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Pomnik już wkrótce
Na Rynku rozpoczęły się już
prace w związku z uporządkowaniem placu i nadaniem mu
imienia Ojca Świętego Jana
Pawła II. Niedawna pierwsza
rocznica jego odejścia skłoniła
wiele osób na całym świecie,
a szczególnie nas, jego rodaków,
do refleksji i wspominania jego
nauk. Pomnik polskiego papieża,
który niedługo stanie w Nasielsku, będzie nie tylko wyrazem
szczególnej czci dla naszego
Rodaka, ale będzie też przypominał nam postać Jana Pawła
II i to, czego nas nauczał.
Decyzja o tej formie uhonorowania pamięci Papieża-Polaka zapadła podczas XLIX sesji Rady
Miejskiej, 20 października 2005 r. Radni, po
pozytywnej opinii komisji merytorycznej, przyjęli wówczas jednogłośnie uchwałę o nadaniu
nazwy „Skwer im. Jana Pawła II” placowi między
ulicami Rynek a Młynarską. Po uzyskaniu zgody władz kościelnych przystąpiono do realizacji
tego szczytnego zamierzenia. Jeszcze w 2005
roku Rada Miejska, z kilku zaproponowanych jej
koncepcji, wybrała projekt pomnika autorstwa
Marka Zalewskiego, artysty plastyka z Ciechanowa. Pomnik będzie przedstawiał popiersie
Papieża na cokole.
fot. M. Stamirowski

więcej na str. 2
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Życie Nasielska
Zbliża się Wielkanoc.
Czas tryumfu dobra,
miłości, nadziei i życia
nad śmiercią i złem.
Czas, kiedy Zmartwychwstały
Chrystus wlewa w nasze serca
radość i odrodzenie. Czas, kiedy
milczenie śmierci przerwie radość
wiekuistego „Alleluja”.

Niech ten świąteczny czas przyniesie nam wszystkim chwilę
zadumy i zachwytu nad cudem życia,
radość z bycia wśród najbliższych i przyjaciół,
nadzieję na dobro, która się spełnia i która sił przysparza,
wiosnę, która napawa otuchą, zadowolenie z osiągnięć
i wiarę, że następne będą jeszcze wspanialsze.
Życzę wszystkim mieszkańcom Gminy Nasielsk
oraz gościom odwiedzającym nas w te radosne święta,
a także nasielszczanom we wszystkich zakątkach kraju i świata
spokojnych i rodzinnie spędzonych Świąt Wielkiejnocy,
harmonii, optymizmu i wiosny przez cały rok
oraz odpoczynku od trosk codzienności.
				
				

Burmistrz Nasielska
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

Zbieramy na pomnik
W niedzielę 2 kwietnia br., w I rocznicę
śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II,
w parafiach na terenie Gminy Nasielsk odbyła się – w ramach zbiórki
publicznej przeprowadzanej przez
Honorowy Komitet Budowy Pomnika Jana Pawła II – akcja zbierania
ofiar do puszek na rzecz budowy
pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II
w Nasielsku. Ofiary do puszek zbierali
uczniowie gimnazjów pod nadzorem
opiekunów–nauczycieli.

Pieścirogach oraz ks. Józefowi Szczecińskiemu, proboszczowi Parafii
św. Doroty w Cieksynie za umożliwienie przeprowadzenia zbiórki przy
kościołach. Dziękujemy również
młodzieży z Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku, Zespołu
Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach
i Zespołu Szkół Nr 3 w Cieksynie
za zbieranie do puszek oraz nauczycielom z wymienionych szkół
za opiekę nad młodzieżą.

Zebrane środki finansowe zostały
przekazane Komitetowi. Następnie
Komitet dokonał zsumowania zebranych kwot i ich przeliczenia celem
potwierdzenia zgodności.

Dziękujemy wreszcie wszystkim
ofiarodawcom za złożone ofiary
na budowę pomnika Wielkiego
Polaka – Ojca Świętego Jana Pawła
II, które zasiliły konto Honorowego
Komitetu.

Ogólny wynik zbiórki w dniu
2 kwietnia to 5049,19 zł (słownie:
pięć tysięcy czterdzieści dziewięć
złotych dziewiętnaście groszy).
Wyniki zbiórki w poszczególnych
parafiach przedstawiały się następująco:
Kościół parafialny w Nasielsku
– 3689,01 zł
Kościół parafialny w Cieksynie
– 1005,88 zł
Kościół parafialny w Starych Pieścirogach – 354,30 zł
Zebrana kwota została wpłacona na
konto bankowe Komitetu.
Serdecznie dziękujemy: ks. Kazimierzowi Śniegockiemu, proboszczowi
Parafii św. Wojciecha w Nasielsku,
ks. Janowi Majewskiemu, proboszczowi Parafii św. Katarzyny w Starych

Jednocześnie przypominamy, iż
ofiary na budowę pomnika można
wrzucać do skarbonek ustawionych
w Banku Spółdzielczym w Nasielsku
i w Urzędzie Miejskim w Nasielsku
oraz wpłacać na konto Honorowego Komitetu przez cały czas do 15
sierpnia br.
Przypominamy numer konta Honorowego Komitetu:

Bank Spółdzielczy w Nasielsku
77 822600080010654220000001
Zachęcamy do dalszego wspierania
Honorowego Komitetu.
W imieniu
Honorowego Komitetu
Budowy Pomnika Jana Pawła II
Grzegorz Brzeziński
Przewodniczący Komitetu

Wielkanoc to czas niezwykły. Czas spotkań wśród najbliższych,
pieczonych mazurków, doskonałych potraw na stołach.
W imieniu Rady Miejskiej w Nasielsku oraz swoim własnym
życzę wszystkim mieszkańcom Gminy Nasielsk,
aby nadchodzące Święta przepełnił duch szczęścia i miłości.
By po Świętach nastały dni sukcesów w życiu osobistym i zawodowym,
by każdy z tych dni przynosił uśmiech.
Niech spełniają się marzenia, a wiara niech codziennie dodaje sił i energii
do realizacji zamierzonych planów.
						
						
						

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Nasielsku
mgr Dariusz Leszczyński

Spokojnych, rodzinnie spędzonych Świąt Wielkanocnych,
radości, jaką niesie odrodzenie natury i świata,
satysfakcji z codziennych zajęć i świątecznego nastroju przez cały rok
wszystkim mieszkańcom Gminy Nasielsk życzy
					
					

Starosta Nowodworski
Maria Kowalska

Pomnik już wkrótce
dokończenie ze str. 1

Inicjatywa nadania placowi imienia
Papieża Jana Pawła II wyszła od władz
gminy, jednak do jej realizacji włączyła się z zapałem cała społeczność.
Na początku marca br. zawiązał się
Honorowy Komitet Budowy Pomnika Jana Pawła II, w skład którego
weszli przedsiębiorcy prowadzący
działalność na terenie naszej gminy.
Jest to ciało społeczne, wspierające
burmistrza i władze gminy w podjętym przedsięwzięciu. Dzięki temu
do tej inicjatywy mogą włączyć się
wszyscy mieszkańcy gminy. Pracami
Komitetu kieruje Zarząd – Bogumiła
Barcińska-Ekler, Hanna Wróblewska,
Stanisław Borzym i Tomasz Zalewski
– któremu przewodniczy Grzegorz
Brzeziński. Celem działania Komitetu
jest zorganizowanie zbiórki publicznej
na rzecz budowy pomnika i zagospodarowanie skweru wokół niego.
W Urzędzie Miejskim i w Banku Spółdzielczym w Nasielsku prowadzona
jest od 3 marca zbiórka pieniędzy
do wystawionych skarbon. Komitet
gromadzi również środki na specjalnie utworzonym koncie bankowym;
zorganizował też kwestę w kościołach
parafialnych naszej gminy.
Dzięki tym zbiórkom, niezależnie od
wysokości uzyskanych tą drogą środków, każdy nasielszczanin będzie mógł
mieć swój udział w uczczeniu pamięci
Ojca Świętego Jana Pawła II. Nie skala
tych środków jest najważniejsza, a fakt,
iż budowa pomnika polskiego Papieża
jest inicjatywą jednoczącą wszystkich
mieszkańców gminy.

Jednak główny ciężar budowy pomnika i urządzenia skweru spoczywa
na gminie. Wielu przedsiębiorców
spontanicznie włącza się do tego
przedsięwzięcia: przekazują – jako
darowizny – materiały lub wykonują
prace. W tej chwili trwają roboty
prowadzone przez firmę pana
Ireneusza Ziemieckiego;
włączyli się też pan Tad e u s z C z a ch o row s k i
(Electroplast), pan Michał
Sakowski ze swoją firmą
oraz właściciel hurtowni
materiałów Eugeniusz
Winnicki. Nie jest to
zamknięta lista darczyńców – zaznacza
Małgorzata Rosłońska, kierownik Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Miejskiego. Są sygnały,
że włączą się następni przedsiębiorcy.
Inne firmy natomiast dokonują wpłat
na konto budowy pomnika.
Jeśli chodzi o zagospodarowanie
terenów wokół pomnika, planowana jest estetyzacja parku: wykonane
będą alejki, odnowione oświetlenie.
Są już konkretne projekty, ale trudno
jednak w tej chwili podać dokładny
termin przeprowadzenia tych prac.
Planowane roboty zostały podzielone na etapy; ich realizacja będzie
się odbywała w zależności od posiadanych środków.
Pomnik Jana Pawła II ma być odsłonięty 18 maja 2006 r., w dniu
urodzin Karola Wojtyły. Wprawdzie
tegoroczna ciężka i długa zima
opóźniła rozpoczęcie prac, jednak
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dotrzymanie tego terminu jest
realne.
2 kwietnia została wyłożona
Księga Pamiątkowa w kościele
św. Wojciecha w Nasielsku, do której
można się wpisywać, w związku
z inicjatywą uczczenia pamięci Ojca
Świętego Jana Pawła II. Następnie, po
miesiącu, od 2 maja Księga będzie
wyłożona w kościele św. Doroty
w Cieksynie. 2 czerwca do Księgi będzie można wpisywać się w parafii św.
Katarzyny w Pieścirogach, bo tam będzie wyłożona przez kolejny miesiąc.
Od 2 lipca Księga zostanie wyłożona
w Urzędzie Gminy. Z początkiem
sierpnia Księga znów trafi do nasielskiego kościoła św. Wojciecha, potem
zaś, 15 sierpnia, zostanie złożona jako
wotum wdzięczności mieszkańców
gminy w kościele w Nasielsku.
Agata I. Wojtko
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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Wielkanoc po polsku

Od środy popielcowej do Zielonych
Świąt trwały najważniejsze wiosenne święta, których obrzędowość
głęboko sięga korzeniami w czasy
przedchrześcijańskie. Nawiązuje
do dawnego kalendarza ludowego
i związanych z nim praktyk magicznych. 40 dni wielkiego postu, Triduum Paschalne i wreszcie Wielkanoc
– ten czas nieodłącznie związany jest
z wieloma obrzędami i zwyczajami,
nie tylko religijnymi.
Kulminacja czasu nawrócenia i pokuty, a jednocześnie przygotowanie
się do świąt Zmartwychwstania
i odrodzenia życia, przypada na
Wielki Tydzień. W rozpoczynającą
go Kwietną bądź Wierzbną, czyli
Palmową Niedzielę obchodzi się
pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa
do Jerozolimy. Dlatego przygotowuje
się na ten dzień palmy – przystrojone
gałązki wierzbowe lub leszczynowe
(bądź – w zależności od regionu
– całe kwiatowe konstrukcje) – dla
przypomnienia gałązek palmowych,
którymi witano Jezusa. Jednak według
etnografów zwyczaj przybierania
kwiatami czy wstążeczkami młodych
gałązek wywodzi się ze starosłowiańskiego święta wiosny przypadającego
w okresie równonocy wiosennej. Palmie przypisywano działanie lecznicze
i magiczne: poświęconymi chłostano
się dla zdrowia i połykano bazie, aby
zapobiec chorobom gardła i płuc.
Podczas Wielkiego Tygodnia odwiedzano chorych, a ubogim udzielano
wsparcia. Należało również w tym
czasie dokładnie posprzątać dom
i obejście, przygotować odświętną
odzież, a także pozbyć się z serc
wszystkiego, co złe. W Wielką
Środę po ciemnej jutrzni (podczas
niej gaszono świece i uderzano
brewiarzami o ławki) milkły dzwony,
a chłopcy, trzykrotnie obchodząc
wieś z kołatkami i bębnem, przypominali o obowiązującym poście. Gospodarze święcili zeszłoroczną wodą
pola, aby dawały obfite plony, palono
też (lub topiono) kukłę Judasza.
W Wielki Czwartek, zwany Cierniowym, biskupi i królowie (także
niekiedy księża podczas mszy,
w czasie których używano zamiast
dzwonków – kołatek) umywali nogi
– na wzór Jezusa – starcom, ubogim.
Na pamiątkę ostatniego posiłku Jezusa spożywano tajnię – postną kolację.

Wielki Piątek jest dniem nawiedzenia
przygotowanych w kościołach grobów Jezusa. Zwyczaj ich przystrajania
dotarł do naszego kraju z Niemiec
lub Czech, jednak w Polsce przybrał
bogatszą formę. Elementy narodowe
i patriotyczne, chętnie eksponowane
do dziś, zaczęły pojawiać się jeszcze
w XVII wieku. Rozkwit tego rodzaju
przybrania następował w okresach
narodowej niewoli. Przy grobach
straże trzymały specjalne warty, co
jest obyczajem praktykowanym
do dziś. Dawniej na wsiach straż
sprawowali np. co znaczniejsi gospodarze w polskich
mundurach. Pięknym
obyczajem było odwiedzanie grobów.
W miastach obchodzono wszystkie najważniejsze kościoły,
w każdym poświęcając chwilę na modlitwę i składając datki
na najbiedniejszych.
Na wsiach z kolei
w obrzędach tego
dnia najważniejszą
rolę odgrywały żur
i śledź, stanowiące
podstawę jadłospisu
w czasie wielkiego
postu. Pozbywano
się ich w specjalny
sposób: gospodynie
„wyrzucały” post,
rozsypując popiół
na polach i tłukąc
garnek, w którym był
niesiony, po czym
urządzano „pogrzeb”
żuru i śledzia. Na
Kujawach zupą oblewano drzwi domów
Przy pochówku żuru
rozbijano niesiony na
plecach przez nowicjusza w zabawie gliniany gar z zupą, oblewając
przy tym obficie delikwenta; śledzia
natomiast wieszano na sznurze na
przydrożnej wierzbie.
W Wielki Piątek woda w rzekach
i potokach przed wschodem słońca
miała mieć właściwości uzdrawiające i chroniące przed chorobami,
dlatego wczesnym rankiem myto
się w nich i kąpano przed świtem.
Myto też krowy, dla zapewnienia im
zdrowia i obfitości mleka. Dzień ten
uważano za właściwy do sadzenia

Panu
Grzegorzowi Duchnowskiemu,
Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku
oraz byłemu Przewodniczącemu Rady Miejskiej
w Nasielsku
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Matki
składa
Burmistrz Nasielska
Bernard Dariusz Mucha

drzewek owocowych – dobrze
wówczas rosły i owocowały. (Za to
groch miał się bardzo udać, gdy był
wysiany w Wielki Wtorek). Masło
ubite w Wielki Piątek gospodynie
przechowywały przez cały rok, ponieważ używano go jako lekarstwa
na rany ludzi i zwierząt. Zniesione
tego dnia jajka podobno nigdy się
nie psuły, a rzucone w ogień – gasiły natychmiast pożar. Dzień ten
przeznaczano na pieczenie chleba
żytniego i pszennego oraz placków
z serem i jajeczników. Umycie twarzy i rąk w wodzie po myciu naczyń

używanych do wyrobienia ciasta
zapewnić miało urodę i ładną cerę
(włosy natomiast myto w wodzie
po gotowaniu jajek na pisanki).
Dzień Męki Jezusa był też odpowiedni
do pierwszych prac polowych; pracowano tego dnia tylko do południa
– później gospodarze pełnili wartę przy
Chrystusowym Grobie. Nie wszystkie
prace można było wykonywać tego
dnia – zabronione było przędzenie,
tkanie, kręcenie powrozów itd., by
„Panu Jezusowi nie narzucać paździerzy na ran”. Za to należało przygotować pisanki. To kolejny prastary
zwyczaj zaadoptowany do tradycji
chrześcijańskiej. Jajko w czasach prasłowiańskich było symbolem m.in.
odradzającego się życia. Zdobienie
jaj przyszło do nas z Persji. Jest wiele
legend objaśniających ten zwyczaj.
Jedna z nich opowiada, że malowanie
jajek wprowadziła Maria Magdalena.
W tradycji ludowej pisanki wiążą się
z wieloma zabawami. Wykupują się
nimi dziewczęta w Lany Poniedziałek;
najpiękniejsze ofiarowywane były ukochanemu chłopcu (i nawzajem – przyjęcie jajka oznaczało przychylność).
Nazwy zdobionych jajek są różne,
w zależności od sposobu wykonania
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(lub regionu). Jajka pomalowane na
jeden kolor to: kraszanki, malowanki;
jeśli wyryto na nich wzorek, były to
skrobanki lub rysowanki. Jajka pokryte
woskiem, a potem gotowane w barwnikach, tak że zostawał biały wzór – to
pisanki lub piski.
W Wielką Sobotę należało tylko przygotowywać „święcone”. Rankiem
z kościoła przynoszono święconą
wodę (którą trzeba było skropić cały
dom i bydło), a także poświęcony
ogień, od którego rozpala się nowy
ogień w domu. Popiół ze spalonych
przed kościołami tzw. głowienek
( ga ł ą zek l e s z c z y ny )
gospodarze rozsypywali na polach w dniu
pierwszej orki, zaś same
głowienki w drugi dzień
Wielkiejnocy zatykali na
krańcach pola. Chroniło
to przed klęskami żywiołowymi.
Tradycja „świeconego”
sięga wczesnych wieków
chrześcijaństwa. Literatura
pamiętnikarska pozostawiła wiele opisów suto
zastawionych stołów
(a niekiedy – całych
komnat) przysmakami
utrzymanymi w wielkanocnym duchu. Wiadomo, że przygotowywano
niekiedy menu o wymowie symbolicznej: np. 12
pieczonych jeleni (liczba
miesięcy w roku), 52 ciasta z bakaliami (tygodnie),
365 wielkanocnych babek
(dni), 8760 kwart miodu
(godziny) itp. Oczywiście,
nikt takich ilości jadła nie
woził do poświęcenia,
ksiądz przychodził do
dworu czy pałacu. A także do chałup
co znamienitszych gospodarzy, jak
np. Borynowie w powieści Reymonta
Chłopi, do których biedniejsi donosili
do poświęcenia swoje potrawy. Na
takich chłopskich stołach pieczone
prosię (z obowiązkową pisanką w pysku) nie było niczym szczególnym.
Dziś w koszyczku (a potem na wielkanocnym stole) powinny znajdować
się: pisanki, chleb i słodkie wypieki,
coś z wędlin czy mięs, chrzan, sól,
wszystko przybrane barwnikiem lub
bukszpanem. Poświęconym pokarmom przypisywano niezwykłą
moc. Obchodzono z nim trzykrotnie
domostwa, dla zapewnienia dostatku
i ochrony przed myszami i szczurami;
ze święconym pieczywem i ciastkami
należało obejść stodołę, aby przez
cały rok była pełna. Jednak po zachodzie słońca nie wolno było święconki
ruszać.
Do kościołów na rezurekcję wzywały dzwony. Kto zaspał, nie miał
prawa jeść wielkanocnego śniadania
(groziło to chorobą). Nabożeństwo
rozpoczynała procesja – jeśli zaś
jakiejś kobiecie coś przeszkodziło
w trzykrotnym obejściu kościoła
ze wszystkimi (np. odpadł jej rze-
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myk od buta), niechybnie była
ona czarownicą! Rezurekcyjnym
dzwonom wtórowały strzały z armat i dubeltówek. Po nabożeństwie
gospodarze spieszyli do domu, bo
temu, kto dotarł tam pierwszy, miało się nadzwyczaj udać zboże. Poza
tym – chciano jak najszybciej zjeść
świąteczne śniadanie. Mogło ono
składać się z zimnego święconego:
wędlin, jajek, sera, placków. W innych regionach podawano na śniadanie barszcz lub żurek, oczywiście
z dodatkiem poświęconej wędliny
i jaj. Aby uniknąć przykrych skutków obżarstwa, należało na czczo
zjeść nieco poświęconego chrzanu
i trzy razy chuchnąć do komina.
Najbardziej obfite uczty odbywały się
w bogatych dworach i pałacach, jednak podczas Świąt Wielkanocnych
jedzenie w dużych ilościach należało
po prostu do zwyczaju. Święconką
należało się bezwzględnie podzielić
z najbiedniejszymi, a pozostałości
pokarmów nie wolno było wyrzucać. Zresztą, dlaczego miano by to
robić, skoro skorupki poświęconych
jaj chroniły ogród przed liszkami,
a chleb podany krowom pomagał im
w urodzeniu zdrowego potomstwa?
Krzyżyki z poświęconego chrzanu
chroniły dom przed wężami.
Poniedziałek Wielkanocny nie na
darmo zwany jest Lanym. Dziewczęta broniły się od oblewania, uciekały,
z drugiej strony ta, której nikt nie gonił z wiadrem wody, bywało, że sama
się oblewała, by pokazać, że i ona ma
powodzenie u płci przeciwnej. Polewanie wodą próbowano tłumaczyć
różnymi opowieściami związanymi
ze zmartwychwstaniem, jednak
wywodzi się ono z pradawnej wiary w oczyszczającą moc wody, co
Kościół usankcjonował w obrzędzie
chrztu. Dzisiejszy śmigus-dyngus
to połączenie dwóch dawnych
zwyczajów: polewania wodą (bądź
„śmigania” rózgami) oraz „chodzenia po dyngusie”, czyli odwiedzania
domów z wierszowanymi przymówkami o jedzenie.
Od Wielkiejnocy chłopcy chodzili
też po wsi „z kurem”, a dziewczęta
– „z gaikiem”. Innym zwyczajem,
kultywowanym do dziś na Kujawach,
są przywołanki. Wcześniej ułożone
wiersze o zaletach bądź wadach
panien kawalerowie wykrzykują,
siedząc na wysokim drzewie lub
dachu domu, tak by słyszała je
cała wieś. Z kolei Kraków czci ten
dzień zabawą odpustową zwaną
Emaus (a Wtorek Wielkanocny
– Rękawką; było to częstowanie
jedzeniem ubogich i ucztowanie na
kopcu Krakusa). Niezależnie od regionu Polski, Wielkanoc do dziś jest
przede wszystkim świętem nadziei,
odrodzenia życia i radości.
A. I. Wojtko
Na podstawie książek Hanny Szymanderskiej „Polska Wielkanoc”,
Zenona Gierały „Szczodraki, kusaki, Lany Poniedziałek” i Zofii KossakSzczuckiej „Rok polski”.
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Oj, gorąco!

