędzierzawego i Kazimierza Sprawiedliwego; Helena, żona Aleksandra
Jagiellończyka; Helena Mniszkówna, pisarka, autorka
„ Trędowatej”; Helena Modrzejewska, najwybitniejsza
aktorka polska.
Przysłowie ludowe: W świętej Halszki dzionek nuci już
skowronek.
Imieniny: 2.III, 23.IV, 22.V.
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męskie popularne w krajach: Anglia (Joseph) Rosja (Josif)
Niemcy (Josef). Zdrobnienia: Józek, Ziętek
Mężczyzna o tym imieniu posiada niezwykłą intuicję,
twórczy charakter, dobre rozeznanie psychiki człowieka,
dlatego łatwo nawiązuje współpracę. Nie dąży jednak do
pełnienia roli kierowniczej. Posiada wielkie ideały, które
realizuje dokładnie. Jest zwolennikiem surowego wychowania dzieci. Wybiera sobie na żonę osobę, która powinna
być jego partnerem i przyjacielem życiowym. Służy radą
i pomocą innym, jest bowiem wykształcony, inteligentny
posiada wielki zasób wiedzy. Jest powolny w podejmowaniu decyzji, łagodny w zachowaniu, staranny w pracy.
Znani: Józef Bem, generał wojsk polskich, węgierskich
i tureckich; Józef Bielawski, poeta i komediopisarz; Józef
Ignacy Kraszewski, pisarz; Józef Wybicki, pisarz i działacz
polityczny, autor hymnu narodowego; Józef Piłsudski,
polityk i mąż stanu.
Przysłowie ludowe: Gdy na Józef bociek przybędzie, to
już śniegu nie będzie
Imieniny: 15 .II, 1.III, 19.III, 1.V, 23.VI.

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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24 lutego–9 marca

Życie Nasielska
ŻYCIE OD KUCHNI ŻYCIE OD KUCHNI ŻYCIE OD KUCHNI

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

Dyżury nocne nasielskich aptek:
6–22 lutego
Apteka ARNICA, ul. Rynek 16
tel. (023) 691-21-30
23–28 lutego
Apteka Prywatna,
ul. Kilińskiego 1/3
tel. (023) 691-23-23
Apteka NOWA
ul. Warszawska

Zaproszenie do tańca

W domu od rana panował nieopisany chaos. Z kuchni dochodziły smakowite zapachy
i szczęk naczyń. Co kilka minut ktoś biegł po
schodach w górę lub w dół. Największy pokój pustoszał i z każdą chwilą coraz bardziej
przypominał salę balową, a w tym wszystkim
bez przerwy kłębiła się czwórka dzieci. Sami
tego chcieliśmy – nikt nas nie zmuszał, by
razem z Karolem i jego rodziną świętować
z powodu ostatniej soboty karnawału.
– Zachciało się nam urządzać nie wiadomo co… – kolejny raz zaczęłam zrzędzić
pod nosem.
– Ależ, babciu, przecież sama mówiłaś, że
to świetny pomysł – natychmiast odpowiedziała Kasia.

Skaranie boskie, żeby człowiek nie mógł
już otworzyć ust! Pewnie, że tak mówiłam.
I właściwie nadal tak myślałam. Za mało ze
sobą przebywamy, jako rodzina. To znaczy
– ja owszem, jeżdżę do Karola, ale Zosia
i jej mąż za rzadko widują się z Karolem
i Ludwiką. Dzieci mają też ze sobą za mało
kontaktu. Skoro więc udało nam się spotkać,
to dobrze, że organizujemy coś razem.Tylko
dlaczego od razu bal przebierańców?
Nie miałam pomysłu na strój. Ani nawet
ochoty, żeby go wymyślać. Dla dorosłych
Ludwika przywiozła kilka nieużywanych już
kostiumów z opery, gdzie kiedyś śpiewała,
dzieci zaopatrzyły się w stosowny przyodziewek jeszcze na początku karnawału, a ja
wciąż nie mogłam podjąć decyzji. W końcu
zadzwoniłam do przyjaciółki Marysi, bo ona,
jej sąsiedzi i ten kuzyn z Płocka też zostali zaproszeni. Przyszła natychmiast. Przejrzała ze
mną operowe stroje i w końcu powiedziała,
że najlepiej nadaje się szata wróżki.
– Chyba czarownicy… – zaczęłam, ale
Marysia, niezrażona tym sceptycznym
tonem, pomogła mi ubrać się w czarodziejski strój. Spojrzałam do lustra. No,
może, rzeczywiście… W tej chwili rozległ się
głos Ludwiki. Coś jej nie wyszło w kuchni
i Zosia natychmiast pobiegła na ratunek.
Wiedziałam od dawna, że moja synowa nie
jest dobrą gospodynią. Artystka! Ale skoro
Karol jest szczęśliwy… Tyle że powinnam już
robić faworki, żeby zdążyć na wieczór, a nic
nie wskazywało, bym mogła szybko dostać
się do kuchni. Marysia zaproponowała więc,

HOROSKOP
Baran 21.03.- 19.04.