Wymiana starych dowodów osobistych

PRL w portfelu
Akcja trwa już kilka lat, a jeszcze wielu można pobrać, wypełnić i złożyć
z nas nosi przy sobie dokumenty z epo- wniosek o wydanie nowego dowoki Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.
du osobistego. Wnioskodawca musi
to zrobić osobiście.
Od 1 stycznia 2003 roku jesteśmy
zobowiązani do wymiany starych do- Aby dokonać wymiany dowodu
wodów osobistych. Tak podpowiada osobistego, należy do wniosku
nam nowelizacja ustawy o ewidencji dołączyć:
ludności i dowodach osobistych.
– 2 aktualne fotografie z całkowicie
odsłoniętym lewym uchem,
Warto przypomnieć, że wszystkie
–
dowód
uiszczenia opłaty – 30 zł
dowody wydane do końca 1991
(opłaty
dokonuje
się w kasie Urzędu),
roku powinny już być wymienione
–
odpis
skrócony
aktu urodzedo końca grudnia ubiegłego roku.
nia w przypadku osób, które nie
W tym roku wymieniamy dowody wstąpiły w związek małżeński,
osobiste wydane w latach 1992– – odpis skrócony aktu małżeń1995. Mamy na to czas do końca stwa wraz z adnotacją o akgrudnia 2006 roku.
tualnie używanym nazwisku,
– dotychczasowy dowód osobisty lub
Na wymianę dokumentu w przyważny paszport polski (do wglądu).
szłym roku powinni się przygotować
wszyscy, którzy mają dowody wyda- Nowy dowód niewiele różni się
ne w latach 1996–2000.
nowego prawa jazdy. Wielkością
przypomina kartę magnetyczną
Wszyscy mieszkańcy gminy Nasielsk
używaną w bankach.
powinni zgłaszać się do tutejszego
Urzędu Miejskiego. Na miejscu
Dariusz Panasiuk

Klimatolodzy mówią wprost – w miesiącach wakacyjnych czekają nas
rzadko spotykane w naszej strefie klimatycznej, upały.
Wszystko wskazuje na to, że tegoroczne lato może być jednym z najcieplejszych i najbardziej suchych w ostatnich kilkudziesięciu latach. Jeszcze
ze łzą w oku będziemy wspominać zimę!
Naukowcy swoją wiedzę opierają na badaniach dziesięcioletnich cykli
pogodowych. Ponadto bacznie obserwują i analizują zdjęcia satelitarne,
z których jasno wynika, że w sezonie urlopowym będziemy mieli dosyć
długotrwałych okresów z temperaturami znacznie przekraczającymi 30
stopni Celsjusza. Synoptycy ostrzegają jednocześnie, że tak wysokim
temperaturom mogą towarzyszyć ekstremalne zjawiska pogodowe, burze
z nawałnicami, z gradem włącznie!
I jakkolwiekby patrzył – ekstremalne temperatury mają być właśnie
w 2006 roku.
Wypada mieć nadzieję, że znawcy klimatu się mylą. Bo, jak sami przyznają, prognozowanie pogody w dłuższym okresie jest bardzo ryzykowne.
Pocieszają, że wszystko będzie zależeć od Atlantyku. Masy powietrza docierające właśnie znad tego oceanu kształtują pogodę w Polsce i w ogóle
– w Europie.
Już dziś warto się zastanowić, czy warto zamawiać w biurach podróży
zagraniczne wczasy w egzotycznych krajach. Może jednak lepiej będzie
zostać w polskich tropikach.
Dariusz Panasiuk

Liceum Ogólnokształcące
im. Jarosława Iwaszkiewicza
05–190 Nasielsk, ul. Starzyńskiego 10
tel. (023) 69 12 313
Informuje wszystkich zainteresowanych uczniów kończących gimnazja, że od 8 do 19 maja 2006 r. będzie prowadziło nabór
do klas pierwszych.
Przyszłym uczniom liceum proponujemy:
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KRONIKA
POLICYJNA

Jeszcze mamy świeżo w pamięci styczniowe mrozy przekraczające minus
30 stopni, a naukowcy już teraz informują, że latem będzie podobnie – tylko
że słupek rtęci będzie powyżej zera.

• gruntowne zdobycie wiedzy i umiejętności w ramach następujących
przedmiotów wiodących, realizowanych w klasach:
– biologiczna-chemiczna – przygotowanie do studiów przyrodniczych i medycznych
– matematyczno-geograficzna – przygotowanie do studiów politechnicznych, ekonomicznych, administracyjnych
– humanistyczna – przygotowanie do studiów humanistycznych
• rozszerzone programy nauczania w zakresie przedmiotów ogólnokształcących
• wybór co najmniej dwóch ścieżek edukacyjnych w poszczególnych
klasach spośród następujących:
– edukacja medialna		
– edukacja regionalna
– wiedza o kulturze		

– edukacja europejska

– edukacja ekologiczna

– edukacja prozdrowotna

– edukacja filozoficzna
• innowacyjną organizację zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych (wykłady
monologiczne, ćwiczenia warsztatowe, SKS, harcerstwo)
• możliwość nawiązania w starszych klasach bliskich kontaktów z wyższymi uczelniami i instytutami naukowymi współpracującymi z liceum
• rodzinną życzliwą atmosferę szkolną oraz troskliwą opiekę wychowawczą.
Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji, tj.:
– terminarz składania podań,
– zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych,
– rodzaj składanych dokumentów,
– rodzaj zwolnień oraz zasady w pierwszeństwie przyjęć
można uzyskać codziennie (poniedziałek–piątek) w sekretariacie liceum
w godz. 800–1600
oraz na stronie internetowej: www.lonasielsk.nuh.pl
Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą zapraszamy na „Dzień otwarty” w liceum 21 kwietnia 2006 r.
DODATKOWY ATUT – DOGODNE POŁĄCZENIA KOMUNIKACYJNE !!!

18.03. na ul. Warszawskiej Mariusz G., mieszkaniec Krzyczek
Szumnych, kierował samochodem w stanie nietrzeźwym (1,06
i 1,01 mg/l).
18.03. w Dębinkach Zbigniew M.
skradł z lasu państwowego drzewa
czeremchy. Straty wynoszą ok.
89 zł.
24.03. w nasielskim gimnazjum
Adrian L. i Rafał P. pobili kolegę
Bogusława K.
25.03. na terenie dworca PKP
mieszkańcy Ciechanowa: Dariusz
M., Łukasz Cz. i Przemysław M. pobili i okradli Piotra S. – mieszkańca
Nowego Dworu Mazowieckiego.
Sprawcy zostali zatrzymani przez
policję. Sąd Rejonowy w Pułtusku zastosował wobec nich areszt
tymczasowy.
08–25.03. na ul. Warszawskiej
nieznani sprawcy włamali się do
domku letniskowego i skradli m.in.
rower, sztućce i klucze nasadowe.
Straty wynoszą 1000 zł na szkodę
Wandy S.
27.03. w Psucinie Tadeusz Ł.,
mieszkaniec Goławic, kierował
rowerem w stanie nietrzeźwym
(0,49 i 0,44 mg/l).
27.03. w Wągrodnie Bogdan D.,
mieszkaniec Cegielni Psuckiej,
kierował samochodem w stanie
nietrzeźwym (0,54 i 0,53 mg/l).
27–28.03. na ul. Krętej nieznani
sprawcy skradli z podwórka Wiesława N. przyczepkę samochodową o wartości 1000 zł.
20–28.03. w miejscowości Dąbrowa nieznani sprawcy skradli
120 metrów linii energetycznej
na szkodę Zakładu Energetycznego Płock.
30.03. w Mogowie nieznani sprawcy skradli samochód osobowy fiat
126 p o wartości 800 zł na szkodę
Iwony R.
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14–20 kwietnia
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PIĄTEK 14 KWIETNIA 2005 r. (Berenika, Julianna, Justyna, Maria, Waleriana)

HIT NA DZIŚ

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

Dziecko w mroku

05:00 Moda na sukces - odc.2802
05:20 Moda na sukces - odc.2803
05:40 Wstaje dzień; magazyn
05:45 Wielkie sprzątanie
06:00 Kawa czy herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:10 Wyjście na zakupy
08:19 Prosto w oczy; program Moniki
Olejnik
08:35 Maks i Ruby - Czekoladowy kurczak
Maksa  11 kraj prod.Kanada
09:00 Jedyneczka; program dla dzieci
09:25 Historia żółtej ciżemki; film fab.
10:50 Razem na biegun; film dok.
11:15 Ballada o Mieleszkach; reportaż
11:40 Zielony biznes
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Plebania - odc. 686; telenowela
12:35 Pociąg Warszawa - Rzym; film dokumentalny kraj prod.Polska (2005); reż.:
Ewa Borzęcka
13:30 Tajemnica Bailey’s Mistake  77’;
film fabularny kraj prod.USA (2001);
reż.:Michael M. Robin; wyk.:Linda
Hamilton, Kyle Secor, Jesse James, Joan
Plowright
14:50 Był taki dzień; felieton
15:00 Wiadomości
15:10 ...na bezdrożach tożsamości Chaco;
film dokumentalny
16:00 Proboszcz Majdanka; film dokumentalny
17:00 Teleexpress
17:20 Maria Goretti 97’; film biograficzny kraj prod.Włochy (2003); reż.:Giulio
Base; wyk.:Martina Pinto, Fabrizzio Bucci,
Massimo Bonetti, Luisa Ranieri
19:05 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:50 Sport
19:55 Pogoda
20:10 Plebania - odc. 691/692; telenowela
21:00 Transmisja Drogi Krzyżowej w
Rzymskim Koloseum
22:40 Kamienie; reportaż
23:10 Dziecko w mroku 91’; thriller kraj
prod.USA (1990); reż.:Mike Robe; wyk.:
JoBeth Williams, Tom Skerritt, Season
Hubley, Mike Pniewski
00:45 Con amore  97’; melodramat kraj
prod.Polska (1976); reż.:Jan Batory;
wyk.:Małgorzata Snopkiewicz, Joanna
Szczepkowska, Mirosław Konarowski,
Wojciech Wysocki, Tadeusz Kaźmierski,
Zbigniew Zapasiewicz, Zygmunt
Maciejewski
02:25 Był taki dzień; felieton
02:30 Zakończenie dnia

06:05 Złotopolscy - odc. 387 Pamiętnikarz
06:30 10 minut tylko dla siebie
06:40 Dwójka Dzieciom - Legenda
Titanica; film animowany kraj prod.Włochy (1999)
08:05 Dr Quinn - seria II, odc. 27; serial
obyczajowy kraj prod.USA (1994)
09:00 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 M jak miłość - odc. 319; serial TVP
12:00 Rośliny biblijne; reportaż
12:40 Castle Rock 81’; film fabularny kraj
prod.USA (2001); reż.:Craig Clyde; wyk.:
Alana Austin, Roger Velasco, Pamela Bach,
Ernest Borgnine
14:05 Polska via Dolorosa; film dokumentalny
14:40 Ewangelia według św. Mateusza
- Cz 4; serial kraj prod.USA, Republika
Południowej Afryki (1997)
16:00 Dla niesłyszących - Panorama
16:20 Film dla niesłyszących - Egzamin z
życia - odc. 42; serial TVP
17:15 Niesforne aniołki; serial dokumentalny kraj prod.Wielka Brytania (2004)
17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:50 Pogoda
19:00 Dzieci Biesłanu; film dokumentalny
kraj prod.Wielka Brytania (2005)
20:05 Wichrowe wzgórza 101’; dramat
kraj prod.Wielka Brytania (1992); reż.:
Peter Kosminsky; wyk.:Juliette Binoche,
Ralph Finnes, Janet McTeer

06:00 Wstawaj!Gramy, odc.10 Polska
06:45 TV MARKET
07:00 Adam i Ewa, odc.56 Polska, 2000
07:30 B-Daman, odc.30 „Bdaman”;
Japonia, 2005
07:55 Miodowe Lata, odc.90 Polska
08:45 Gra w ciemno, odc.136 Polska, 2006
09:45 Dom nie do poznania, odc.14; USA,
2004; r. David Dryden, Patrick Higgins
11:40 TV MARKET
11:55 Daleko od noszy, odc.28 Polska,
2004; r. Krzysztof Jaroszyński
12:25 Samo życie, odc.684 Polska, 2006;
r. Jacek Sołtysiak, Wojciech Pacyna
13:10 Miodowe Lata, odc.91 Polska, 2002;
r. Maciej Wojtyszko
14:00 Pi e r w s z a m i ło ś ć , o d c .2 6 8
Polska, 2006; r. Okił Khamidow, Paweł
Chmielewski
14:45 Z Bożeną Dykiel na ostrzu noża,odc.24
Polska, 2006; r. Mariusz Wojaczek
15:15 Daleko od noszy, odc.82 Polska,
2006; r. Krzysztof Jaroszyński
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.644 Polska, 2006
16:35 Exclusive, odc.153 Polska
17:05 Gra w ciemno, odc.137 Polska
18:05 Pierwsza miłość,odc.269 Polska
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Samo życie, odc.685 Polska, 2006;
r. Jacek Sołtysiak, Wojciech Pacyna
20:05 Super Tata; USA, 1999; r.
Dugan Dennis; w. Sandler Adam,
Joey Lauren Adams, Stewart Jon,
S p r o u s e C o l e, S p r o u s e D y l a n
Doskonała komedia, która odniosła niebywały sukces w USA. Sonny Koufax (Adam
Sandler) ma 32 lata i nie ma najmniejszej
ochoty, by się ustatkować. Pewnego dnia
do drzwi Sonny’ego puka pięcioletni Julian,
który oświadcza, że jest synem Kevina
(Jon Stewart), jego współlokatora, który
wyjechał w podróż służbową do Chin.
Sonny postanawia zaopiekować się
chłopcem, głównie po to by zaimponować
swojej dziewczynie, która oskarża go o
brak dojrzałości. Jednak wkrótce odkrywa,
że pokochał chłopca, jak własnego syna.
Z pomocą uroczej prawniczki Layli (Joey
Lauren Adams), staje do walki o prawo
do opieki nad Julianem…
21:55 Studio Lotto
22:05 Bunkier SS; USA / Wielka Brytania,
2001; r. Green Rob; w. Jason Flemyng,
Tiernan Andrew, Fairbank Christopher,
Kunz Simon, Lee Potts Andrew
23:55 Fantom; Australia, USA, 1996; r.
Wincer Simon; w. Billy Zane, Swanson Kristy,
TreatWilliams, Zeta-Jones Catherine, James
Remar, Cary-Hiroyuki Tagawa
01:55 Love TV, odc.66 Program rozrywkowy
02:55 BoomBox, odc.65 Polska, 2006
05:30 Pożegnanie

06:20 Uwaga! - magazyn, 2006
06:40 Telesklep
07:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska
- serial fabularno-dokumentalny, 2006
08:20 Firma - magazyn, 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
(631/0), 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, 2006
13:00 Bez śladu - serial sensacyjny (2/
23), USA, 2002, reż. David Nutter, wyst.
Anthony LaPaglia, Poppy Montgomery,
Marianne Jean-Baptiste, Enrique
Murciano, Roselyn Sanchez, Eric Close
14:00 Nash Bridges - serial sensacyjny
(113/122), USA, 1996, reż. Jim Charleston,
wyst. Cheech Martin, James Gammon,
Don Johnson, James Gammon
15:00 Barwy grzechu - telenowela
(70/160), Brazylia, 2004, reż. Denise
Saraceni
16:00 Fakty Popołudniowe
16:15 Sędzia Anna Maria Wesołowska
- 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 Mission: Impossible - film sensacyjny, USA, 1996, reż. Brian De Palma ,
wyst.Tom Cruise, Jon Voight, Emmanuelle
Beart, Henry Czerny, Jean Reno, Ving
Rhames, Kristin Scott Thomas, Vanessa
Redgrave
22:35 Zabójcza broń IV - film sensacyjny,
USA, 1998, reż. Richard Donner , wyst.
Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci, Rene
Russo, Chris Rock, Jet Li, Steve Kahan,
Kim Chan

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
08.30 „Pokemon” (183) – serial animowany dla dzieci, USA/Japonia 1997-98
09.00 „Kachorra to ja” (87) - Argentyna
2002, prod. Gabriel Fierro; reż. Jorge
Montero, obsada: Natalia Oreiro, Pablo
Rago, Maria Rosa Gallo
10.00 „Roseanne” (9) – serial komediowy, USA 1988-1997, reż. Gail Mancuso,
Andrew D. Weyman, wyk. Roseanne,
John Goodman, Alicia Goranson, Sara
Gilbert, Michael Fishman
10.30 „Skrzydła” (9) – serial komediowy,
USA 1990-1997, reż. Leonard R. Garner
Jr., Andy Ackerman, wyk, Steven Weber,
Timothy Daly, Crystal Bernard, Rebecca
Schull, Thomas Haden Chuch
11.00 „JAG - Wojskowe Biuro Śledcze”  
(80) - serial sensacyjny, USA, 1996-99,
scen. i reż. Donald Bellisario, wyk. David
James Elliott, Cathrine Bell,Andrea Parker,
Kane Picoy, Katie Rich, Matthew Glave,
Raye Hollitt
12.00 Kasa na bank - telerutniej
13.05 „Daję słowo” – teleturniej
13.50 MUZYCZNE LISTY – magazyn
14.40 Muzyczny ring
15.10 Ekstraliga - Magazyn żużlowy
15.40 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
16.10 „Kachorra to ja” (88) - Argentyna
2002, prod. Gabriel Fierro; reż. Jorge
Montero
17.15 „Roseanne” (10) – serial komediowy, USA 1988-1997, reż. Gail Mancuso,
Andrew D. Weyman, wyk. Roseanne,
John Goodman, Alicia Goranson, Sara
Gilbert, Michael Fishman
17.45 „Skrzydła” (10) – serial komediowy,
USA 1990-1997, reż. Leonard R. Garner
Jr., Andy Ackerman, wyk, Steven Weber,
Timothy Daly, Crystal Bernard, Rebecca
Schull
18.15 „Daję słowo” – teleturniej
19.00 TiVi-sekcja – talk show
20.00 „Dobry człowiek w Afryce” - USA,
1994; reż.: Bruce Beresford; wyst.: Colin
Friels, Sean Connery, John Lithgow, Diana
Rigg, Louis Gossett Jr.
22.00 „Folwark zwierzęcy” - USA,
1999; reż.: John Stephenson; wyst.:
Alan Stanford, Caroline Gray, Gail
Fitzpatrick, Joe Taylor, Jimmy Keogh
00.00 „Tajemnice armii” - USA/Indie,
2002; reż.: Sam Firstenberg; wyst.:
Michael Dudikoff, Brooke Theiss, Douglas
Weston, Richard Kind, Dan Hedaya
02.00 MUZYCZNE LISTY – magazyn
02.50 Odlot - program
03.25 Zakończenie programu

TVP 1  23.10
Thriller, 91 min, USA 1990; Reżyseria:
Mike Robe; Scenariusz: Michael Petryni;
Aktorzy: JoBeth Williams, Tom Skerritt,
Season Hubley, Michael Pniewski, Tim
Choate, Thom Bray, Elijah Wood i inni

Zawiła intryga, nastrój niepewności i zaskakujące zakończenie
– to z pewnością atuty tego
telewizyjnego filmu. Jest to
opowieść o chłopcu, który widział zabójcę swego ojca. Był
jedynym świadkiem tragedii,
jaka wydarzyła się na nabrzeżu o zmroku. Policja prowadzi
i n t e n s y w n e ś l e d z t w o, a l e
sprawca wciąż pozostaje na
wolności. Policyjny psycholog
próbuje dotrzeć do dziecka,
które jednak nie chce wracać
do dramatycznych wydarzeń.
Przeżycia z tamtego wieczora wycisnęły piętno na jego
psychice. Teraz chłopiec żyje
w swoim zamkniętym świecie,
fantazjując, że jest Piotrusiem
Panem i musi walczyć z okrutnym kapitanem Hookiem, który
zabił jego ojca. Do tragedii dochodzi w zatoce w Seattle, gdzie
mieści się siedziba rodzinnej firmy Winfieldów. Scott Winfield
dociera tam o zmroku w towarzystwie swego 8-letniego
syna, Luke’a, by zabrać z sejfu
ważne dokumenty. Wkrótce po
ich przybyciu Scott najpierw słyszy niepokojący hałas, chwilę
później ktoś wrzuca martwego
ptaka przez okno. Ojciec prosi
syna, by ten natychmiast ukrył
się za fotelem w gabinecie,
a sam wychodzi na zewnątrz.
Zaciekawiony rozwojem wydarzeń Luke wygląda przez
okno i w słabym świetle lampy
widzi mężczyznę, który atakuje
jego ojca...