żebym smażyła u niej.
– Tym bardziej że Janusz przyjechał już
z Płocka – powiedziała.

Zarumieniłam się, choć przecież jak człowiek
minął już sześćdziesiątkę, nie powinien się
czerwienić. Marysia taktownie nic nie
powiedziała. Wyszłyśmy cichcem z domu
i poszłyśmy do niej, robiąc po drodze
niezbędne zakupy. Okazało się, że Janusz
świetnie umie smażyć faworki, co pozwoliło
mi pomóc Marysi w dobraniu stroju.A potem
spokojnie wróciłam do domu.
Wieczorem wkroczyłam z ogromną tacą
ciastek do balowego pokoju.
– A skąd, babciu, masz faworki? – zapytał
Franek. – Przecież nie smażyłaś?

Lepiej powściągnij swoje emocje i przeanalizuj sytuację. Na pewno
znajdziesz jakieś wyjście. Poznasz ludzi, którzy pomogą Ci finansowo
w realizacji Twoich planów i pomysłów. Pamiętaj, że w miłości ważne jest
dobro i potrzeby partnera.

Byk 20.04.- 20.05.
Wróci Ci energia i radość życia. Ale Twoje kontakty z innymi wymagają
taktu i delikatności. Popracuj nad sobą, a zyskasz zaufanie i szacunek
współpracowników. W życiu uczuciowym nie podejmuj teraz ostatecznej
decyzji. Czas działa na Twoją korzyść.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
W pracy będziesz mieć szansę sprawdzić swoją wiedzę merytoryczną.
Podjęte niedawno decyzje powinny teraz przynieść Ci spodziewane
efekty finansowe. W życiu osobistym nie stawiaj partnera przed faktami
dokonanymi. Spróbuj najpierw porozmawiać.

Rak 22.06.- 22.07.

Postawiłam tacę na stoliku pod ścianą,
zafalowałam zwiewną szatą wróżki i odpowiedziałam:

Gwiazdy Ci sprzyjają. Koniecznie zagraj w grę liczbową, bo masz szansę
na wygraną. Nie zniechęcaj się małymi kłopotami i bądź wytrwały w tym,
co robisz. Wszystko ułoży się po Twojej myśli. Nawet życie uczuciowe
nabierze tempa i w pełni Cię zadowoli.

– Po prostu wyczarowałam.

Lew 23.07.- 22.08.

Babcia Jadzia

Faworki
25 dkg mąki, 3 żółtka, kilka łyżek gęstej
śmietany, 1 łyżka spirytusu, sól, proszek
do pieczenia (nie jest konieczny), tłuszcz
do smażenia, cukier puder (z dodatkiem
cukru waniliowego) do posypania faworków,
ręczniki papierowe do osączania

W życiu zawodowym sporo już osiągnąłeś. Teraz będzie tylko lepiej,
a Twoja kariera rozwinie się. Postaraj się jednak zadbać o właściwy
wypoczynek, a na pewno poprawi się Twoje samopoczucie i kondycja.
Nie lekceważ uczuć swojego partnera.

Panna 23.08.- 22.09.
W czasie nadchodzących dni nie podejmuj żadnych samodzielnych
decyzji finansowych. Dokładnie sprawdzaj wszelkie podpisywane przez
siebie dokumenty. W życiu uczuciowym kieruj się raczej rozsądkiem.

Waga 23.09.- 22.10.
Mąkę zagnieść ze śmietaną i żółtkami, dodać szczyptę soli, proszek
i spirytus. Wyrobione ciasto (powinno być gęstości ciasta na makaron)
rozwałkowywać partiami na jak najcieńsze placki. Kroić na paski, robić
w nich kilkucentymetrowe rozcięcie
i przez otwór przewinąć połowę
paska. Należy uważać, by na cieście
nie pozostała mąka. Faworki smażyć
w głębokim, bardzo gorącym tłuszczu, z obu stron. Gotowe, odkładać
na talerz przykryty papierowym
ręcznikiem. Gdy oddadzą nadmiar
tłuszczu, przenieść na tacę i posypać
cukrem pudrem z dodatkiem cukru
waniliowego.

Kino NIWA ZAPRASZA
24–26 LUTEGO godz.17.00

„Księżniczka na ziarnku grochu”
Princess and the Pea (USA, 2002); Bajka animowana; czas 90 min.; Reżyseria: Mark
Swan; Reżyseria (polskiej wersji językowej): Krzysztof Kołbasiuk; Scenariusz: Ray
Goldrup
Sebastian – stary, mądry kruk próbuje odkryć tajemnicę ziarnka grochu, by uratować
królestwo przed zagładą. Tymczasem młody i piękny książę Otto szuka księżniczki
swoich marzeń. Czy niedźwiedź Baltazar, świnki: Księżniczka, Śmiała i Żarłok pomogą
księżniczce Darii w odkryciu prawdy i znalezieniu prawdziwej miłości?
24–26 LUTEGO godz.19.00

„PIŁA II”

(USA, 2005); Horror/Thriller; czas 93 min., dozw. od 18 lat; Reżyseria: Darren
Lynn Bousman; Scenariusz: Darren Lynn Bousman, Leigh Whannell; Obsada:
Donnie Wahlberg; Shawnee Smith; Tobin Bell; Glenn Plummer; Dina Meyer
Okoliczności makabrycznego morderstwa, które bada detektyw Eric Mason (Donnie
Wahlberg) świadczą o jednym: psychopatyczny morderca „Jigsaw” powrócił. Niewinne ofiary zamknięte w jednej celi ponownie będą zmuszone do wzięcia udziału
w śmiertelnej grze. Od ich decyzji zależeć będzie, kto z uwięzionych przeżyje, a kto
umrze. Dla tych, którzy ocaleją, nic już nie będzie takie, jak przedtem.
3–5 MARCA godz.18.00

„SKY FIGHTERS”

Reżyseria: Gérard Pires; Scenariusz: Gilles Malençon; Na podstawie komiksu:
Jean-Michel Charlier, Albert Uderzo; Obsada: Benoît Magimel - Kapitan Michel
„Mike” Navarre, Clovis Cornillac - Kapitan Sébastien ‘Coyotte’ Vallois, Géraldine
Pailhas - Maelle Coste, Philippe Torreton - Bertrand, Rey Reyes - Stardust

W życiu zawodowym mała stagnacja. Ale nie przejmuj się, bo z pozoru
Twoje mało znaczące zadania będą miały duży wpływ na ważne sprawy.
W miłości wyjaśnią się wszelkie niedomówienia i znów zapanuje zgoda.

Skorpion 23.10.- 21.11.
Przez najbliższe dni lepiej zajmij się sprawami domowymi. Obowiązki
zawodowe odłóż na później. Ambitne plany zrealizujesz w innym terminie.
Samotne Skorpiony mają szanse na poznanie ciekawych osób.

Strzelec 22.11.- 21.12.
Będziesz mieć okazję wykazania się dobrą znajomością przepisów
prawnych. Nie wdawaj się jednak w żadne spory sądowe lub urzędowe.
W życiu uczuciowym nie bój się mówić o swoich pragnieniach. Na pewno
dojdziesz do porozumienia z partnerem.

Koziorożec 22.12.- 19.02.
Dzięki systematycznej i odpowiedzialnej pracy zyskasz zaufanie swoich
przełożonych. Masz szansę na podwyżkę lub nawet awans, wykorzystaj
ten dobry czas. W życiu więcej uczuciowym przyda się więcej łagodności
i ustępliwości.

Wodnik 20.01.- 18.02.
Musisz teraz podjąć ważne decyzje dotyczące swojej kariery zawodowej.
Nie działaj na przekór swojej intuicji. Koniecznie uważaj na to, co i gdzie
mówisz. W życiu rodzinnym małe nieporozumienia rozwiązuj na bieżąco, później
będzie coraz trudniej.

Ryby 19.02.- 20.03.
Twoje marzenia i oczekiwania są niewspółmierne do możliwości. Najpierw
udoskonal swoje umiejętności, zanim zabierzesz się za realizację ambitnych
planów. Może zgłoś się na kurs doszkalający. W miłości znacznie lepiej.
Partner jest Tobą oczarowany.