22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport Telegram
22:30 Pogoda
22:45 Cudze serce 86’ kraj prod.USA
(2002); reż.:Dick Lowry; wyk.:Jane
Seymour, Maggie Lawson
00:20 Dopuszczalne ryzyko (Robin Cook’s
Acceptable risk)  88’; film fabularny kraj
prod.USA (2001); reż.:William A. Graham;
wyk.:Kelly Rutherford, Chad Lowe, Sean
Patrick Flanery
01:50 Zakończenie dnia

Partiota
Thriller, 87 min, USA 1998; Reżyseria: Dean Semler; Scenariusz na podstawie powieści Williama Heine: M. Sussman, John Kingswell;
Występują: Steven Seagal, Gailard Sartain, L.Q. Jones, Silas Weir Mitchell, Camilla Belle, Dan Beene, Damon Collazo, Whitney
Yellow Robe i inni

Od niemal dwóch miesięcy cała okolica żyje wydarzeniami, które
rozgrywają się na farmie sąsiadującej z farmą Wesleya: miejscowy ekstremista Floyd Chisolm, przywódca samozwańczego
oddziału zbrojnego, zabarykadował się tam ze swoimi ludźmi.
Policja oblega farmę, prowadzi negocjacje. Nieoczekiwanie Floyd
się poddaje i zostaje aresztowany. Na procesie postanawia sam
się bronić. Wszyscy są wzburzeni, kiedy w trakcie rozprawy
dosłownie opluwa sędziego Tomkinsa. Zaraz po zakończeniu
obrad sędzia zaczyna źle się czuć, trafia do szpitala z dziwnymi
objawami i umiera na oczach bezradnych lekarzy, w tym także
wezwanego na pomoc Wesleya McClarena. Ofiar tajemniczej
zarazy przybywa w zastraszającym tempie, mieszkańcy Ennis
mrą jak muchy. Wesley kontaktuje się ze swoim przyjacielem,
Richardem Bachem, kierującym specjalnym ośrodkiem badań
nad bronią biologiczną. Ennis zostaje otoczone przez wojsko
i objęte kwarantanną. Nikt z mieszkańców nie może go
opuścić. McClaren wie, że rząd latami pracował nad bronią
biologiczną, ale nigdy nie dopuściłby do jej użycia wewnątrz
kraju. Coś musiało się wymknąć spod kontroli. Richard Bach,
który przybywa do miasteczka, potwierdza najgorsze obawy
Wesleya. (niedziela, 22:05 TVP 1)

01:00 Uwaga! - magazyn, 2006

Mission: Imposible

Film sensacyjny; USA, rok produkcji: 1996; reżyseria: Brian De Palma; obsada: Tom Cruise, Jon Voight, Emmanuelle Beart, Henry
Czerny, Jean Reno

Tajne służby działające pod
kryptonimem MIF (Mission
Impossible Force), czyli jedyni na
świecie specjaliści od spraw beznadziejnych stają przed kolejnym
wyzwaniem. Dowodzący MIF Jim
Phelps (Jon Voight) otrzymuje od
swego szefa Kittridge’a (Henry
Czerny) rozkaz przekazany
w formie transmisji wideo. Phelps
i jego ludzie nie mogą dopuścić do
tego, aby lista zawierająca nazwiska tajnych agentów działających
na całym świecie dostała się w ręce
szefowej międzynarodowej siatki
handlarzy bronią (Vanessa Redgrave), która gotowa jest zapłacić za dokument zawrotną kwotę. Jeżeli lista trafi
w niepowołane ręce, Stany Zjednoczone stracą wszystkich swoich tajnych agentów. MIF podejmuje się kolejnej misji.
Już na początku ludzie Phelpsa wpadają w zasadzkę. Giną wszyscy z wyjątkiem Ethana Hunta i Claire (Emmanuelle
Beart), prywatnie żony Phelpsa. To, że Ethan Hunt przeżył masakrę, wydaje się wszystkim wysoce podejrzane.
Z tego właśnie powodu zostaje on uznany za zdrajcę, a jego życie zmienia się w piekło.Teraz sam musi udowodnić
swoją niewinność. Może tego dokonać tylko w jeden sposób, doprowadzając powierzoną agentom MIF misję
do pomyślnego zakończenia. (piątek, 20:15 TVN)

6

Życie Nasielska

DODATEK

				

HIT NA DZIŚ
Rycerz Króla Artura
POLSAT 21.00
Reżyseria: Jerry Zucker; W rolach głównych:Sean Connery, Richard Gere, Julia
Ormond, Ben Cross, Liam Cunningham;
melodramat (kostiumowy); Kraj produkcji: USA; Rok produkcji: 1995; Czas
trwania: 128 min.

Król Artur powraca do zamku
Camelot z zamiarem poślubienia
lady Ginewry, pani na Leonesse.
Dzieląca ich różnica wieku nie
ma znaczenia wobec łączącego
ich szczerego uczucia i wzajemnego szacunku. W drodze do
zamku Camelot orszak Ginewry
zaatakowany zostaje przez
wojsko Malaganta, Rycerza
Okrągłego Stołu, który zdradził
swoich towarzyszy i dąży do przejęcia władzy. Z pomocą Ginewrze
przychodzi Lancelot, wędrowiecsamotnik. Zachwycony urodą
Ginewry Lancelot towarzyszy jej
do zamku Camelot, gdzie styka
się z królem Arturem i Rycerzami
Okrągłego Stołu. Gdy Malagant
podstępnie porywa Ginewrę
z zamku, Lancelot dostaje się do
jego siedziby i uwalnia dziewczynę.
O świcie wyznaje jej miłość, ale ona
postanawia dochować wierności
Arturowi. Po powrocie do zamku
Camelot Lancelot pasowany
zostaje na Rycerza Okrągłego
Stołu i zajmuje miejsce opuszczone
przez Malaganta.Wyrzeka się tym
samym ideału wolności i niezależności, chcąc być blisko ukochanej
kobiety.Wkrótce potem odbywają
się zaślubiny Artura i Ginewry. Dla
Lancelota nadchodzi czas największej próby...

Asterix i Obelix:
Misja Kleopatra
20.10 TVP 1
Komedia, 103 min, Francja/Niemcy
2002; Scenariusz i reżyseria: Alain
Chabat; Występują: Gerard Depardieu,
Christian Clavier, Jamel Debbouze,
Monica Bellucci, Alain Chabat, Claude
Rich, Gerard Darmon, Edouard Baer,
Marina Fois i inni

Jest 52 r. p.n.e. Juliusz Cezar i jego
kochanka, Kleopatra, piękna królowa Kartaginy, spierają się o to,
który naród: egipski czy rzymski
ma więcej zalet i zasług. Urażona
protekcjonalnym tonem Cezara
Kleopatra zakłada się z nim, że
w ciągu trzech miesięcy zbuduje
dla niego na pustyni pałac tak
wspaniały, że cesarz będzie musiał
publicznie uznać wyższość Egipcjan
nad Rzymianami. Zadanie to królowa powierza młodemu architektowi
Numerobisowi. Jeśli ten nie zdoła
wywiązać się z niego w terminie,
zostanie rzucony na pożarcie
krokodylom. Aby uniknąć tak
tragicznego końca, Numerobis
musi się uciec do czarów. Słyszał,
że Galowie dysponują cudownym
napojem zwielokrotniającym
ludzkie siły. Nieszczęśnik wyrusza
więc do Galii po ów eliksir. Ale
stary druid Panoramix odmawia
wyjawienia mu tajemnicy niezwykłego napoju lub sprzedaży
choćby małej buteleczki. Zgadza
się natomiast pojechać, wraz ze
swymi przyjaciółmi: Asterixem
i Obelixem do Egiptu, aby na miejscu
sporządzać miksturę i serwować ją
egipskim robotnikom...

7–20 kwietnia

SOBOTA 15 KWIETNIA 2005 r. (Anastazja, Ludwina, Olimpia, Tytus, Wacław, Wiktoryn)

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

06:05 Straż grobowa „Turkami” zwana
06:25 Dzień dobry w sobotę; program
poradnikowy
07:30 Rok w ogrodzie
07:50 Był taki dzień; felieton
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Plebania - odc. 691; telenowela
09:00 Moliki książkowe-czyli-co czytać
dziecku - odc. 12; magazyn
09:15 Ziarno ; magazyn
09:45 5 - 10 - 15 - magazyn dla dzieci
10:20 Król Maciuś I  89’; film fabularny
kraj prod.Polska (1957); reż.:Wanda
Jakubowska; wyk.:Juliusz Wyrzykowski,
Ludwik Halicz, Elżbieta Buczek, Jan
Kurnakowicz, Tadeusz Białoszczyński,
Jan Koecher, Janusz Jaroń
11:50 Program dla młodzieży
12:10 Piasek jest drapieżnikiem-Słowiński
Park Narodowy; film dokumentalny
13:00 Wiadomości
13:10 Był taki dzień; felieton
13:15 Kuchnia z Okrasą - Żur i bigos na
Wielkanoc
13:40 Dzwonnik z Notre Dame 87’; serial
animowany kraj prod.USA (1996); reż.:
Kirk Wise, Gary Trousdale
15:15 Od przedszkola do Opola - pieśni
Stanisława Moniuszki
15:45 Boski Michał Anioł cz.1; film dokumentalny kraj prod.Wielka Brytania
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Zew wolności 94’; film fabularny
kraj prod.USA (1992); reż.:Duncan
McLachlan; wyk.:Brooke Shields, Martin
Sheen, David Keith
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:50 Sport
20:00 Pogoda
20:00 Orędzie Wielkanocne Prymasa
Polski
20:15 Pasja; dramat
22:30 „Przestrzeń wolności” - koncert
Jean Michela Jarre’a
23:25 Bez wyjścia; film fabularny kraj
prod.USA (1987)
01:20 Zaginięcie Sary 85’; dramat kraj
prod.USA (1996); reż.:Fred Gerber;
wyk.:Patty Duke, Richerd Crenna, Katy
Boyer, Missy Crider, Jon Gries
02:45 Był taki dzień; felieton
02:55 Zakończenie dnia

05:35 Echa Panoramy
06:05 Spróbujmy razem; magazyn dla
niepełnosprawnych
06:30 Smak Europy
06:45 Dwójka Dzieciom - Ali Baba; film
animowany kraj prod.USA (1999)
07:35 Złotopolscy - odc. 758 Fałszywe
dokumenty
08:05 M jak miłość - odc. 402; serial TVP
08:55 Morskie opowieści - Boskie delfiny- odc. 13; serial dokumentalny kraj
prod.USA (1999)
09:25 Na dobre i na złe - odc. 253; serial
10:20 7 dni świat
10:50 Życie ssaków - Wszystkożercy- 6;
serial dokumentalny kraj prod.Wielka
Brytania (2002)
11:45 Żona dla Australijczyka   91’;
komedia kraj prod.Polska (1963); reż.:
Stanisław Bareja; wyk.:Wiesław Gołas,
Elżbieta Czyżewska, Edward Dziewoński,
Bogumiła Olędzka, Mieczysław
Czechowicz, Wiesław Michnikowski
13:20 Zanim przywędrowały dinozaury odc. 1 kraj prod.Wielka Brytania (2004)
14:00 Familiada -  odc. 1277; teleturniej
14:30 Złotopolscy - odc. 759 Powrót
Magdaleny
15:00 Tarzan na Manhattanie; film
przygodowy kraj prod.USA (1989)
16:40 Zanim stąd odejdę, proszę was...  
31’; film dokumentalny kraj prod.Polska
(2006); reż.:Alina Czerniakowska
17:15 Duże dzieci - 30; talk-show
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:50 Pogoda
19:00 Nell 108’; dramat kraj prod.USA
(1994); reż.:Michael Apted; wyk.:
Jodie Foster, Liam Neeson, Natasha
Richardson
20:55 Benefis -  Janusza Majewskiego
21:45 Słowo na niedzielę
22:00 Panorama
22:15 Sport Telegram
22:20 Pogoda
22:30 Mocne Kino - Gorączka; film
sensacyjny kraj prod.USA (1995)
01:20 Hakerzy 100’; dramat kraj prod.USA
(1995); reż.:Iain Softley; wyk.:Jonny Lee
Miller, Angelina Jolie, jesse Bradford
03:05 Zakończenie dnia

06:00 Pierwsza miłość, odc.219 Polska
06:45 Pierwsza miłość, odc.220 Polska
07:30 Jesteśmy, odc.154 Polska
08:00 Sonic X, odc.15 Japonia, USA, 2003;
r. Hajime Kamegaki, Yuji Hekawa
08:30 Hugo Familijny 2006, odc.53
09:00 Z Bożeną Dykiel na ostrzu noża,
odc.25 Polska, 2006
09:30 Pasjonaci, odc.38 Polska, 2006; r.
Włodzimierz Zientarski
10:00 Rodzina zastępcza, odc.222 Polska,
2005; r. Wojciech Nowak
11:00 Opowieści biblijne. Mojżesz, cz.
1; USA/CZECHY/WIELKA BRYTANIA/
FRANCJA/WŁOCHY/NIEMCY/
HISZPANIA, 1996; r. Young Roger
13:00 Red Bull Air Race 2006
14:00 Dom nie do poznania, odc.15; USA,
2004; r. David Dryden, Patrick Higgins   
15:45 Gotowe na wszystko, odc.34; USA,
2005; r. Wendey Stanzler
16:45 Chcę być piękna, odc.3 Polska,
2006; r. Krzysztof Landsberg
17:45 Kochaj mnie, kochaj!, odc.7
Polska, 2006; r. Paweł Karpiński,
Jacek Gąsiorowski; w. Ania Powierza
(Jaskółka Anna), Waldemar Błaszczyk
(Darek Dajewski), Justyna Sieńczyłło
(Grażyna Jaskółka), Wiktor Zborowski
(Janusz Jaskółka), Marta Klubowicz (Eva
Nowina-Radzimirska)
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 SHOW!TIME, odc.4 Polska, 2006;
r. Joanna Haręża; w. Jagna Marczułajtis,
Magda Geissler, Kevin Aiston, Maciej
Dowbor, Olga Lipińska (reżyser),Andrzej
Strzelecki (reżyser), Janusz Józefowicz
(reżyser), Olaf Lubaszenko (reżyser)
21:00 Rycerz Króla Artura; USA, 1995;
r. Jerry Zucker; w. Sean Connery, Gere
Richard, Julia Ormond, Ben Cross,
Cunningham Liam
21:55 Studio Lotto
23:55 Na rozkaz serca; USA, 1992; w.
Kilmer Val, Sam Shepard, Graham Greene,
Fred Ward, Fred Dalton Thompson
02:25 Dziewczyny w bikini
03:55 Love TV, odc.67 Program rozrywkowy
04:55 BoomBox, odc.66 Polska
05:30 Pożegnanie

04:55 Telesklep
06:35 Automaniak - program motoryzacyjny, 2006
07:05 Wielki pożar - miniserial katastroficzny (1/2), Nowa Zelandia, 2002, reż.
Steven Quale , wyst. D.B. Sweeney, Diane
Farr, Chad Donella, Ellen Muth, Gedeon
Burkhard, Wes Studi, John Noble
08:50 Wielki pożar - miniserial katastroficzny (2/2), Nowa Zelandia, 2002, reż.
Steven Quale
10:40 Na Wspólnej - powtórki - serial
obyczajowy (158/0), Polska, 2006
12:30 Magda M. - serial obyczajowy
(21/0), Polska, 2006, wyst. Joanna
Brodzik, Paweł Małaszyński, Katarzyna
Bujakiewicz, Bartek Świderski, Ewa
Kasprzyk, Bartosz Kasprzykowski,
Szymon Bobrowski, Katarzyna
Herman
13:30 Szymon Majewski Show - program
rozrywkowy, 2006
14:30 Taniec z gwiazdami - program
rozrywkowy, 2006
16:05 Pascal: po prostu gotuj 5 - program
rozrywkowy, 2006
16:40 Gliniarz w przedszkolu  - film komedia, USA, 1990, reż. Ivan Reitman, wyst.
Arnold Schwarzenegger, Penelope Ann
Miller, Pamela Reed, Linda Hunt
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!  - magazyn, 2006
20:05 Niania - serial komedia (22/0),
Polska, 2006, wyst. Agnieszka Dygant,
Tomasz Kot, Adam Ferency, Tamara
Arciuch, Agnieszka Dygant, Tomasz
Kot, Adam Ferency, Tamara Arciuch
20:40 Nigdy w życiu! - film komedia,
Polska, 2004, reż. Ryszard Zatorski ,
wyst. Danuta Stenka, Artur Źmijewski,
Joanna Brodzik, Jan Frycz, Marta
Lipińska, Krzysztof Kowalewski, Joanna
Jabłczyńska, Rafał Królikowski, Kinga
Preis, Katarzyna Bujakiewicz, Cezary
Kosiński
22:50 Amerykański ninja - film sensacyjny,
USA, 1985, reż. Sam Firstenberg , wyst.
Michael Dudikoff, Steve James, Judie
Aronson, Guich Koock, John Fujioka
00:50 Mission: Impossible - film sensacyjny, USA, 1996, reż. Brian De Palma,
wyst.Tom Cruise, Jon Voight, Emmanuelle
Beart, Henry Czerny, Jean Reno, Ving
Rhames, Kristin Scott Thomas