24 lutego–9 marca
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 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 mieszkanie własnościowe 49 m2, 2 pokoje, widna kuchnia,
parter, Nasielsk – ul. Warszawska,
tel. 0 693 706 885
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
Pizzeria Salermo zatrudni kierowcę
z samochodem, tel. 023 692 14 02
Sprzedam działki budowlane
w Miękoszynie koło Nasielska,
tel. 0 608 034 539
Wynajmę dom w Nasielsku
o pow. 80 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wszystkie media,
tel. 0 510 046 724
Sprzedam meble 3 segmenty,szafa,ławostół (orzech) i 2 fotele stan
dobry 700 zł, tel. 0 512–148–874
Sprzedam wózek dziecięcy z koszem głęboki i spacerówka w jednym + nosidło, zielony–ciemnozielony (kratka) stan b.dobry 350 zł
tel. 0 512–148–874
Obornik tanio sprzedam, tel. 023
661 41 04
Wynajmę na okres letni działkę
położoną bezpośrednio nad zalewem w Nowym Mieście, tel. 023
661 41 04
Sprzedam działki budowlane
w Miękoszynie k. Nasielska,
tel. 0 608 034 539
Sprzedam rozbitego Peugota 306,
1,4 + gaz, rok 1997, tanio, tel. 0 603
088 659, 023 661 61 53
Szukam domu do wynajęcia w Nasielsku, tel. 0 502 681 747
Sprzedam działkę budowlaną
o pow. 800 m2 w Starych Pieścirogach, ul. Kolejowa 55, tel. 0 66
333 27 25

Życie Nasielska
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II Grand Prix Nasielska w Tenisie Stołowym

ala Sportowa w Nasielsku już
H
po raz drugi przeprowadziła
na swoim obiekcie Grand Prix
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GMINNE TURNIEJE PIŁKI SIATKOWEJ

małym zaskoczeniem była niska frekwencja SZKOŁY PODSTAWOWE
w grupie dziewcząt, które w przeciwieństwie
do chłopców rywalizowały tylko w jednej W hali sportowej w Nasielsku w dniu 13 lutego
br. odbył się gminny turniej w mini piłkę siatw Tenisie Stołowym. Po tym, jak kategorii.
kową dla dziewcząt i chłopców. W zawodach
wielkim zainteresowaniem
Wśród najmłodszych tenisistów (rocznik 1995 udział wzięli uczniowie i uczennice z nastęcieszyła się pierwsza edyi młodsi) prymat
wiódł Adrian pujących szkół: Szkoła Podstawowa przy ZS
cja turnieju, organizaŻ y ł a . Te n nr 3 z Cieksyna, Szkoła Podstawowa przy ZS
torzy byli pewni, że
m ł o d y nr 2 z Pieścirogów oraz Szkoła Podstawowa
i te zawody dostarczą wielu emocji
z Nasielska. Po losowaniu ustalono kolejność
i walki przy stołach
meczy i przystąpiono do rozgrywek.
i nie mylili się.
Kategoria chłopców:
Cała edycja Grand Prix
I miejsce
SP Cieksyn
4 pkt.
składała się z czterech poII miejsce
SP Nasielsk
3 pkt.
jedynczych turniejów, które
III
miejsce
SP
Pieścirogi
2 pkt.
rozgrywane były na przełomie

Skład drużyny zwycięskiej: Przeorski Kamil,
Kado Daniel, Gerasik Szymon, Śmigasiewicz
Michał, Ostaszewski Łukasz, Ostrowski Edwin,
Ostrowski Przemysław, Sosnowski Dawid. Opiekun grupy – Iza Ropielewska.
Kategoria dziewcząt:
I miejsce SP Nasielsk
II miejsce

2 pkt.

SP Pieścirogi

1 pkt

Skład drużyny zwycięskiej: Dzikoń Agnieszka,
Wajszczuk Marta, Bącik Agnieszka, Białorucka
Paulina, Tomczak Anna, Rogalska Sylwia. Opiekun grupy – Renata Wróblewska.