05.50 Punkt, Set Mecz – magazyn siatkarski
06.15 „FIFA Futbol Mundial” - półgodzinny magazyn piłkarski
06.40 V-max - Magazyn motoryzacyjny
07.05 „Pokemon” (180,181) – serial
animowany dla dzieci, USA/Japonia
08.00 Twój lekarz – program
08.30 „Dekoratornia” – magazyn wnętrzarski
09.00 Kasa na bank - telerutniej
10.00 „Roseanne” (10) – serial komediowy, USA 1988-1997, reż. Gail Mancuso,
Andrew D. Weyman
10.30 „Skrzydła” (10) – serial komediowy,
USA 1990-1997, reż. Leonard R. Garner
Jr., Andy Ackerman, wyk, Steven Weber,
Timothy Daly, Crystal Bernard, Rebecca
Schull, Thomas Haden Chuch
11.00 V-max - Magazyn motoryzacyjny
11.30 Rajdowe Mistrzostwa Świata – Rajd
Korsyki
12.35 „Dekoratornia” – magazyn wnętrzarski
13.05 „Calineczka”  - USA/Irlandia, 1994;
reż.: Don Bluth, Gary Goldman
14.55 „Paszport do świata mody”  – reality
show
15.55 „JAG - Wojskowe Biuro Śledcze”
(„JAG”) (79,80) - serial sensacyjny, USA
18.00 „Opowieści biblijne. Dawid, cz. 1”  
- USA/Niemcy/Włochy, 1997; reż.: Robert
Markowitz; wyst.: Nathaniel Parker, Pryce
Jonathan, Leonard Nimoy, Sheryl Lee, Ben
Daniels
20.00 „Janosik” - Polska, 1974; reż.: Jerzy
Passendorfer; wyst.: Marek Perepeczko,
Bogusz Bilewski, Witold Pyrkosz, Ewa
Lemańska, Marian Kociniak, Mieczysław
Czechowicz
22.50 „Austin Powers: Agent specjalnej
troski” - USA/Niemcy, 1997; reż.: Jay
Roach; wyst.: Mike Myers, Elizabeth
Hurley, Michael York, Mimi Rogers,
Robert Wagner, Seth Green
00.50 Sara - Polska, 1997; reż.: Maciej
Ślesicki; wyst.: Bogusław Linda,Agnieszka
Włodarczyk, Marek Perepeczko, Cezary
Pazura
02.55 Drogówka – serial dokumentalny
03.20 Sztukateria – magazyn kulturalny
03.45 Zakończenie programu

				

HIT NA DZIŚ

TELEWIZYJNY

NIEDZIELA 16 KWIETNIA 2005 r. (Benedykt, Cecyl, Erwin, Julia, Patrycy)

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

06:10 Rififi po sześćdziesiątce 79’; komedia kraj prod.Polska (1989); reż.:Paweł
Trzaska
07:30 Był taki dzień; felieton
07:30 Kukuryków
08:00 Maks i Ruby - Czekoladowy kurczak
Maksa  11 kraj prod.Kanada (2002)
08:25 Teleranek - magazyn dla młodszych
nastolatków
08:55 Nowe przygody Pinokia kraj
prod.USA, Wielka Brytania, Niemcy
10:25 Tra n s m i s j a M s z y Ś w i ę t e j
Zmartwychwstania Pańskiego i błogosławienstwo Urbi et Orbi.
12:50 Beethoven 3 94’; komedia kraj
prod.USA (2000); reż.:David M. Evans;
wyk.:Judge Reinhold, Mike Ciccolini, Julia
Sweeney
14:30 Kochamy polskie komedie - odc.57;
teleturniej
15:00 Sąsiedzi - „Święta na świeżym
powietrzu”; serial komediowy TVP
15:30 Śmiechu warte - odc.574; program
rozrywkowy
15:50 Boski Michał Anioł cz.2 (The Divine
Michelangelo); film dokumentalny kraj
prod.Wielka Brytania (2004)
16:50 Był taki dzień; felieton
17:00 Teleexpress
17:20 Mali agenci 2: Wyspa marzeń;
komedia kraj prod.USA (2002)
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:50 Sport
20:00 Pogoda
20:10 Asterix i Obelix: Misja Kleopatra
103’; komedia kraj prod.Francja, Niemcy
(2002); reż.:Alain Chabat; wyk.:Gerard
Depardieu, Christian Clavier, Jamel
Debbouze
22:05 Patriota 86’; film fabularny kraj
prod.USA (1998); reż.:Dean Semler;
wyk.:Steven Seagal, Gailard Sartain,
Camilla Belle, L.Q. Jones
23:40 Okno sypialni 113’; dramat kraj
prod.USA (1987); reż.:Curtis Hanson;
wyk.:Steve Guttenberg, Elizabeth
McGovern, Isabelle Huppert
01:35 Wirus 95’; film science fiction
kraj prod.USA (1999); reż.:John Bruno;
wyk.:Donald Sutherland, Jamie Lee Curtis,
William Baldwin
03:10 Był taki dzień; felieton
03:20 Zakończenie dnia

05:25 Słowo na niedzielę
05:30 Orędzie Wielkanocne
05:35 Dla niesłyszących - Lokatorzy - odc.
8 Bohaterowie są wśród nas
06:00 Dla niesłyszących - Lokatorzy - odc.
9 W buzi dołki, w oczach fiołki
06:30 Dwójka Dzieciom -Tomcio Paluszek;
film animowany kraj prod.Francja
07:25 Złotopolscy - odc. 759 Powrót
Magdaleny
07:50 M jak miłość - odc. 403; serial TVP
08:40 Wielkanocne Tradycje; reportaż
08:55 Na szlaku Alleluja - cz. 1; western
kraj prod.USA (1965)
10:15 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza - Smak Laponii (173)
10:50 Gwiazdy w południe - Kleopatra - cz.
1/2; film kostiumowy kraj prod.USA
12:25 Wielkanocny Gospel; koncert
13:20 Zanim przywędrowały dinozaury
- odc. 2 kraj prod.Wielka Brytania
14:00 Familiada -  odc. 1278    WYDANIE
SPECJALNE; teleturniej
14:35 Złotopolscy - odc. 760
15:05 Szansa na Sukces - Przed Eurowizją
16:05 Na dobre i na złe - odc. 254; serial
17:05 Egzamin z życia - odc. 43; serial
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:05 Dubidu - odc. 5; quiz muzyczny
20:10 Kabaretowa Scena Dwójki Kabaret
Ani Mru Mru  „Premiery, prapremiery i
prawie premiery”; widowisko
21:05 Duże dzieci - 33; talk-show
22:00 Panorama
22:20 Sport Telegram
22:30 Pogoda
22:40 Fatalna namiętność 117’; dramat
kraj prod.USA (1997); reż.:Jon Avnet;
wyk.:Richard Gere, Ling Bai, Bradley
Whitford

06:00 Pierwsza miłość, odc.221 Polska
06:45 Pierwsza miłość, odc.222 Polska
07:30 Król szamanów, odc.26; Japonia /
USA, 2003; r. Sesji Mizushima
08:00 Power Rangers, odc.510 USA, 2004;
r. Andrew Merrifield
08:30 Hugo 2006, odc.67 Polska, 2006;
r. Konrad Smuga; w. Piotr Galus
09:00 Alaska: Spirit of the Wild; USA,
1997; r. Casey George
09:55 Piotruś Pan - rewia na lodzie
10:55 Upadek obyczajów na Planecie
Małp; USA, 1974; r. Jack Starrett
12:55 Fantom; Australia, USA, 1996; r.
Wincer Simon; w. Billy Zane, Swanson
Kristy, Treat Williams, Zeta-Jones
Catherine, James Remar, Cary-Hiroyuki
Tagawa
15:00 SHOW!TIME, odc.4 Polska, 2006;
r. Joanna Haręża; w. Jagna Marczułajtis,
Magda Geissler, Kevin Aiston, Maciej
Dowbor, Olga Lipińska (reżyser),Andrzej
Strzelecki (reżyser), Janusz Józefowicz
(reżyser), Olaf Lubaszenko (reżyser)
16:30 Grasz czy nie grasz, odc.20 Polska,
2006; r. Maciej Skwierawski, Richard
Van`t Riet
17:45 Magia bez tajemnic, odc.5; USA,
1998; r. Don Weiner
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Szklanką po łapkach; USA, 1996; r.
Rick Friedberg; w. Leslie Nielsen, Nicollette
Sheridan, Charles Durning, Marcia Gay
Harden, Barry Bostwick
21:10 Moje wielkie greckie wesele;
USA / Kanada, 2002; r. Zwick Joel; w.
Vardalos Nia, Michael Constantine,
Corbett John, Lainie Kazan, Meisler
Bess, Louis Mandylor
21:55 Studio Lotto
23:10 Dracula; USA, 1992; r. Francis Ford
Coppola; w. Gary Oldman,Winona Ryder,
Anthony Hopkins, Keanu Reeves, E. Grant
Richard, Cary Elwes, Waits Tom
01:50 Magazyn sportowy
03:50 Love TV, odc.68 Program rozrywkowy
04:50 BoomBox, odc.67 Polska, 2006
05:30 Pożegnanie

04:55 Uwaga! - magazyn, 2006
05:15 Telesklep
06:55 Pascal: po prostu gotuj 5 - program
rozrywkowy, 2006
07:30 Proste życzenie - film rodzinny,
USA, 1997, bez ograniczeń wiekowych,
reż. Michael Ritchie , wyst. Martin Short,
Mara Wilson, Robert Pastorelli, Kathleen
Turner, Amanda Plummer, Teri Garr
09:20 Gliniarz w przedszkolu  - film komedia, USA, 1990, reż. Ivan Reitman, wyst.
Arnold Schwarzenegger, Penelope Ann
Miller, Pamela Reed, Linda Hunt,
Richard Tyson, Carroll Baker, Arnold
Schwarzenegger, Penelope Ann Miller,
Pamela Reed, Linda Hunt
11:40 Niania - serial komedia (22/0),
Polska, 2006, wyst. Agnieszka Dygant,
Tomasz Kot, Adam Ferency, Tamara
Arciuch, Agnieszka Dygant, Tomasz
Kot, Adam Ferency, Tamara Arciuch
12:15 Sknerus - film komedia, USA, 1994
reż. Jonathan Lynn , wyst. Michael J. Fox,
Kirk Douglas, Nancy Travis, Olivia D’Abo,
Bob Balaban, Ed Begley Jr.
14:40 Bandyci - film western, USA,
2001, dla małoletnich od lat 12, reż. Les
Mayfield , wyst. Colin Farrell, Scott Caan,
Ali Larter, Gabriel Macht, Gregory Smith,
Harris Yulin, Kathy Bates,Timothy Dalton,
Will McCormack
16:40 Uciekająca panna młoda - film komedia, USA, 1999, reż. Garry Marshall ,
wyst. Julia Roberts, Richard Gere, Joan
Cusack, Hector Elizondo, Rita Wilson,
Paul Dooley, Christopher Meloni,
19:00 Fakty (Fakty), 2006
19:25 Sport (Sport), 2006
19:35 Pogoda (Pogoda), 2006
19:45 Uwaga! - magazyn, 2006
20:05 Taniec z gwiazdami - program
rozrywkowy, 2006
21:35 Kłamca kłamca - film komedia,
USA, 1997, reż. Tom Shadyac , wyst.
Jim Carrey, Maura Tierney, Justin Cooper,
Cary Elwes, Anne Haney, Jennifer Tilly,
Amanda Donohoe, Jason Bernard,
Swoosie Kurtz
23:25 Magazyn Orange Ekstraklasa  
- magazyn, 2006
00:40 Wielkie ucieczki - serial fabularnodokumentalny, 2006

05.50 Sztukateria – magazyn kulturalny
06.15 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
06.40 VIP – program kulturalno-rozrywkowy
07.05 „Pokemon” (182,183) – serial
animowany dla dzieci, USA/Japonia
1997-98, reż. Masamitsu Hidaka.
08.00 „Opowieści biblijne. Dawid, cz. 1”
- USA/Niemcy/Włochy, 1997; reż.: Robert
Markowitz; wyst.: Nathaniel Parker, Pryce
Jonathan, Leonard Nimoy, Sheryl Lee, Ben
Daniels
09.50 „Barabasz” - Włochy, 1962;
reż.: Richard Fleischer; wyst.: Anthony
Quinn, Silvana Mangano,Arthur Kennedy,
Katy Jurado, Harry Andrews, Vittorio
Gassman
12.45 „Titanic - legenda żyje” - Włochy,
2001; reż.: Camillo Teti
14.00 „Narzeczona dla księcia” - USA,
1987; reż.: Rob Reiner; wyst.: Clary Elwes,
Robin Wright Penn, Chris Sarandon, Fred
Savage, Peter Falk, Billy Crystal
16.05 „Marco Polo” - USA, 1998; reż.:
George Erschbamer; wyst.: Don Diamont,
Oliver Reed, Jack Palance, John Hallam,
Cas Anvar
18.10 „Opowieści biblijne. Dawid, cz. 2”
- USA/Niemcy/Włochy, 1997; reż.: Robert
Markowitz; wyst.: Nathaniel Parker, Pryce
Jonathan, Leonard Nimoy, Sheryl Lee, Ben
Daniels
20.05 Sara - Polska, 1997; reż.: Maciej
Ślesicki; wyst.: Bogusław Linda,Agnieszka
Włodarczyk, Marek Perepeczko, Cezary
Pazura
22.30 „Sposób na bezsenność” - USA,
1996; reż.:Tiffanie DeBartolo; wyst.: Ione
Skye, MacKenzie Astin, Jennifer Aniston,
Seymour Cassel, Michael Landes
00.20 „Podwójne oszustwo” - USA,
2001; reż.: Shundo Ohkawa; wyst.: Louis
Mandylor, Udo Kier, Rei Kikukawa, James
Russo, Jonathan Levit
02.00 Drogówka – serial dokumentalny
02.25 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
02.50 VIP – program kulturalno-rozrywkowy
03.15 „FIFA Futbol Mundial” - półgodzinny magazyn piłkarski
03.40 V-max - Magazyn motoryzacyjny
04.05 Zakończenie programu

00:45 Gangsterskie porachunki ; film
sensacyjny kraj prod.USA (1997)
02:35 Zakończenie dnia
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Zakłócanie spokoju w stosunkach sąsiedzkich

– czy musimy to biernie znosić?
Każdy właściciel i lokator ma prawo
do spokoju. Często nie zdajemy
sobie sprawy, że głośne rozmowy,
głośna muzyka są słyszane przez
naszych sąsiadów. Jeśli hałas docierający z sąsiedniego lokalu jest
incydentalny, to mamy szczęście.
Gorzej jest w sytuacji, gdy zakłócanie spokoju, np. poprzez organizowanie głośnych imprez, powtarza
się dosyć często, przez co staje
się bardzo uciążliwe. Kiedy jednak
do tego dojdzie, najlepiej wtedy
udać się do sąsiada i przeprowadzić
z nim rzeczową rozmowę na temat
takiego naruszenia. Jeżeli to nie
przyniesie skutku, wtedy z pomocą
może przyjść nam policja lub straż
miejska. Hałasowanie po godzinie
22.00 stanowi wykroczenie. Zazwyczaj jednak w takich sytuacjach
wizyta policji kończy się zwykłym
pouczeniem. Jeśli jednak hałaśliwi
sąsiedzi nie zaprzestaną naruszania
spokoju innych, powtórna wizyta
policji może już zakończyć się wystawieniem mandatu. W przypadku
odmowy jego przyjęcia sprawa
może trafić nawet do sądu.
W przypadku gdy sąsiedzi zakłócający spokój są najemcami lokalu, do
którego stosuje się przepisy ustawy o najmie lokali mieszkalnych
i dodatkach mieszkaniowych, ich
zachowanie może spowodować
nawet rozwiązanie z nimi umowy
najmu. Może się tak jednak stać
tylko wtedy, gdy naruszają oni spokój w sposób uporczywy, czyniąc
uciążliwym korzystanie z innych
lokali. W takim przypadku zagro-

żenie eksmisją może skutecznie
wpłynąć na dalsze postępowanie
takiego uciążliwego sąsiada.
Pamiętajmy! Zgodnie z art. 51 §
1 Kodeksu wykroczeń „kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym
wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny
albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze
aresztu, ograniczenia wolności albo
grzywny”. Art. 51 § 2 stanowi natomiast, że takiej samej karze podlega
sprawca, jeżeli jego czyn określony
w § 1 ma charakter chuligański lub
dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu.
Nie wszyscy jednak wiedzą, że
istnieją odpowiednie regulacje
prawne, umożliwiające reagowanie także wtedy, gdy zakłócenie
nie następuje w porze ciszy nocnej, lecz w dzień. Rzeczywiście
innym zupełnie problemem są
hałasy, zapachy, wyziewy i inne
immisje, docierające z sąsiedniej
nieruchomości, która stanowi cudzą własność. I tak stosowanie do
tego art. 144 Kodeksu cywilnego
stanowi, że „Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać
się od działań, które by zakłócały
korzystanie z nieruchomości
sąsiednich ponad przeciętną
miarę, wynikającą ze społeczno–gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków
miejscowych”. W takiej sytuacji
można żądać od właściciela sąsiedniej nieruchomości, ażeby

Intercyza małżeńska
Podstawowym ustrojem majątkowym małżeńskim jest ustrój
wspólności ustawowej. Wspólność
ta powstaje z chwilą zawarcia związku małżeńskiego. Ustrój wspólności
majątkowej obejmuje tzw. dorobek
małżonków, czyli to wszystko, czego małżonkowi dorobili się lub nabyli
w trakcie trwania małżeństwa.
Intercyza małżeńska jest umową
majątkową, dzięki której małżonkowie mogą stosownie do własnych
potrzeb zmodyfikować ustawowy
ustrój wspólności majątkowej. Przez
intercyzę mogą oni w szczególności
rozszerzyć, ograniczyć, a nawet
wyłączyć ten ustrój. Umowa taka
może być przez małżonków zawarta
w czasie trwania związku małżeńskiego, ale także mogą ją zawrzeć przyszli
małżonkowie, tzw. nupturienci. W tym
drugim przypadku umowa taka będzie
jednak skuteczna dopiero z chwilą zawarcia małżeństwa. Co istotne, intercyzy nie mogą natomiast zawrzeć osoby
pozostające ze sobą w nieformalnym
związku, zwanym konkubinatem.
Majątkowa umowa małżeńska powinna
być zawarta w formie aktu notarialne-

go. W przeciwnym wypadku będzie
ona nieważna.
Intercyza rozszerzająca wspólność
ustawową polega na objęciu tą
wspólnością niektórych tylko bądź
wszystkich praw majątkowych stanowiących odrębny majątek każdego z małżonków. Małżonkowie nie
mają jednak w tym względzie pełnej
swobody. Niektóre bowiem składniki
majątkowe zawsze stanowią majątek
odrębny (chodzi tu na przykład
o prawa niezbywalne). Małżonkowie
mogą postanowić w takiej umowie,
że będzie ona odnosić skutek na
przyszłość, ale również wstecz.
Przy umowie, która dotyczy zdarzeń
przyszłych, do majątku należeć
będą rzeczy, które małżonkowie
nabędą po jej zawarciu. Natomiast
przy umowie działającej wstecz
do majątku tego wchodzić będą
rzeczy, które przed jej zawarciem
należały do majątków odrębnych
małżonków. Przy umowie rozszerzającej oboje małżonkowie mogą
ustalić, że z chwilą ustania ustrojów
wspólności ich udziały w majątku
wspólnym będą nierówne.

Nasielsk, 2006.03.30
BURMISTZ NASIELSKA

powstrzymał się od wszelkich
działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich.
Chodzi o obowiązek powstrzymania się nie tylko od działań, które
wpływają negatywnie na sąsiednią
nieruchomość i znajdujące się na
niej rzeczy, ale także od działań,
które ujemnie oddziaływają na
osoby przebywające w obrębie
tej nieruchomości. Na podstawie
cytowanego artykułu można
np. domagać się wyciszenia bądź
zamknięcia dyskoteki zlokalizowanej przy osiedlu mieszkalnym,
w pobliżu szpitala itp. Można też
żądać np. likwidacji dymiącego
komina położonego w miejscowości wypoczynkowej. Warto też
wiedzieć, że jeżeli w związku z immisjami docierającymi z sąsiedniej
nieruchomości ponieśliśmy szkodę, możemy żądać jej naprawienia, czyli domagać się stosownego
odszkodowania. W każdym z opisanych tu przypadków dobrze
jest zadbać np. o świadków takich
zdarzeń, którymi mogą być inny
właściciele sąsiadujący z feralną
nieruchomością. Przezorność
w tym względzie może pomóc
nam w ewentualnym późniejszym
procesie sądowym.
Pamiętać należy, iż można żądać zakazania immisji nie tylko tych, które
już zakłócają korzystanie z sąsiedniej
nieruchomości, ale także zaniechania
takich przygotowań, które dopiero po
zrealizowaniu odpowiednich robót mogłyby powodować takie zakłócenia.
Marek Rączka

Zawierając intercyzę ograniczającą
wspólność ustawową, małżonkowie
mogą wyłączyć z tej wspólności określone składniki majątkowe. Mogą to być
np. wynagrodzenia za pracę, a także za
inne usługi świadczone osobiście przez
któregokolwiek z małżonków.
Rozdzielność majątkowa natomiast
obowiązuje małżonków, gdy umownie
zostanie wyłączona wspólność ustawowa. Polega ona na tym, że małżonkowie
zachowują swoje majątki odrębne, jak
również majątki nabyte później, tj. po
zawarciu związku małżeńskiego.
Małżonkowie są wówczas uprawnieni
do samodzielnego zarządzania i rozporządzania całym swoim majątkiem.
Gdy intercyza w tej formie została
zawarta przed zawarciem związku małżeńskiego, to wówczas w ogóle nie
powstaje wspólność majątkowa.
Zawarcie intercyzy powoduje, że małżonkowie mogą się na nią powoływać
względem osób trzecich tylko wtedy,
gdy zawarcie przez nich takiej umowy oraz jej rodzaj były tym osobom
znane.
Marek Rączka

GP.72241/16/05–06

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi
zmianami), Uchwały Nr V/40/03 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 lutego 2003
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 9 maja 2005 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Nasielsku, przy ulicy Elektronowej 3, odbędzie się przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Nasielsk, położonych we
wsi Stare Pieścirogi, oznaczonych w ewidencji gruntów jako :
1. Działka nr223/36 o powierzchni 938 m2 za cenę wywoławczą 15 700,00 złotych
– wadium w wysokości 1570,00 złotych
2. Działka nr 223/37 o powierzchni 922 m2 za cenę wywoławczą 15 500,00 złotych
– wadium w wysokości 1550,00 złotych
3. Działka nr 223/38 o powierzchni 907 m2 za cenę wywoławczą 15 200,00 złotych
– wadium w wysokości 1520,00 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
dziesiątek złotych.
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Przedmiotowe nieruchomości uregulowane są w Księdze Wieczystej KW Nr 38628.
Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone żadnymi ciężarami
i zadłużeniami na rzecz osób trzecich.

Charakterystyka działek:
Lokalizacja nieruchomości : średnia, na zapleczu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, w sąsiedztwie terenu przedszkola. Wszystkie działki położone są w terenie równym, płaskim. W północnej części działek znajdują się
niezwiązane trwale z gruntem ogrodzenia i wiaty garażowe, niestanowiące
części składowych nieruchomości – do usunięcia przez właścicieli.
Uzbrojenie terenu: teren nieuzbrojony, w przylegającej ulicy zaprojektowana jest sieć kanalizacji sanitarnej (obecnie jeszcze niewybudowana). 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 przejazdu przez działkę nr 23/35.
Nieruchomości nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.
Studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
uchwalone uchwałą Nr XVII/134/2000 z dnia 07.08.2000 roku określa ww.
nieruchomości jako skupisko istniejącej zabudowy mieszkaniowo-usługowej
(uzupełnienia, modernizacja oraz przekształcanie).
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium do
kasy Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3 najpóźniej do dnia 5 maja
2005 roku do godz. 1500.
Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na
poczet ceny nabycia, a pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu
3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Urząd Miejski w Nasielsku w terminie 21 dni od dnia ustalenia nabywcy zawiadomi
osobę ustaloną jako nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.
Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszony o wpłacone wadium upływa najpóźniej
na dzień przed podpisaniem aktu notarialnego.
Burmistrz Miasta Nasielska może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez
usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
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.
Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną powinna okazać się stosownymi
pełnomocnictwami.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, pokój nr 215 w godz.
900– 1500 lub pod numerem telefonu 0 23 69 33 115 oraz na stronie internetowej
http://umnasielsk.big.org.pl

BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
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Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Pracowita wiosna
Uczniowie szkół podstawowych oraz ruchu drogowego, w tym bezpie- Przygotowywał między innymi pytagimnazjaliści z terenu gminy Nasielsk czeństwa dzieci i młodzieży szkolnej, nia testowe dotyczące ruchu pieszych w bibliotece
wzięli udział w eliminacjach do XXIX
edycji Ogólnopolskiego Turnieju Drogowego zorganizowanego przez Polski
Związek Motorowy, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Komendę Główną Policji,
Ministerstwo Transportu i Budownictwa,
Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego oraz Wojewódzkie Ośrodki
Ruchu Drogowego. Eliminacje odbyły
się 31 marca 2006 r. w hali sportowej
w Nasielsku.

Główny cel turnieju to działanie na
rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa

poprzez popularyzowanie przepisów
i zasad bezpiecznego poruszania się
po drogach, kształtowanie partnerskich
zachowań wobec innych uczestników
ruchu oraz popularyzowanie zasad
i umiejętności udzielania pierwszej
pomocy.
Burmistrz Nasielska powołał Komitet, który zajął
się sprawami
organizacyjnymi Turnieju.

fot. M. Stamirowski

i rowerzystów, znaków drogowych
oraz zadania do konkurencji praktycznych – „ósemka” i „korytarz z desek”.
W skład Komitetu weszli: Barbara
Sakowska, Katarzyna Łuczak, Andrzej
Krzyczkowski, Zbigniew Rutkowski
oraz Marek Maluchnik. Uczestników
konkursu oceniali: Wojciech Walczuk
– sędzia główny, oraz Andrzej Mackiewicz i Beata Sekutowicz. W klasyfikacji końcowej indywidualnej, wśród
szkół podstawowych, I miejsce
zajęła Karolina Walczak, II – Joanna
Mackiewicz, a III – Marta Zadrożna.
Wśród gimnazjalistów na I miejscu
znalazła się Olga Gerasik, na II – Paweł
Morawski, a na III – Sylwia Gajewska.
W klasyfikacji drużynowej wśród
szkół podstawowych I miejsce
zajęła szkoła w Budach Siennickich,
a wśród gimnazjów najlepsza okazała
się grupa z Cieksyna. Te dwie drużyny
wezmą udział w eliminacjach powiatowych, które odbędą się jeszcze przed
25 kwietnia. Życzymy powodzenia!
K.Z.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku wraz z rozpoczęciem
kalendarzowej wiosny oferuje nowe
atrakcje. Pracownicy placówki organizują różnego rodzaju konkursy
i pozyskują środki od sponsorów, aby
nagradzać dzieci i młodzież z terenu
naszej gminy.

W jednym z ostatnich numerów
naszej gazety pisaliśmy o Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej
pt. „Młodzież zapobiega pożarom”.
Zwycięzcy etapu gminnego wzięli
udział w eliminacjach powiatowych, które odbyły się w Urzędzie
Miejskim w Nasielsku 10 marca.
Laureaci konkursu: Edyta Głogowska, Patryk Kołodziejski oraz Natalia
Cieślak zostali zaproszeni po odbiór
nagród do siedziby Straży Pożarnej
w Nowym Dworze Mazowieckim.
Spotkanie odbyło się 23 marca.

konkursu plastycznego nastąpiło
5 kwietnia.

W piątek, 7 kwietnia w budynku biblioteki odbędzie się przedstawienie
teatralne pt. Kopciuszek. Przygotowali je
gimnazjaliści pod kierownictwem Edyty Pałaszewskiej, a inscenizację obejrzą
dzieci z klas „0” szkoły w Nasielsku.
29 kwietnia w bibliotece nastąpi
rozstrzygnięcie konkursu „Zabytkowe obiekty naszego regionu”. Ale
o tym więcej w następnym numerze
„Życia Nasielska”.
W celu promocji czytelnictwa Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Nasielsku rozpoczęła przygotowania do kolejnego spotkania z cyklu „Cała Polska czyta dzieciom”.
W tym roku akcja nosi tytuł „Znani,
ważni i poważni czytają dzieciom”.
Przypominamy, że w ubiegłym

Europejscy goście w Nasielsku
W ś ro d ę 2 9 m a rc a 2 0 0 6 r.
w Nasielsku odbyło się spotkanie młodych cudzoziemców
z przedstawicielami miejscowych
mediów. Spotkanie to zostało
zorganizowane z inicjatywy Stowarzyszenia Europa i My. Goście,
grupa dziewięciu osób (2 z Rosji
– z Obwodu Kaliningradzkiego,
2 z Białorusi i 5 z Ukrainy) zapoznali
się z lokalnymi doświadczeniami
oraz dyskutowali o funkcjonowaniu
wolnych mediów w państwie demokratycznym. Odwiedzili Internetowe
Radio Nasielsk oraz redakcję „Życia
Nasielska”.
Stowarzyszenie Europa i My jako
organizacja pozarządowa uzyskała
w marcu 2006 r. grant przeznaczony
na zorganizowanie wizyty studyjnej
w Polsce (Study Tours to Poland)
realizowanej w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
oraz Fundacji Edukacja dla Demokracji
dla studentów i młodych profesjonalistów z Białorusi, Ukrainy i Rosji. Wizyty
realizowane są w ramach programu
Przemiany w Regionie – RITA. Ich
celem jest wsparcie proeuropejskich
i prodemokratycznych postaw młodego pokolenia obywateli krajów
sąsiedzkich. Corocznie na kilkunastodniowe wizyty studyjne przyjeżdża do
Polski ok. 250 studentów oraz kilkudziesięciu profesjonalistów z Europy
Wschodniej.
Program 12-dniowych wizyt studyjnych w Polsce adresowany jest
do wyróżniających się studentów
pierwszych lat z Białorusi, Ukrainy
i Rosji (z Obwodu Kaliningradzkiego). Zapraszani do Polski studenci
legitymują się znaczącymi osiągnięciami w nauce i aktywnością działań
w swoim środowisku .
Rekrutacja uczestników wizyt odbywa

się w otwartym konkursie prowadzonym przez organizatorów staży oraz
Fundację Edukacja dla Demokracji,
we współpracy z partnerami z Rosji,
Białorusi i Ukrainy: ośrodkami akademickimi, lokalną prasą, organizacjami
pozarządowymi, stypendystami Programu im. Lane’a Kirklanda.

pamiątką z Polski.
Stowarzyszenie Europa i My realizując swoje statutowe cele w sferze
szeroko pojętej integracji europejskiej i będąc od marca 2006 r. Lokalną Organizacją Grantową, skupia
swe działania na terenie powiatu
pułtuskiego, grodziskiego i gminy
Nasielsk. Stowarzyszenie zainteresowane jest uruchomieniem kolejnych
projektów, które na terenie gminy
Nasielsk rozbudzą aktywność jej
mieszkańców – szczegóły na stronie
http://www.europaimy.org/

Zaproszeni do Nasielska studenci
odwiedzili Zespół Szkół Zawodowych przy ul. Lipowej, redakcję
„Życia Nasielska” oraz Internetowe
Radio Nasielsk w Urzędzie Miejskim.
W szkole zapoznali się z osiągnięciami tej placówki w sferze współpracy
międzynarodowej, opartej na part- Stowarzyszenie Europa i My jest niezanerstwie z Czechami i Portugalią leżną, apolityczną organizacją pożytku
w realizacji edukacyjnego projektu publicznego(OPP), posiadającą Oddział
w ramach Sokrates Comenius. Terenowy w Nasielsku. Oznacza to,
Z pomocą tłumacza
rozmawiano o działalności Szkolnego
Klubu Europejskiego
„Nasielszczanie”
z j e go c z ł on k am i
i opiekunem – Danutą
Białorucką. W redakcji
dwutygodnika „Życie
N a s i e l s k a ” go ś c i e
interesowali się szczegółami dotyczącymi
redagowania, skłafot. E. Wróblewska
dania i kolportażu Z wizytą w redakcji „Życia Nasielska”
gazety, które wyjaśniał
że wszyscy chętni mogą wesprzeć
dyrektor NOK Marek Tyc. Najwięcej realizację planowanych projektów,
czasu trwała prezentacja multimedial- przekazując 1% swojego podatku
na na temat powstania i działalności dochodowego, zamiast fiskusowi, na
pierwszego samorządowego radia rzecz Stowarzyszenia Europa i My.
internetowego, dokonana przez
jego prezenterów Krzysztofa Millera Poniżej numer konta:
i Pawła Rasińskiego. Gości bardzo za- Stowarzyszenie Europa i My
06–100 Pułtusk, ul. Na Skarpie 12/36
interesowała strona internetowa radia,
Bank Spółdzielczy 36 8232 0005 0004 9706
i w ten sposób nasielska rozgłośnia\
2000 0001
zyskała kolejnych słuchaczy. Na zaKoordynator Oddziału
kończenie wizyty goście otrzymali
Terenowego w Nasielsku
drobne upominki promujące nasze
Elżbieta Wróblewska
miasto, które pozostaną dla nich miłą

fot. E. Wróblewska

Obrady jury konkursu „Zabytkowe obiekty naszego regionu”

Zwycięzcy szczebla powiatowego
pojadą 8 kwietnia do Radomia,
aby wziąć udział w eliminacjach
wojewódzkich. W ostatnim czasie
w bibliotece można było składać
prace na konkurs plastyczny pod
tym samym hasłem – „Młodzież
zapobiega pożarom”. Do konkursu
zgłoszono 58 prac; wyróżniono
18. Ich wystawę można oglądać
w nasielskiej bibliotece do 15 kwietnia. Wręczenie nagród laureatom
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roku w akcję włączyli się między
innymi: burmistrz Bernard D. Mucha, sekretarz Zbigniew Rutkowski,
Komendant Policji Wojciech Wołkowicz i wiele innych znanych osób
z terenu naszej gminy.
Pracownicy biblioteki będą mieli
więc dużo pracy. O wszelkich przedsięwzięciach będziemy informować
w kolejnych numerach naszej gazety.
K.Z.
Z
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W kościele parafialnym w Nasielsku w dniu 2 kwietnia br. w kaplicy chrzcielnej została wyłożona księga pamiątkowa zatytułowana
„Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w hołdzie mieszkańcy Gminy
Nasielsk”. Pierwszych wpisów w księdze dokonali Burmistrz Nasielska – Bernard Dariusz Mucha oraz proboszcz Parafii św. Wojciecha
– ks. Kazimierz Śniegocki.
W księdze tej każdy może umieścić swój wpis, wyrażając własne
myśli i emocje związane z osobą Ojca Świętego Jana Pawła II.
Księga ta będzie wyłożona w nasielskim kościele w każdą niedzielę
do dnia 1 maja br. Następnie księga na kolejny miesiąc, tj. od 2 maja
do 1 czerwca br., zostanie wyłożona w kościele w Cieksynie. Kolejny miesiąc – od 2 czerwca do 1 lipca – księga spędzi w kościele
w Starych Pieścirogach. W okresie od 2 lipca do 1 sierpnia br. księga będzie wyłożona w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, zaś na okres
od 1 do 15 sierpnia powróci ona do kościoła w Nasielsku, gdzie
w dniu 15 sierpnia zostanie zamknięta i przekazana kościołowi
św. Wojciecha jako wotum wdzięczności mieszkańców Gminy
Nasielsk za pontyfikat Jana Pawła II.

7–20 kwietnia
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Urząd w Internecie

Polacy walczą o zachowanie naszego jadła

netowej gminy znajdują się informacje
przydatne dla petentów przy załatwianiu
sprawy w urzędzie, informacje o przetargach, imprezach organizowanych na
terenie gminy, bazie noclegowej, bankach i restauracjach. Studenci oceniali
również, na ile strona jest funkcjonalna
i łatwa w obsłudze.

Studenci Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie, Paweł Wiśniewski i Bartosz Zabawa, na podstawie oficjalnych
stron internetowych oraz Biuletynów
Informacji Publicznej, przebadali serwisy internetowe 50 gmin w województwie mazowieckim. Gminy zostały
ocenione nie tylko pod względem
jakości i ilości oferowanych usług, lecz
także aktualności prezentowanych
wiadomości oraz intuicyjności i wyglądu serwisu. Badania zostały przeprowadzone między 20 października
a 10 listopada 2005 r. Nasielsk znalazł
się na 25 miejscu wśród gmin miejsko-wiejskich, zdobywając 13 punktów. Maksymalnie można było ich
uzyskać 43. Niestety, żadna z gmin
nawet nie zbliżyła się do tej granicy.
Średnia ocena wynosi 20,54. Najwięcej punktów zdobyły Wołomin i Góra
Kalwaria, najsłabiej natomiast wypadły
Bieżuń oraz Wyśmierzyce.

Jednym z kryteriów oceny była również obecność na stronie druków do
pobrania. Sprawdzano, czy gminy
oferują możliwość składania spraw
oraz sprawdzanie stanu ich załatwienia
za pomocą Internetu. Okazało się, że
żadna nie pozwala na załatwienie sprawy
przy wykorzystaniu tylko i wyłącznie tej
drogi. Z najlepszych stron można ściągnąć wnioski, które po wydrukowaniu
i wypełnieniu i tak trzeba osobiście
złożyć w sekretariacie.
Ciekawą opcją oferowaną przez kilka
serwisów jest możliwość zadawania
pytań burmistrzowi lub wójtowi za
pomocą serwisu internetowego. Patrząc na niektóre przykłady, takie jak np.
serwis gminy Zakroczym czy Błonie,
można stwierdzić, że jest to popularna

Gminy były oceniane według danych
zawartych na ich stronach internetowych oraz w Biuletynach Informacji
Publicznej. Badano, czy na stronie inter-

ZGKiM INFORMUJE
Pora wiosenna i Święta Wielkanocne przypominają nam o porządkach na naszych
posesjach. Długa zima sprawiła, że w naszych domach i piwnicach tych niepotrzebnych
odpadów może być więcej niż w poprzednich latach. Tym bardziej że wytwarzamy ich
coraz więcej. Aby dostosować wymogi do aktualnych potrzeb w tym zakresie, Sejm
w ubiegłym roku wprowadził kilkadziesiąt zmian w ustawach „środowiskowych”.
Ta, która bezpośrednio nakłada nowe zadania i obowiązki na samorządy i mieszkańców
gminy – to ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej, jako firma świadcząca usługi w zakresie wywozu nieczystości
i prowadzenia segregacji odpadów, informuje na bieżąco Urząd Miejski o zawieranych
i rozwiązywanych umowach o wywóz nieczystości z właścicielami nieruchomości.
Przekazywane informacje posłużą do kontroli wykonywania przez właścicieli i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy. Dla tych, którzy nie zawrą umowy,
gmina zorganizuje odbieranie odpadów i opróżnianie zbiorników bezodpływowych
zgodnie z decyzją wydaną przez burmistrza. Będzie ona oparta o przyjęty przez radę
gminy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy jako akt prawa
miejscowego, a dostosowanego do gminnego planu gospodarki odpadami. Określi on
również obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę
przed zagrożeniem i uciążliwością dla ludzi oraz ochronę przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku (park, skwer). Wyznaczy obszary podlegające
obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia.
To tylko niektóre z istotnych zmian; aby je wprowadzić to trzeba o nich wiedzieć.
Dlatego systematycznie staramy się naszych i przyszłych klientów informować na
bieżąco o nowych wymaganiach w tym zakresie. Liczymy na dobrą współpracę.

Kierownik Referatu Oczyszczania Miasta
i Gospodarki Odpadami
Wojciech Suwiński
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Oscypek jest nasz!

forma kontaktu mieszkańców z władzami
samorządowymi.
O krok dalej poszedł
Brok, gdzie co tydzień
jest organizowany czat
z burmistrzem.

Polsko–słowacka wojna o oscypka
zakończona.
Górale obydwu krajów na znak pokoju odłożyli ciupagi. Tekst zawartego
rozejmu w formie komunikatu zwaśnionych stron został już przesłany
do Komisji Europejskiej. Jest w nim
mowa nie tylko o oscypku, ale również o nazwach innych produktów
regionalnych i tradycyjnych.