trzech ostatnich miesięcy. Walcząc w ten sposób, zawodnicy
gromadzili punkty potrzebne
do końcowej klasyfikacji całego turnieju. I tak, za zajęcie
pierwszego miejsca uczestnik
otrzymywał 50 pkt., drugiego
40 pkt. tenisista wygrał dwa
z czterech rozegranych turniejów, raz zajmutrzeciego 30 pkt. i czwartego 20 pkt.
jąc drugie miejsce, uzyskał w sumie 140 pkt.
Największym zainteresowaniem cieszyły Wystarczyło mu to jednak do zajęcia pierwsię kategorie chłopców – w sumie walczyli szego miejsca w swojej grupie wiekowej. Tuz
oni w trzech grupach wiekowych. Natomiast za nim uplasował się Kamil Białorucki, który
uzyskał liczbę 130 pkt., niewiele przegrywając ze zwycięzcą. Trzecie miejsce przypadło Arturowi Skoroszewskiemu 85 pkt.
i czwarte Damianowi Kancerkowi 75 Pkt.
Widać wyraźnie jak zacięta i wyrównana
była walka pomiędzy tymi chłopcami.

Niewiele mniej emocji dostarczyli nam
uczestnicy z rocznika 1993 i młodsi. Tu
po zaciętych i emocjonujących pojedynkach zwyciężył Mateusz Daszczyński
uzyskując sumę 130 pkt. Dosłownie o włos
za nim uplasował się Adam Jasiński, który
nazbierał 120 oczek. Trzecie miejsce przypadło Adrianowi Skoroszewskiemu ze 110
punktami.

Najlepszy w najstarszej grupie chłopców, Paweł Czarnecki

W najstarszej grupie chłopców z rocznika
1991 i młodsi zwyciężył Paweł Czarnecki.
Uzyskał on 140 pkt., zostawiając za swoimi plecami drugiego w klasyfikacji (małe
zaskoczenie) Mateusza Niedzielskiego.
Mateusz nazbierał równe 100 oczek,
chociaż gdyby uczestniczył we wszystkich czterech turniejach, jego dorobek
mógł wyglądać zupełnie inaczej. Na
trzecim miejscu znalazł się Sebastian
Ziółkowski 60 pkt. i na czwartym z 40
punktami Mateusz Kamiński.

Z przymrużeniem oka

Na koniec przyszedł czas na podsumowanie poczynań dziewcząt. Wśród
nich najlepsza okazała się Angelika
Wierzbowska 100 pkt., natomiast
drugie miejsce zajęła Karolina Popielewska 60 pkt. Organizatorzy nie
przyznali w tej kat. trzeciego miejsca,
ponieważ aby liczyć się w końcowej
klasyfikacji całej imprezy, zawodnik
musiał uczestniczyć co najmniej
w dwóch turniejach Grand Prix.
Wszyscy uczestnicy z poszczególnych roczników wykazali się
ogromną ambicją i chęcią walki.
Organizatorzy postarali się o to, by
wysiłek młodzieży nie poszedł na
marne, fundując młodym zawodnikom puchary i okolicznościowe dyplomy. Do zobaczenia na kolejnym
Grand Prix.
M. Ch.

GIMNAZJA
14 lutego br. w hali sportowej w Nasielsku odbył się
gminny turniej piłki siatkowej dla gimnazjów.
		
		
		
		
		
		

Im
II m
III m

Klasyfikacja końcowa dziewcząt:
Gimnazjum w Nasielsku
Gimnazjum w Cieksynie
Gimnazjum w Pieścirogach

4 pkt.
3 pkt.
2 pkt.

Kategoria chłopców:
I
Gimnazjum w Cieksynie
4 pkt.
II
Gimnazjum w Pieścirogach
3 pkt.
III
Gimnazjum w Nasielsku
2 pkt.
Po zakończeniu turnieju wszystkim reprezentacjom szkół wręczono dyplomy,
a najlepszym puchary.

BRYDŻ
Wyniki turnieju „trzeciego” 10.02.2006 r.:
1.Waldemar Gnatkowski – Janusz Wydra			
101 pkt. (63,13%)
2.Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński			
94 pkt. (58,75%)
3.Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski			
90 pkt. (56,25%)
4.Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki			
84 pkt. (52,50%)
5.Janusz Czyżewski – Grzegorz Kosewski			
82 pkt. (51,25%)
6.Andrzej Lenart – Zbigniew Kuczyński			
82 pkt. (51,25%)
7.Krzysztof Gałek – Jerzy Ludwicki				
79 pkt. (49,38%)
8.Józef Dobrowolski – Zbigniew Michalski			
72 pkt. (45,00%)
9.Marek Rębecki – Piotr Turek				
70 pkt. (43,75%)
10.Adam Banasiuk – Teodor Brodowski			
69 pkt. (43,13%)
11.Jacek Jeżółkowski – Maciej Osiński				
57 pkt. (35,63%)

PK