Jedną z najciekawszych
propozycji, których badacze nie spodziewali
się znaleźć na stronach
internetowych urzędów, było Internetowe
Radio Nasielsk.
Jak piszą autorzy, istnieje
ogromna przepaść
między gminami naj- Strona Urzędu Miejskiego w Nasielsku - www.um.nasielsk.pl
lepszymi a najgorszymi.
się z budżetem gminy i planowanymi
Strony znajdujące się w czołówce
inwestycjami. Być może w niedalekiej
można niemalże nazwać portalami dla
przyszłości możliwe będzie także
lokalnych społeczności. Można w nich
w Nasielsku załatwienie sprawy bez
znaleźć fora dyskusyjne, newslettery,
wychodzenia z domu...
czaty. Petenci mogą sprawdzić na
K.Z.
stronie, co jest potrzebne, aby załatwić
Opracowanie
dostępne
na
stronie
internesprawę w urzędzie, a potem z domu
za pomocą komputera i Internetu kon- towej: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul.php?numer=13&id=251
trolować jej status. Mogą też zapoznać

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy NASIELSK
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nasielsk w dniach od
24 kwietnia do 7 czerwca 2006 r. , w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3, pokój nr 214 (II piętro) w godzinach od 800 do 1500.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 31 maja 2006 r. w Urzędzie Miejskim w Nasielsku,
pokój nr 209 (II piętro) w godz. 1200–1600.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do
projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Nasielska
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 21 lipca 2006 r.
BURMISTRZ NASIELSKA

OGŁOSZENIE

P.P-H-U „JAN POL” ZPCH 05-191 Siennica, ul. Gen W.Sikorskiego 22, działając na podstawie art. 40 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych – z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. Nr 19 z dnia 9 lutego 2004 r. poz. 177 z późniejszymi zmianami), ogłasza przetarg
nieograniczony na zadanie pod nazwą:
„Dostawa materiałów budowlanych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej”
– Pieścirogi Stare
1.
Zakres zamówienia obejmuje dostawę materiałów budowlanych.
2.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
3.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
4. Termin realizacji – 30 maja 2006 r.
5.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać oferenci spełniający warunki określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6.
Kryteria wyboru ofert:
Cena (koszt) – 100%
7.
Przystępujący do przetargu oferent jest zwolniony z wniesienia wadium.
8. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od ostatecznego terminu składania
ofert, zgodnie z art. 85 ust.3 punkt 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r.
9.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie firmy
„JAN POL” w Siennicy, w sekretariacie w godz. 900-1400.
10. Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:Mirosław Gołębiewski,
Renata Trzcińska –tel.(023) 691 27 23 w godz. 900-1400.
11. Miejsce i termin składania ofert:
„JAN POL” ZPCH 05-191 Siennica, ul.Gen.W.Sikorskiego 22, sekretariat w terminie
do 24 kwietnia 2006 r. do godz. 1000.
12. Termin otwarcia ofert: 24 kwietnia 2006 r., godz. 1015.

Jak poinformowało Ministerstwo
Rolnictwa, Rzeczpospolita Polska
i Republika Słowacka osiągnęły
porozumienie w sprawie używania
i rejestracji nazw Slovensky Oštiepok
i Oscypek. Uzgodnione rozwiązanie
przewiduje, że nazwy Slovensky
Oštiepok i Oscypek są nazwami
serów tradycyjnie wyrabianych,
odpowiednio, na Słowacji i na części
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Niemniej, strony słowacka i polska
zgodziły się, że sery te, pomimo
bliskości geograficznej miejsca wytwarzania, wspólnego pochodzenia
historycznego i wspólnej tradycji,
stanowią obecnie dwa różne produkty. Górale i eksperci obydwu
stron doszli do wspólnego wniosku,
że o ich odrębności decydują istotne
różnice wynikające z doboru i proporcji użytych surowców i stosowanej metody produkcji. Ponadto
nie bez znaczenia są również cechy
fizyczne i chemiczne wyrobów. Strony polska i słowacka zgodziły się, że
możliwe jest współistnienie nazw obu
serów na rynku. Od tej pory dwa sąsiadujące ze sobą kraje mogą już bez
waśni produkować swoje oscypki.
Z informacji, jakie uzyskaliśmy w resorcie rolnictwa, wynika, że Polska
przekazała dotychczas Komisji
Europejskiej wnioski o rejestrację
następujących nazw produktów:
– Staropolski Miód Pitny „Półtorak”
(Gwarantowana Tradycyjna Specjalność)
– Staropolski Miód Pitny „Dwójniak” (Gwarantowana Tradycyjna
Specjalność)
– Staropolski Miód Pitny „Trójniak”
(Gwarantowana Tradycyjna Specjalność)
– Staropolski Miód Pitny „Czwórniak” (Gwarantowana Tradycyjna
Specjalność)
– Oscypek (Chroniona Nazwa Pochodzenia)
– Bryndza Podhalańska (Chroniona
Nazwa Pochodzenia)
– Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich (Chronione Oznaczenie
Geograficzne)
– Andruty kaliskie (Chronione Oznaczenie Geograficzne).
Procedury rejestracyjne wynikają z rozporządzeń Rady (EWG):
w sprawie ochrony oznaczeń
geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków
spożywczych oraz w sprawie świadectw o szczególnym charakterze
dla produktów rolnych i środków
spożywczych.
WA
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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

Skąd brać czas?
– Franek, wynieś wreszcie śmieci! – zawołałam
z kuchni, gdy usłyszałam w korytarzu kroki
wnuka.
– Nie mam czasu!
Aż wyszłam do przedpokoju, tak mnie
zdziwiły te słowa.
– A co ty takiego robisz, że nie możesz wyjść
przed dom z workiem śmieci? – zainteresowałam się.
– Pracuję – odpowiedziało moje najmłodsze
wnuczę.
– A dokładnie?
– Oj, babciu, szykujemy z tatą…
– No, co takiego?
Nie odpowiedział, bo z pokoju wyszedł mój
zięć z ogromną palmą w ręku. Zaniemówiłam.
Rzeczywiście, na pewno byli mocno zajęci.
– Piękna – powiedziałam. – Ale skoro jest już
gotowa, to teraz wynieś ten worek.
Franek z ociąganiem posłuchał.
Wkrótce okazało się, że Zosia nie ma czasu
sprzątać, bo jako księgowa ma mnóstwo pracy przy rocznych zeznaniach podatkowych.
Kasia nie ma czasu pomóc mi w kuchni, bo
w Wielkim Tygodniu ma trzy klasówki. Piotrek
nie ma czasu, choć skończył już szykować
palmę, bo…
– A właściwie dlaczego nie masz czasu?
– chciałam wiedzieć.
Zięć otworzył usta, ale zaraz je zamknął.
– To co mam zrobić? – spytał. Poprosiłam, by
poodkurzał podłogi i meble. Skrzywił się, ale
wziął się za sprzątanie. Franek po namyśle
zaczął mu pomagać. Zgodnie pracowali aż
do obiadu.
Zosia i Kasia były tak pochłonięte rachunkami
i zeszytami, że nie zauważyły pory obiadowej. Ledwie nagoniłam całe towarzystwo do
stołu i zjedliśmy, gdy zadzwonił telefon. Karol
powiadomił nas, że nie przyjadą z dziećmi
i Ludwiką na Wielkanoc, bo na te dwa dni
to chyba nie warto, święta są krótkie, szkoda
na podróż czasu…
Wysłuchałam syna spokojnie, nie walnęłam
słuchawką o aparat, a nawet nie rzuciłam
żadnym ze zbieranych ze stołu talerzy.
Mimo że był to dzień dyżuru Kasi, sama pozmywałam, a potem spokojnie rozsiadłam się
z książką w swoim pokoju. Czekała na mnie
ciekawa powieść z czasów początków chrześcijaństwa, którą pożyczył mi kuzyn Marysi.
Oddawałam się lekturze co wieczór.

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
Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. 023 693 00 26

Dyżury nocne nasielskich aptek:

7–9 i 13–17 kwietnia

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

10–12 i 18–21 kwietnia
Apteka Prywatna,
ul. Kilińskiego 1/3
tel. (023) 691-23-23

HOROSKOP

Baran 21.03-19.04

Tak minęło kilka dni. Zosia zorientowała się
pierwsza. Ocknęła się i spytała:
– A co robimy na święta?
– Święta?
– No, tak, za parę dni jest przecież Wielkanoc.
Co robimy?
– Co robimy? Nic nie robimy.
– Nie żartuj,mamo.Co naszykujemy? Przyjadą
Karol z rodziną…
– Dzwonili, że nie.
– Jak to? Dlaczego?
– Nie mają czasu.
– Aha… No, ale my…
– Wy? Macie czas na świętowanie?
Zosia nie odpowiedziała. Popatrzyła na swoje
porozkładane papiery, na ślęczącą przy biurku
Kasię i na męża, który robił coś w ogrodzie.
A potem spojrzała na kalendarz.
– Masz rację – westchnęła. – Chyba coś się
z nami porobiło. Ciągle pracujemy, a mimo
to nieustannie mamy poczucie, że z czymś
zalegamy, przynajmniej ja. Ale nie można
w ten sposób żyć. Wszystko ma swój czas,
święta i odpoczynek też.
Zawołała Piotra i wspólnie wszystko ustaliliśmy, łącznie z podziałem zadań. A potem
zadzwoniła do Karolów i odbyła długą
i intensywną rozmowę ze swoim bratem.
Cóż, święta się zatem odbędą. Ale mazurka
to upiekę „szybkiego”, takiego, który nie wymaga wiele pracy. Bo do Wielkanocy zostało
ledwie parę dni i na lepsze przygotowania
– nie mam już czasu…

Dostaniesz wiadomość, z której będziesz zadowolony. Będzie ona korzystna
dla Twoich interesów. Będziesz mieć również szansę na nieoczekiwany
awans lub nagrodę. W nowej roli poradzisz sobie znakomicie. W miłości
bez problemów.

Babcia Jadzia

Otrzymasz interesującą propozycję zawodową. Warto się nad nią
zastanowić. Przybędzie Ci nowych obowiązków, ale poprawią się Twoje
finanse. W miłości będziesz w stanie rozwiązać wszelki problemy. Bliska
osoba doceni Twoje starania.

Mazurek „nie-mam-czasu”

Byk 20.04-20.05
Poznasz osoby, które pomogą Ci w interesach i być może szybko się
wzbogacisz. Ale uważaj i nie ufaj im bezgranicznie. Nie daj się oszukać.
Postępuj według własnych planów, a zrobisz coś naprawdę wielkiego.
Koniecznie spotkaj się z przyjaciółmi.

Bliźnięta 21.05-21.06
Otrzymasz zaskakującą informację. Masz szansę na odziedziczenie
nieruchomości lub znacznej gotówki. Zachowaj dla siebie jej treść,
a unikniesz niepotrzebnych nieporozumień z krewnymi. W życiu
uczuciowym czeka Cię romantyczna przygoda lub podróż.

Rak 22.06-22.07
Nareszcie uda Ci się zakończyć spory finansowe i zyskać więcej, niż
chciałeś. Okażesz się doskonałym negocjatorem i będziesz mógł
zrealizować niektóre swoje zamierzenia. Życie rodzinne dostarczy Ci wielu
emocji, niekoniecznie pozytywnych.

Lew 23.07-22.08
Wszystkie sprawy ułożą się po Twojej myśli. Będziesz mieć szansę podnieść
swoje kwalifikacje zawodowe. Dzięki temu uwierzysz w siebie i w sukces.
Postaraj się znaleźć czas dla partnera i okaż mu więcej zainteresowania.

Panna 23.08-22.09
W życiu zawodowym bez trudu osiągniesz to, na czym Ci zależy. Dojdziesz
do porozumienia z przełożonymi i zainteresujesz ich swoimi pomysłami
i projektami. Masz szansę wiele zyskać, zwłaszcza finansowo. Samotne
Panny poznają ciekawe osoby.

Waga 23.09-22.10

30 dkg mąki, opakowanie śmietany,
kilka łyżek cukru pudru, żółtko, mleko Skorpion 23.10-21.11
Nadchodzi dobry czas na zmiany. Dzięki swojej intuicji nie popełnisz
skondensowane słodzone, bakalie,
żadnych błędów. Możesz być spokojny o swoją przyszłość, bo niedawna
owoce (mogą być kandyzowane),
inwestycja zacznie przynosić konkretne dochody. Zajmij się teraz życiem
orzechy
rodzinnym, a szczególnie partnerem.

Z maki, śmietany, żółtka i cukru pudru zaStrzelec 22.11.- 21.12.
gnieść ciasto. Schłodzić w lodówce. Z mleka
Przez najbliższe dni unikaj wszelkich zmian i nowości. Poświęć całą swoją
skondensowanego słodzonego ugotować
uwagę sprawom, którymi się aktualnie zajmujesz. Przyniosą Ci one większe
kajmak (gotować w puszcze ok. 3 godzin,
korzyści finansowe. Samotne Strzelce muszą uważać, żeby nie wplątać się
potem ostudzić). Ciasto rozwałkować i upiec
w
niepotrzebny
romans.
z niego spód mazurka. Na upieczonym cieście
rozsmarować kajmak, przybrać bakaliami, Koziorożec 22.12-19.01
owocami lub orzechami.
W pracy możesz liczyć na wsparcie i pomoc współpracowników. Teraz
działaj w grupie i nie podejmuj samodzielnych decyzji finansowych.
Unikniesz dużych kłopotów. W życiu uczuciowym zdobędziesz względy
osoby, która do tej pory nie zwracała na Ciebie uwagi.

Kino NIWA ZAPRASZA

Wodnik 20.01.- 18.02.

07–09 KWIETNIA godz.18.00

„Różowa Pantera”

Przygodowy/Komedia; czas 93 min.; Reżyseria: Shawn Levy; Scenariusz: Len
Blum, Steve Martin, Blake Edwards; Obsada: Steve Martin, Kevin Kline, Beyoncé
Knowles, Jean Reno, Emily Mortimer.
21–27 KWIETNIA godz.18.00

(Włochy,USA, 2005); Biograficzny; czas 128 min.;
Reżyseria: John Kent Harrison; Scenariusz: Francesco Arlanch, Salvatore Basile, Francesco Contaldo,
John Kent Harrison; Obsada: Jon Voight, Cary Elwes,
James Cromwell, Christopher Lee, Ben Gazzara,
Wenanty Nosul.
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Ryby 19.02.- 20.03.
Nie możesz narzekać teraz na brak zainteresowania ze strony innych osób.
Zarówno życie zawodowe, jak i uczuciowe dostarczą Ci wielu emocji.
Zdobędziesz zaufanie przełożonych i niewielką premię, a samotne Ryby być
może odnajdą swoją drugą połowę. Możliwy nawet związek na całe życie.

„Jan Paweł II”

R

Twoja determinacja w działaniu zaskoczy wszystkich, ale przyniesie
zamierzone skutki. Otrzymasz interesujące propozycje pracy. Każdą z nich
dokładnie przemyśl. W miłości będziesz mieć szansę uporządkowania
wszystkich spraw. Zaufaj partnerowi i pozwól mu na więcej swobody.

M
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PONIEDZIAŁEK 17 KWIETNIA 2005 r. (Innocenta, Jakub, Józef, Klara, Robert, Rudolf, Stefan)

HIT NA DZIŚ

Mystery, Alaska
00.05 TVP 1
Komediodramat, 114 min, USA 1999;
Reżyseria: Jay Roach; Scenariusz: David
E. Kelley, Sean O`Byrne;Występują: Russel
Crowe, Mary McCormack, Burt Reynolds,
Lolita Davidovich, Colm Meaney i inni

Dla mieszkańców małego miasteczka Mystery na Alasce hokej to nie
tylko sport. To temat do rozmów
i powód do chluby, największa pasja
oraz sposób na życie. Dzieci wolny czas spędzają na lodowiskach,
w szkole uczą się, czytając czasopisma sportowe. Dorośli o hokeju
dyskutują przy piwie, wspominają
dawne rozgrywki. Raz w tygodniu
Mystery ma swoje święto. Wokół
zamarzniętego jeziora gromadzą
się tłumy, aby być świadkami
swoistego rytuału. Na gładką
taflę wyjeżdżają zawodnicy miejscowego zespołu podzieleni na dwie
drużyny. O wyniku starcia będzie
się rozmawiać do kolejnego meczu.
Najnowszą atrakcją jest artykuł
prasowy o hokejowym miasteczku.
Jego dawny mieszkaniec, Charlie
Danner, opisał swe rodzinne strony
i szczególne zamiłowanie mieszkańców do sportu na lodzie. Okazuje
się, że artykuł Charliego wywołał
istną burzę w środowisku sportowym. Zawodowcy - zespół New
York Rangers - rzucają rękawicę
mieszkańcom miasteczka. Mecz
pomiędzy hokeistami ma się odbyć na Alasce, na tafli zamarzniętego stawu. Drużyna Mystery
podejmuje wyzwanie...

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

06:05 Tajemnica trzynastego wagonu; film
sensacyjny kraj prod.Polska, Francja
07:40 Był taki dzień; felieton
07:45 Plebania - odc. 693/694; telenowela TVP
08:25 Truskawkowe Ciastko; serial animowany kraj prod.USA
09:15 Budzik - Lany poniedziałek
09:45 Talent za talent - z Martą Lipińską
i Krzysztofem Kowalewskim; program
dla młodzieży
10:15 Wielki Joe; film fabularny kraj
prod.USA (2006); reż.:Ron Underwood;
wyk.:Charlize Theron, Bill Paxton, Regina
King
12:10 Kochamy polskie komedie; teleturniej
12:35 Rogate Ranczo; film animowany
kraj prod.USA (2004)
13:55 Krzyżacy 1/2
15:30 Krzyżacy 2/2
16:50 Był taki dzień; felieton
17:00 Teleexpress
17:20 Klan - odc.1086; telenowela TVP
17:45 Jaka to melodia? - wydanie świąteczne; teleturniej muzyczny
18:10 Plebania - odc. 693/694; telenowela TVP
19:00 Wieczorynka - Mokra bajeczka;
film animowany
19:30 Wiadomości
19:50 Sport
20:00 Pogoda
20:10 Dziewczyny z wyższych sfer
(Uptown girls); komedia kraj prod.USA
21:55 Superprodukcja; komedia
23:30 Sprawa dla reportera - Wydanie
świąteczne
00:05 Mystery, Alaska (Mystery, Alaska);
film fabularny kraj prod.USA (1999); reż.:
Jay Roach; wyk.:Russell Crowe, Mary
McCormack, Lolita Davidovich

05:40 Dla niesłyszących - Lokatorzy  odc.
10 - Żegnaj Warszawo
06:10 Dla niesłyszących - Lokatorzy odc.
11 - Kukułcze jajo
06:35 Karlston z dachu -film animowany
07:50 Zimowa olimpiada zwierząt;
film dokumentalny kraj prod.Wielka
Brytania
08:45 Na szlaku Alleluja - cz. 2; western
kraj prod.USA (1965)
10:00 Akcja - Powrót
10:05 Ojciec Święty w Ziemi Świętej;
film dokumentalny kraj prod.Izrael,
USA (2005)
11:05 Gwiazdy w południe - Kleopatra - cz.
2/2; film kostiumowy kraj prod.USA
12:35 Duże dzieci; talk-show
13:20 Zanim przywędrowały dinozaury odc. 3 kraj prod.Wielka Brytania (2004)
14:00 Familiada - wydanie specjalne;
teleturniej
14:30 Złotopolscy - odc. 761
15:05 Bezludna wyspa - (Maryla
Rodowicz, Beata Kozidrak, Kayah)
15:55 Akcja - Powrót
16:05 Powiedz tak; komedia romantyczna kraj prod.USA (2001); reż.:
Adam Shankman; wyk.:Jennifer Lopez,
Matthew McConaughey, Bridgette
Wilson
17:50 Akcja - Powrót
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:55 Pogoda
19:00 Mój pierwszy raz; talk-show
20:10 M jak miłość - odc. 404; serial TVP
21:00 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:10 Europa da się lubić
22:00 Panorama
22:20 Sport Telegram
22:25 Pogoda
22:35 Wydział Rosja; film sensacyjny kraj
prod.USA (1990); reż.:Fred Schepisi;
wyk.:Sean Connery, Michelle Pfeiffer,
Roy Scheider
00:45 Serce Ameryki; dramat kraj
prod.USA (1993); reż.:Martin Bell;
wyk.:John Boylan, Jeff Bridges, Edward
Furlong
02:35 Zakończenie dnia

06:00 Pierwsza miłość, odc.223
06:35 Pierwsza miłość, odc.224
07:15 Przygody Jackie Chana, odc.40
„Jackie Chan Adventures”; USA, 2003
07:45 Milionerzy; Niemcy, 1999; r.
Schoemann Michael
09:25 Księga dżungli; USA, 1994; r.
Stephen Sommers; w. Scott Lee Jason,
Cary Elwes, Lena Headey, Sam Neill,
Cleese John
11:45 Opowieści biblijne. Mojżesz, cz. 2
13:50 Moje wielkie greckie wesele;
USA / Kanada, 2002; r. Zwick Joel; w.
Vardalos Nia, Michael Constantine,
Corbett John, Lainie Kazan, Meisler
Bess, Louis Mandylor
15:55 Maska Zorro; USA, 1998; r. Campbell
Martin; w. Banderas Antonio, De Tavira
Jose Maria, Guerra Emilliano, Hopkins
Anthony, Zeta Jones Catherina
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Stuart Malutki; USA/Niemcy, 1999;
r. Minkoff Rob; w. Geena Davis, Laurie
Hugh, Lipnicki Jonathan, Nathan Lane,
Chazz Palminteri, Steve Zahn
21:00 Sami Swoi Polska, 1967; r. Chęciński
Sylwester; w. Kowalski Wacław, Hańcza
Władysław, Karczewski Zdzisław,
Kuśmierska Ilona, Janeczek Jerzy
21:55 Studio Lotto
22:50 Z ł e t o w a r z y s t w o ; U S A ,
1995; r. Damian Harris; w. Ellen
Barkin, Laurence Fishburne, Frank
Langella, Beach Michael, Carides Gia
Thriller kryminalny.Wyrzucony z CIA agent
Nelson Crowe (Fishburne) dostaje pracę w
Grimes Organization, instytucji zajmującej się szpiegostwem przemysłowym. Ich
klienci to najbardziej wpływowi ludzie w
USA. Pierwszym zadaniem Crowe’a ma
być przekupienie sędziego Beach’a, który
ma wydać wyrok w sprawie przeciwko
firmie, która zatruła toksycznymi odpadami wodę w jednym z amerykańskich
miasteczek. Tymczasem CIA oferuje mu
powrót do agencji, w zamian za infiltrację
Grimes Organization. Jeden z pracowników firmy dowiaduje się, że Crowe nadal
współpracuje z rządem…
01:05 Magazyn sportowy
03:05 Love TV, odc.69; Program rozrywkowy
04:05 BoomBox, odc.68 Polska
05:30 Pożegnanie

06:15 Uwaga! - magazyn, 2006
06:35 Telesklep
07:15 Agencja - program rozrywkowy
08:15 Pierścień Nibelungów - miniserial
przygodowy (1/2), USA, 2004, reż. Uli
Edel
10:05 Maraton Uśmiechu - program
rozrywkowy, 2006
11:05 Pierścień Nibelungów - miniserial
przygodowy (2/2), USA, 2004, reż. Uli
Edel
12:55 Kłamca kłamca - film komedia,
USA, 1997, reż. Tom Shadyac , wyst.
Jim Carrey, Maura Tierney, Justin Cooper,
Cary Elwes, Anne Haney, Jennifer Tilly,
Amanda Donohoe, Jason Bernard,
Swoosie Kurtz
14:40 Piękna i Borys bestia - film komedia,
USA, 1997, reż. Ken Kwapis , wyst. Fran
Drescher, Timothy Dalton, Ian McNeice,
Patrick Malahide, Lisa Jakub, Michael
Lerner
16:50 Nigdy w życiu! - film komedia,
Polska, 2004, reż. Ryszard Zatorski ,
wyst. Danuta Stenka, Artur Źmijewski,
Joanna Brodzik, Jan Frycz, Marta
Lipińska, Krzysztof Kowalewski, Joanna
Jabłczyńska, Rafał Królikowski, Kinga Preis,
Katarzyna Bujakiewicz, Cezary Kosiński
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn, 2006
20:05 Zaginiony świat: Park jurajski film sensacyjny, USA, 1997, reż. Steven
Spielberg , wyst. Jeff Goldblum, Julianne
Moore, Pete Postlethwaite, Richard
Attenborough, Vince Vaughn, Arliss
Howard

05.55 Sztukateria – magazyn kulturalny
06.20 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
06.45 VIP – program kulturalno-rozrywkowy
07.10 „Muzyczne listy” – magazyn
08.10 „Opowieści biblijne. Dawid, cz. 2”  
- USA/Niemcy/Włochy, 1997; reż.: Robert
Markowitz; wyst.: Nathaniel Parker, Pryce
Jonathan, Leonard Nimoy, Sheryl Lee, Ben
Daniels
10.05 „Rozbitkowie z wyspy Gilligana”  USA, 2001; reż.: Paul A. Kaufman; wyst.:
Jon Wellner, Kristen Dalton, Samantha
Harris, Eric Allan Kramer, Aaron Lustig
11.55 „Muppety z kosmosu” - USA,
1999; reż.: Tim Hill; wyst.: Frank Oz,
Jeffrey Tambor, F. Murray Abraham,
Rob Schneider, Ray Liotta, David Arquette,
Andie MacDowell
13.45 („Mom’s Out’a Sight”) - USA,
1998; reż.: Fred Olen Ray; wyst.: Hannes
Jaenicke, Mary Elizabeth McGlynn,
Harrison Myers, Steve Scionti, Robert
Quarry
15.45 „Komedia Małżeńska” - Polska,
1994; reż.: Roman Załuski; wyst.: Ewa
Kasprzyk, Jan Englert, Ewa Dałkowska,
Z d z i s ł a w Wa r d e j n , K r z y s z t o f
Kolberger;
17.50 „Dziecko Szczęścia” - Polska,
1991; reż.: Sławomir Kryński; wyst.:
Marek Cichucki, Ewa Gawryluk,
Zofia Czerwińska, Ewa Zdzieszyńska,
Bożena Dykiel, Henryk Bista, Henryk
Machalica
20.00 „Conan niszczyciel” - USA, 1984;
reż.: Richard Fleischer; wyst.: Arnold
Schwarzenegger, Grace Jones, Wilt
Chamberlain, Mako, Tracey Walter
22.10 „Grek Zorba” - USA/Wielka
Brytania/Grecja, 1964; reż.: Michael
Cacoyannis; wyst.: Anthony Quinn, Alan
Bates, Lila Kedrova, Sotiris Moustakas,
Irene Papas
01.05 „Stacja kosmiczna Avna”  - USA,
2001; reż.: Fred Olen Ray; wyst.: Michael
Dudikoff, Ice T, Hannes Jaenicke, Paul
Michael Robinson, Yvette Nipar
03.00 MUZYCZNE LISTY – magazyn
03.50 V-max - Magazyn motoryzacyjny
04.15 Zakończenie programu

02:00 Był taki dzień; felieton
02:05 Zakończenie dnia

				

HIT NA DZIŚ

Bezsenność
20.50 POLSAT
Reżyseria: Christopher Nolan; W rolach
głównych:Al Pacino, Martin Donovan,
Robin Williams, Hilary Swank, Oliver
‘Ole’ Zemen; thriller psychologiczny; Kraj
produkcji: USA; Rok produkcji: 2002; Czas
trwania: 113 min.

W środku polarnego lata w miasteczku Nightmute na Alasce pojawia się detektyw Will Dormer
(Al Pacino), sława wydziału policji
z Los Angeles, ze swoim partnerem, Hapem (Martin Donovan).
Mają poprowadzić pokazowe
dochodzenie w sprawie, która
najwyraźniej przekracza kompetencje miejscowej policjantki,
Ellie Burr (Hilary Swank), a chodzi
o schwytanie sprawcy brutalnego
zabójstwa nastoletniej dziewczyny. Śledztwo prowadzi do znanego pisarza, Waltera Fincha (Robin
Williams), prawdopodobnie kochanka zamordowanej, a przede
wszystkim żyjącego na odludziu
autora powieści kryminalnych.
W gęstej mgle, podczas pościgu
za podejrzanym, dochodzi do
wypadku. Podejrzanemu udaje
się uciec, a od kuli wystrzelonej
z broni Willa ginie jego podwładny,
Hap, który w ostatnich słowach
oskarża go, że zrobił to celowo, by
uniemożliwić dalsze wewnętrzne
śledztwo przeciw sobie. Wstrzą
snięty tym Will zaciera ślady
swojego czynu w ten sposób, by
podejrzenie padło na ściganego
przestępcę...

22:35 Szymon Majewski Show - program
rozrywkowy, 2006
23:40 Wstęp wzbroniony - film sensacyjny,
USA, 1992, reż. Walter Hill
01:40 Uwaga! - magazyn, 2006

WTOREK 18 KWIETNIA 2005 r. (Alicja, Apoloniusz, Bogusław, Bogusława, Flawiusz)

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

05:40 Wstaje dzień; magazyn
05:45 Tak jak w Unii
06:00 Kawa czy herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Wyjście na zakupy
08:20 Polska z bocznej drogi
08:35 Smocze opowieści; serial anim.
09:00 Andy Pandy; serial animowany
09:10 Zygzaki - Waga; program dla dzieci
09:35 Rogate Ranczo; film animowany
10:50 Recepty Jedynki; magazyn
11:10 ZUS dla ciebie - odc.5
11:10 TELEZAKUPY
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Klan - odc. 1082; telenowela TVP
12:35 Plebania - odc. 687; telenowela
13:00 Jaka to melodia?; teleturniej
13:25 Sąsiedzi; serial komediowy TVP
13:55 Polska z bocznej drogi
14:05 Pod kloszem czyli prognoza pogody
- Tragedia Titanica; magazyn
14:20 Świat wg Einsteina; magazyn
14:20 Ktokolwiek widział, ktokolwiek
wie...
14:50 Był taki dzień; felieton
15:00 Wiadomości
15:10 Wiedźmy odc. 6; serial TVP
16:00 Moda na sukces odc.2804
16:25 Moda na sukces odc.2805
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Na celowniku; magazyn
17:35 Klan - odc.1087; telenowela TVP
18:00 Jaka to melodia?; teleturniej
18:30 Plebania - odc. 695; telenowela
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości; Sport; Pogoda
20:15 Przed Mundialem 2006
20:30 Liga Mistrzów
22:50 Prosto w oczy
23:05 Wiadomości
23:15 Był taki dzień; felieton
23:19 Twój sprzeciw ma znaczenie;
magazyn
23:25 Widzieć i wiedzieć - Chłopak i
dziewczyna; film dokumentalny
00:20 Agentka o stu twarzach - odc. 15;
serial kraj prod.USA (2002)
01:05 Wciąż zakochani; film dok.
01:55 Polowanie na „Lisa” cz.1; film dok.
02:20 Był taki dzień; felieton
02:25 Zakończenie dnia

06:00 Złotopolscy odc. 388 - Trio
06:25 10 minut tylko dla siebie
06:35 Dwójka Dzieciom - WOW  odc.
12/13; serial kraj prod.Polska, Niemcy
07:00 TELEZAKUPY
07:15 Od przedszkola do Opola
07:50 Dwójka Dzieciom - Jak to działa?
odc. 10; serial animowany
08:05 Detektyw w sutannie - s. I, odc.
1/8 - Gdzie jest nieboszczyk? cz. I; serial
kryminalny kraj prod.USA
09:00 Pytanie na śniadanie
11:10 M jak miłość - odc. 320
11:55 10 minut tylko dla siebie
12:20 TELEZAKUPY
12:40 Magazyn Ligi Mistrzów
13:10 Co ci dolega? - Brońmy się przed
rakiem kraj prod.USA (2004)
14:00 Znaki czasu; magazyn
14:25 Ferie z Dwójką - Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki; komedia kraj prod.USA
16:00 Dla niesłyszących - Panorama
16:15 Dla niesłyszących - M jak miłość
- odc. 404; serial TVP
17:05 Dla niesłyszących - Kulisy serialu
„M jak miłość”
17:15 Zorro - odc. 21/78; serial kraj
prod.USA (1957)
17:40 Z kabaretowego archiwum (3)
17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:50 Pogoda
19:00 Jeden z dziesięciu; teleturniej
19:35 Ale Jazda!; magazyn
20:10 M jak miłość - odc. 405; serial TVP
21:05 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 Niebo; dramat kraj prod.Niemcy,Włochy,
USA, Francja, Wielka Brytania (2002);
reż.:Tom Tykwer; wyk.:Cate Blanchett,
Giovanni Ribisi, Remo Girone
00:25 Wieczór filmowy Kocham
Kino - Życie jako śmiertelna choroba
przenoszona drogą płciową; dramat
obyczajowy kraj prod.Polska (2000);
reż.:Krzysztof Zanussi; wyk.:Zbigniew
Zapasiewicz, Krystyna Janda, Tadeusz
Bradecki, Monika Krzywkowska
02:05 Zakończenie dnia

06:00 Wstawaj!Gramy!, odc.11 Polska
06:45 TV MARKET
07:00 Adam i Ewa, odc.57 Polska, 2000
07:30 Przygody Jackie Chana, odc.41
„Jackie Chan Adventures”; USA
07:55 Miodowe Lata, odc.91 Polska, 2002
08:40 Gra w ciemno, odc.137 Polska
09:40 SHOW!TIME, odc.4 Polska, 2006;
r. Joanna Haręża; w. Jagna Marczułajtis,
Magda Geissler, Kevin Aiston, Maciej
Dowbor, Olga Lipińska (reżyser), Andrzej
Strzelecki (reżyser), Janusz Józefowicz
(reżyser), Olaf Lubaszenko (reżyser)
11:10 Grasz czy nie grasz, odc.20
12:20 Samo życie, odc.685 Polska, 2006
13:05 Miodowe Lata, odc.92 Polska
14:00 P i e r w s z a m i ł o ś ć , o d c . 2 6 9
Polska, 2006; r. Okił Khamidow, Paweł
Chmielewski
14:45 Kochaj mnie, kochaj!, odc.7
Polska, 2006; r. Paweł Karpiński, Jacek
Gąsiorowski
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.645 Polska
16:35 Świat według Bundych, odc.165;
USA, 1994; r. Sam W. Orender
17:05 Gra w ciemno, odc.138 Polska
18:05 Pierwsza miłość, odc.270
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Samo życie, odc.686 Polska, 2006;
r. Jacek Sołtysiak, Wojciech Pacyna
20:15 O Rety! Kabarety!, odc.2 Polska,
2006; r. Szymon Łosiewicz; w. Grzegorz
Halama
20:50 Bezsenność; USA, 2002; r. Nolan
Christopher; w. Al Pacino, Donovan
Martin, Robin Williams, Hilary Swank,
‘Ole’ Zemen Oliver
21:55 Studio Lotto
23:25 Boston Public, odc.57; USA, 2002;
r. Bob Yannetti
00:25 Biznes Wydarzenia
00:45 Pogoda
00:50 Pasjonaci, odc.38 Polska, 2006; r.
Włodzimierz Zientarski
01:15 Kuba Wojewódzki, odc.138 Polska,
2006; r. Konrad Smuga
02:05 Dziewczyny w bikini
03:05 Magazyn sportowy
05:05 Love TV, odc.70
05:45 Pożegnanie

06:10 Uwaga! - magazyn, 2006
06:30 Telesklep
07:10 Sędzia Anna Maria Wesołowska
- serial fabularno-dokumentalny
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
10:45 Maraton Uśmiechu - program
rozrywkowy, 2006
11:15 Detektywi - serial fabularno-dokumentalny, 2006
11:45 Wielkie ucieczki - serial fabularnodokumentalny, 2006
13:00 Bez śladu - serial sensacyjny (3/
23), USA, 2002, reż. Rachel Talalay, wyst.
Anthony LaPaglia, Poppy Montgomery,
Marianne Jean-Baptiste, Enrique
Murciano, Roselyn Sanchez, Eric Close
14:00 Nash Bridges - serial sensacyjny
(114/122), USA, 1996, reż. Bradford
May
15:00 Barwy grzechu - telenowela
(71/160), Brazylia, 2004
16:00 Fakty Popołudniowe
16:15 Sędzia Anna Maria Wesołowska
- 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, 2006
20:55 Na Wspólnej - serial obyczajowy
(632/0), Polska, 2006, wyst. Bożena
Dykiel, Grażyna Wolszczak, Tomasz
Schimscheiner, Mieczysław Hryniewicz,
Anna Korcz, Ewa Gawryluk, Ewa
Gorzelak, Robert Kudelski
21:30 Magda M. - serial obyczajowy
(22/0), Polska, 2006
2:30 Teraz my! - magazyn
23:15 Tajemnice Smallville - serial S-F
(16/22), Kanada, 2003
00:15 Detektyw 5 - serial fabularnodokumentalny, 2006
00:45 Uwaga! - magazyn, 2006
01:05 Nocne igraszki program rozrywkowy, 2006
02:05 Telesklep

05.40 Sztukateria – magazyn kulturalny
06.05 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
06.20 VIP – program kulturalno-rozrywkowy
06.45 „Muzyczne listy” – magazyn
07.40 V-max - Magazyn motoryzacyjny
08.10 „Komedia Małżeńska” - Polska,
1994; reż.: Roman Załuski; wyst.: Ewa
Kasprzyk, Jan Englert, Ewa Dałkowska,
Zdzisław Wardejn, Krzysztof Kolberger
10.15 „Dziecko Szczęścia” - Polska, 1991;
reż.: Sławomir Kryński
12.25 „Janosik” - Polska, 1974; reż.: Jerzy
Passendorfer; wyst.: Marek Perepeczko,
Bogusz Bilewski, Witold Pyrkosz, Ewa
Lemańska, Marian Kociniak
15.10 „Pokemon” (184) – serial animowany dla dzieci, USA/Japonia 1997-98
15.40 „Dekoratornia” – magazyn wnętrzarski
16.10 „Kachorra to ja” (89) - Argentyna
2002, prod. Gabriel Fierro
17.10 „Roseanne” (11) – serial komediowy, USA 1988-1997, reż. Gail Mancuso,
Andrew D. Weyman, wyk. Roseanne,
John Goodman, Alicia Goranson, Sara
Gilbert, Michael Fishman
17.45 „Skrzydła” (11) – serial komediowy,
USA 1990-1997, reż. Leonard R. Garner
Jr., Andy Ackerman
18.15 – teleturniej
19.00 Strażnik Teksasu” (76) – serial
akcji, USA 1995, prod. Chuck Norris;
reż. Aaron Norris, wyk. Chuck Norris,
Sheree J. Wilson, Clarence Gilyard,
Noble Willingham
20.00 „Kronika nie z tej ziemi”  (17) - serial
fantastyczny, USA 2001
21.00 „Okręt” (3/6) – dramat wojenny,
RFN 1985, reż. Wolfgang Petersen, wyk.
Jürgen Prochnow, Herbert Grönemeyer,
Klaus Wennemann, Hubertus Bengsch,
Martin Semmelrogge, Bernd Tauber
22.10 „Drogówka” - Magazyn policyjny
22.40 3 „Grzechotniki” - USA, 2002; reż.:
Fred Olen Ray
00.45 „Kuszące zagadki” - Program interaktywny o zabarwieniu erotycznym
01.45 Biznes Wydarzenia
02.05 MUZYCZNE LISTY – magazyn
02.55 „FIFA Futbol Mundial” - półgodzinny magazyn piłkarski
03.20 V-max - Magazyn motoryzacyjny
03.45 Zakończenie programu
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HIT NA DZIŚ

Od zmierzchu
do świtu 2
23.35 TVP 2
Horror, 85 min, USA 1999; Reżyseria:
Scott Spiegel; Scenariusz: Scott Spiegel,
Boaz Yakin; Występują: Bo Hopkins,
Robert Patrick, Tiffani-Amber Thiessen,
Bruce Campbell, Muse Watson, Duane
Whitaker, Brett Harrelson i inni

Bar „Titty Twister”, położony
gdzieś przy granicy Stanów
Zjednoczonych i Meksyku.
Przez przypadek w pobliże tego
miejsca trafia uciekający z więzienia bandyta, Luther. Wśród
ciemności w jego dżipa uderza
nietoperz. Skrzydlate stworzenie
niszczy pojazd Luthera i wielkimi
zębami stara się zabić samego
mężczyznę. Bandyta ucieka do
pobliskiego baru, poznany tam
barman obiecuje odwieźć go na
miejsce umówionego spotkania
z kolegami. Niestety, okazuje się,
że pracownik „Titty Twister” jest
wampirem. W tym samym czasie
na Luthera czekają w motelu jego
starzy znajomi. Specjalizujący się
w napadach na banki Buck
zaplanował kolejny skok. W tym
celu skrzyknął resztę członków
bandy: gwiazdę rodeo W.C., trenera psów bojowych Jesusa oraz
strażnika Raya Boba. Czekając
na Luthera oglądają telewizję,
zaś Jesus spędza upojne chwile
z ponętną brunetką. Spokój
przerywa nagłe pojawienie się
przemienionego w wampira
Luthera...

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

05:00 Moda na sukces odc.2804/ 2805
05:40 Wstaje dzień; magazyn
05:45 Wpisani w krajobraz; magazyn
06:00 Kawa czy herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Wyjście na zakupy
08:19 Prosto w oczy
08:35 Cedric; serial animowany
08:50 Kasztaniaki; serial anim.
09:00 Domisie
09:25 Łatek - Droga ; serial animowany
09:55 Don Matteo III; serial
10:55 Wielki świat małych odkrywców
- Stan zagrożenia
11:10 TELEZAKUPY
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Klan - odc. 1083; telenowela TVP
12:35 Plebania - odc. 688; telenowela
13:00 Jaka to melodia?; teleturniej
13:25 Pan Fasola; serial animowany
13:50 Na celowniku; magazyn
14:00 Mieszkać z wyobraźnią; magazyn
14:20 Raj; magazyn
14:50 Był taki dzień; felieton
15:00 Wiadomości
15:10 Warto kochać - odc. 39; serial TVP
16:00 Moda na sukces odc.2806/2807
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Na celowniku; magazyn
17:35 Klan - odc.1088; telenowela TVP
18:00 Jaka to melodia?; teleturniej
18:30 Plebania - odc. 696; telenowela
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości; Sport; Pogoda
20:20 Okruchy życia - Diabelska wyliczanka; film fabularny kraj prod.USA (1999)
22:00 Po prostu pytam; widowisko
22:40 Był taki dzień; felieton
22:50 Prosto w oczy; program Moniki
Olejnik; Dla małoletnich od lat 12
23:05 Wiadomości
23:15 Twój sprzeciw ma znaczenie;
magazyn
23:25 Akademia policyjna
23:50 Plus minus
00:15 Korczak; dramat kraj prod.Polska,
Niemcy (1990); reż.:Andrzej Wajda
02:10 Rzeczy i ludzie - Hongkong; serial
dokumentalny
02:35 Był taki dzień; felieton
02:40 Zakończenie dnia

06:05 Złotopolscy odc. 389 - Grzech
06:30 10 minut tylko dla siebie
06:40 Dwójka Dzieciom - WOW odc.
13/13; serial kraj prod.Polska, Niemcy
07:05 TELEZAKUPY
07:25 Od przedszkola do Opola - piosenki
o Warszawie
07:50 Dwójka Dzieciom - Jak to działa?
odc. 11/26; serial animowany
08:05 Detektyw w sutannie - s. I, odc.
2/8; serial kryminalny
09:00 Pytanie na śniadanie
11:10 M jak miłość - odc. 321
12:00 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza
12:25 TELEZAKUPY
12:45 Święta wojna
13:10 Kabaret pod Wyrwigroszem
- Casting Show (2)
14:05 Lokatorzy - Rosyjski kochanek
14:35 Po obu stronach Odry; magazyn
15:05 Gliniarz i prokurator - s.2, odc.
8/11- Anioł Stróż; serial sensacyjny
15:50 Twój portfel; magazyn ekonomiczny
16:00 Dla niesłyszących - Panorama
16:15 Dla niesłyszących - M jak miłość
- odc. 405; serial TVP
17:05 Dla niesłyszących - Kulisy serialu
„M jak miłość”
17:15 Zorro - odc. 22/78; serial kraj
prod.USA (1957)
17:40 SOS czyli Sami o Sobie
17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:50 Pogoda
19:00 Europa da się lubić - Europa na
diecie  (83)
20:05 Mecz Ligi Mistrzów
22:55 Panorama
23:10 Biznes
23:15 Sport Telegram
23:20 Pogoda
23:35 Alibi na środę - Od zmierzchu do
świtu 2; film fabularny kraj prod.USA
(1999); reż.:Scott Spiegel; wyk.:Robert
Patrick, Bo Hopkins, Duane Whitaker, Teri
Norton
01:00 Zakończenie dnia

06:00 Wstawaj! Gramy!, odc.12 Polska
06:45 TV MARKET
07:00 Adam i Ewa, odc.58 Polska,
07:30 B-Daman, odc.31; Japonia, 2005
07:55 Miodowe Lata, odc.92 Polska
08:50 Gra w ciemno, odc.138 Polska
09:50 Boston Public, odc.57; USA, 2002;
r. Bob Yannetti
10:45 Quizmania, odc.28 Wielka Brytania,
2006; r. Chris Patterson, Mark Wairing
11:35 TV MARKET
11:50 Daleko od noszy, odc.29 Polska
12:20 Samo życie, odc.686 Polska, 2006
13:05 Miodowe Lata, odc.93 Polska
14:00 Pierwsza miłość, odc.270
14:45 Chcę być piękna, odc.3 Polska
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.646 Polska
16:35 Świat według Bundych, odc.166;
USA, 1994
17:05 Gra w ciemno, odc.139 Polska
18:05 Pierwsza miłość, odc.271 Polska
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Samo życie, odc.687 Polska, 2006;
r. Jacek Sołtysiak, Wojciech Pacyna
20:15 Kochaj mnie, kochaj!, odc.
Polska, 2006; r. Paweł Karpiński, Jacek
Gąsiorowski
21:15 Już nadchodzi ; USA, 1999; r. Burson
Colette; w. Root Bonnie, Hoffmann Gaby,
Vessey Tricia, Roday James, Farrow Mia
Komedia romantyczna. Przyjaciółki
Stream (Root), Jenny (Hoffmann),
Nell (Vessey) rozpoczynają naukę na
wyższej uczelni. Wspólnie mieszkają
w akademiku i bardziej niż studiami
interesują się chłopcami. Postanawiają
podczas studiów zdobyć jak najwięcej
miłosnych doświadczeń. Manhattan
otwiera przed nimi wręcz nieograniczone możliwości…
21:55 Studio Lotto
23:25 Red Bull Air Race 2006
00:25 Biznes Wydarzenia
00:45 Pogoda
00:50 Dziewczyna roku 2001- Brande
Roderick
01:55 Love TV, odc.71 Program rozrywkowy
02:55 BoomBox, odc.69 Polska
05:30 Pożegnanie

06:10 Uwaga! - magazyn, 2006
06:30 Telesklep
07:10 Sędzia Anna Maria Wesołowska
- serial fabularno-dokumentalny
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
(632/0), Polska, 2006
11:20 Detektywi - serial fabularno-dokumentalny, 2006
11:50 Rozmowy w toku - talk show
13:00 Bez śladu - serial sensacyjny (4/23),
USA, 2002
14:00 Nash Bridges - serial sensacyjny
(115/122), USA, 1996, reż. David Jackson,
wyst. Cheech Martin, James Gammon,
Don Johnson, James Gammon
15:00 Barwy grzechu - telenowela
(72/160), Brazylia, 2004, reż. Denise
Saraceni
16:00 Fakty Popołudniowe
16:15 Sędzia Anna Maria Wesołowska
- serial fabularno-dokumentalny
17:15 Rozmowy w toku - talk show
18:25 Detektywi - serial fabularno-dokumentalny, 2006
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn, 2006
20:15 W-11 Wydział Śledczy - serial
fabularno-dokumentalny, 2006
20:55 Na Wspólnej - serial obyczajowy
(633/0), 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 Gliniarz z Beverly Hills II - film
komedia, USA, 1987, reż. Tony Scott,
wyst. Eddie Murphy, Judge Reinhold,
John Ashton
23:35 Sześć stóp pod ziemią (Six Feet
Under IV) - serial obyczajowy (3/12),
USA, 2004
00:50 Uwaga!  - magazyn, 2006
01:10 Nocne igraszki - program rozrywkowy
02:10 Telesklep

05.55 Sztukateria – magazyn kulturalny
06.20 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
06.35 VIP – program kulturalno-rozrywkowy
07.00 Muzyczne listy – magazyn
07.55 TV Market
08.25 „Pokemon” (184) – serial animowany dla dzieci, USA/Japonia
08.55 „Kachorra to ja” (89) - Argentyna
2002, prod. Gabriel Fierro
09.55 „Roseanne” (11) – serial komediowy, USA 1988-1997, reż. Gail Mancuso,
Andrew D. Weyman
10.30 „Skrzydła” (11) – serial komediowy,
USA 1990-1997, reż. Leonard R. Garner
Jr., Andy Ackerman
11.00 Strażnik Teksasu” (76) – serial akcji,
USA 1995, prod. Chuck Norris; reż.Aaron
Norris
12.00 Kasa na bank - telerutniej
13.05 Teleturniej
13.50 Muzyczne listy – magazyn
14.40 V-max - Magazyn motoryzacyjny
15.10 „Pokemon” (185) – serial anim.
15.40 DETEKTOR – RAPORT CZWÓRKI
– program reporterski
16.10 „Kachorra to ja” (90) - Argentyna
2002, prod. Gabriel Fierro
17.15 „Roseanne” (12) – serial komediowy, USA 1988-1997, reż. Gail Mancuso,
Andrew D. Weyman
17.45 „Skrzydła” (12) – serial komediowy,
USA 1990-1997
18.15 - Teleturniej  
19.00 „JAG - Wojskowe Biuro Śledcze”  
(81) - serial sensacyjny, USA
20.00 „Komisarz Rex” (1) – serial kryminalny, Niemcy/Austria 2002-2003
21.00 „Paszport do świata mody”  – reality
show
22.05 DETEKTOR – RAPORT CZWÓRKI
– program reporterski
22.40 „Młode strzelby” - USA, 1989; reż.:
Christopher Cain; wyst.: Emilio Estevez,
Kiefer Sutherland, Lou Diamond Phillips,
Charlie Sheen, Dermot Mulroney, Casey
Siemaszko
00.55 MUZYCZNE LISTY – magazyn
01.50 Biznes Wydarzenia
02.10 Odlot - program
02.45 „FIFA Futbol Mundial” - półgodzinny
magazyn piłkarski
03.10 V-max - Magazyn motoryzacyjny
03.35 Zakończenie programu

			

HIT NA DZIŚ
Mieszkając z wrogiem
20.20 TVP 1
Thriller, 85 min, USA 2005; Reżyseria:
Philippe Gagnon; Scenariusz: Alexandra
Komisaruk; Występują: Sarah Lancaster,
Mark Humphrey, David McIlwraith,
Maxim Roy i inni

Allison jest przekonana, że wreszcie
uśmiechnęło się do niej szczęście.
Długo nic nie zapowiadało zmian
w życiu młodziutkiej dziewczyny.Ale
wszystko się odmieniło, kiedy skromna asystentka towarzyszyła swojej
szefowej, Bev, w kolejnej podróży
biznesowej. Podczas porannego
joggingu poznaje niezwykle przystojnego mężczyznę. Piękna blondynka wpada mu w oko i jedzą
razem lunch. Wkrótce spotykają
się ponownie. Okazuje się, że Phillip
Lauder jest milionerem, właścicielem
wielkiej firmy komputerowej. Nieco
zazdrosna Bev stara się studzić zapał
Allison. Podejrzewa, iż mężczyzna
po prostu szuka przygody. Bev
przekonuje asystentkę do szybszego wyjazdu. Ale Phillip nie daje za
wygraną. Powstrzymuje dziewczynę
i prosi ją o rękę. Allison zgadza się
niemal bez zastanowienia. Wraz
z zawarciem małżeństwa sielanka
jednak się kończy.Wkrótce po ślubie
okazuje się, że życie żony milionera
nie jest wyłącznie piękną bajką. Phillip
całe dnie spędza na prowadzeniu
interesów.Krótkie chwile razem są
przerywane służbowymi telefonami. Dziewczyna przeżywa szok,
kiedy odkrywa,w jakim stopniu życie
ludzi przebywających w posiadłości
Phillipa reguluje ochrona...

CZWARTEK 20 KWIETNIA 2005 r. (Agnieszka, Florenty, Szymon, Teodor)

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TV 4

05:00 Moda na sukces odc.2806
05:20 Moda na sukces odc.2807
05:40 Wstaje dzień; magazyn
05:45 Europa bez miedzy
06:00 Kawa czy herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Wyjście na zakupy
08:19 Prosto w oczy
08:35 Smocze opowieści; serial anim.
09:00 Budzik; program dla dzieci
09:30 Super Rupert; serial kraj
10:00 Don Matteo III; serial
10:55 Recepty Jedynki; magazyn
11:10 Czas na spacer; program przyrod.
11:13 TELEZAKUPY
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:10 Klan - odc. 1084; telenowela TVP
12:35 Plebania - odc. 689; telenowela
13:00 Jaka to melodia?; teleturniej
13:25 Bulionerzy odc. 45; serial kom.
13:50 Na celowniku; magazyn
14:00 Mieszkać w Europie; reportaż
14:20 My Wy Oni; magazyn
14:50 Był taki dzień; felieton
15:00 Wiadomości
15:10 Warto kochać - odc. 40; serial TVP
16:00 Moda na sukces odc.2808
16:25 Moda na sukces odc.2809
16:50 Sportowy Express
17:00 Teleexpress
17:20 Na celowniku; magazyn
17:35 Klan - odc.1089; telenowela TVP
18:00 Jaka to melodia?; teleturniej
18:30 Plebania - odc. 697; telenowela
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości; Sport; Pogoda
20:05 Pogoda dla kierowców
20:20 Tajemnice prawdy - Mieszkając z
wrogiem; film fabularny kraj prod.USA
21:50 Forum; program publicystyczny
22:35 Był taki dzień; felieton
22:45 Prosto w oczy
23:00 Wiadomości
23:15 Punkt widzenia - Mój Tata Maciek;
film dokumentalny
00:05 Twój sprzeciw ma znaczenie
00:10 Polana pośród brzeziny; dramat kraj
prod.Francja, Niemcy, Polska (2003)
01:40 Nowoczesna chirurgia; cykl dok.
02:10 Magazyn Ligi Mistrzów
02:35 Był taki dzień; felieton
02:40 Zakończenie dnia

06:00 Złotopolscy odc.390
06:25 10 minut tylko dla siebie
06:35 Dwójka Dzieciom - Siedem stron
świata odc.1; serial TVP
07:00 TELEZAKUPY
07:20 Od przedszkola do Opola
07:50 Dwójka Dzieciom - Jak to działa?
odc. 12/26; serial animowany
08:05 Detektyw w sutannie - s. I, odc. 3;
serial kryminalny kraj prod.USA (1989)
09:00 Pytanie na śniadanie
11:10 M jak miłość - odc. 322
12:05 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza
12:30 TELEZAKUPY
12:50 Święta wojna
13:20 Kabaretowa Scena Dwójki
„Zielonogórskie zagłębie kabaretowe”
(1); widowisko
14:10 Lokatorzy
14:40 Dzieciaki przed kamerą - odc. 8;
serial dokumentalny
15:05 Gliniarz i prokurator - s.2, odc. 9/11Tragiczna pomyłka; serial sensacyjny
16:00 Dla niesłyszących - Panorama
16:15 Dla niesłyszących - Na dobre i na
złe - odc. 254; serial TVP
17:15 Zorro; serial kraj prod.USA
17:40 Z Dwójką bezpieczniej
17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:50 Pogoda
19:00 Burza mózgów ; teleturniej
20:00 Polskie Megakomedie - Och,  
Karol!; reż.:Roman Załuski; wyk.:Jan
Piechociński, Dorota Kamińska, Marta
Klubowicz, Danuta Kowalska
21:40 Pasażer; wywiad
22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport Telegram
22:30 Pogoda
22:45 Magazyn kryminalny 997 - Michała
Fajbusiewicza
23:20 Prywatne dochodzenie; thriller
kraj prod.Francja (2002); reż.:Guillaume
Nicloux; wyk.:Robert Hirsch, Thierry
Lhermitte, Marion Cotillard
01:05 Czy świat oszalał? - Turyści antyterroryści; film dokumentalny kraj
prod.Wielka Brytania (2002)
02:05 W obronie prawa s.VII odc. 3; serial
policyjny kraj prod.USA (1996)
02:55 Zakończenie dnia

06:00 Wstawaj! Gramy!, odc.13 Polska
06:45 TV MARKET
07:00 Adam i Ewa, odc.59 Polska, 2000
07:30 Przygody Jackie Chana, odc.42
07:55 Miodowe Lata, odc.93 Polska, 2002
08:50 Gra w ciemno, odc.139 Polska
09:45 Piotruś Pan - rewia na lodzie
Widowisko rozrywkowe.
10:45 Quizmania, odc.29
11:30 TV MARKET
11:45 Daleko od noszy, odc.30 Polska
12:15 Samo życie, odc.687 Polska, 2006
13:00 Miodowe Lata, odc.94 Polska
14:00 Pierwsza miłość, odc.271 Polska
14:45 Rodzina zastępcza Polska, 2005
15:45 Wydarzenia
16:05 Pogoda
16:10 Interwencja, odc.647 Polska
16:35 Świat według Bundych, odc.167  
USA, 1994 r. Tony Singletary
17:05 Gra w ciemno, odc.140 Polska
18:05 Pierwsza miłość, odc.272 Polska
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Samo życie, odc.688 Polska, 2006
r. Jacek Sołtysiak, Wojciech Pacyna
20:15 Chcę być piękna, odc.4 Polska,
2006 r. Krzysztof Landsberg
21:15 Gotowe na wszystko, odc.35   USA,
2005 r. David Grossman
21:55 Studio Lotto
22:20 Co z tą Polską?, odc.70 Polska,
23:20 R a p o r t s p e c j a l n y, o d c . 9 3
Czy zjedzą nas Wietnamczycy?”
Polska, 2006 r. Maciej Bodasinski
Film o nowym zjawisku w polskiej rzeczywistości społecznej, jakim są coraz
rozleglejsze i zauważalne mniejszości
imigranckie z Dalekiego Wschodu.
Pojawili się w naszym kraju stosunkowo
niedawno. Przywiodła ich tu – podobnie jak do Europy Zachodniej – typowa
migracja ekonomiczna. Są między nami
coraz liczniej i zapewne zostaną tu na
zawsze. Jak postrzegają Polaków? Z jakimi przeciwnościami muszą się mierzyć?
Jak widzą Polskę? Czy istnieje możliwości
spojrzenia na nas z ich – bardzo hermetycznej – perspektywy?
23:55 Biznes Wydarzenia
00:15 Pogoda
01:05 Zakończenie programu - przerwa
techniczna

06:10 Uwaga! - magazyn, 2006
06:30 Telesklep
07:10 Sędzia Anna Maria Wesołowska
- serial fabularno-dokumentalny
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
(633/0), Polska, 2006
11:20 Detektywi - serial fabularno-dokumentalny, 2006
11:50 Rozmowy w toku - talk show, 2006
13:00 Bez śladu - serial sensacyjny (5/23),
USA, 2002, reż. Peter Markle
14:00 Nash Bridges - serial sensacyjny
(116/122), USA, 1996, reż. Jim Charleston,
wyst. Cheech Martin, Don Johnson,
James Gammon, James Gammon
15:00 Barwy grzechu - telenowela
(73/160), Brazylia, 2004, reż. Denise
Saraceni
16:00 Fakty Popołudniowe
16:15 Sędzia Anna Maria Wesołowska
- serial fabularno-dokumentalny
17:15 Rozmowy w toku - talk show
18:25 Detektywi - serial fabularno-dokumentalny, 2006
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn, 2006
20:15 W-11 Wydział Śledczy - serial
fabularno-dokumentalny, 2006
20:55 Na Wspólnej - serial obyczajowy
(634/0), Polska, 2006, wyst. Bożena
Dykiel, Grażyna Wolszczak, Tomasz
Schimscheiner, Mieczysław Hryniewicz,
Anna Korcz, Ewa Gawryluk, Ewa
Gorzelak, Robert Kudelski
21:30 Wielkie ucieczki - serial fabularnodokumentalny, 2006
22:45 Detektyw 5 - serial fabularnodokumentalny, 2006
23:20 Wybrańcy obcych - serial S-F (6/10),
USA, 2002, reż. Thomas J. Wright , wyst.
Dakota  Fanning, Desmond Harrington,
Steve Burton, Julie  Benz, James Kirk, Chad
Morgan, Matt Frewer
01:05 Uwaga!  - magazyn, 2006
01:25 Nocne igraszki - program rozrywkowy, 2006
02:25 Telesklep

05.45 Sztukateria – magazyn kulturalny
06.10 „Kinomaniak” - Odjazdowy magazyn filmowy
06.35 VIP – program kulturalno-rozrywkowy
07.00 Muzyczne listy – magazyn
07.55 TV Market
08.25 „Pokemon” (185) – serial animowany dla dzieci, USA/Japonia
08.55 „Kachorra to ja” (90) - Argentyna
2002, prod. Gabriel Fierro
09.55 „Roseanne” (12) – serial komediowy,
USA 1988-1997
10.30 „Skrzydła” (12) – serial komediowy,
USA 1990-1997
11.00 „JAG - Wojskowe Biuro Śledcze”  
(81) - serial sensacyjny, USA, 1996-99,
scen. i reż. Donald Bellisario
12.00 Kasa na bank - telerutniej
13.05 Teleturniej
13.50 MUZYCZNE LISTY – magazyn
14.40 Muzyczny ring
15.10 „Pokemon” (186) – serial animowany dla dzieci, USA/Japonia 1997-98,
reż. Masamitsu Hidaka.
15.40 Muza.pl – program muzyczny
16.10 „Kachorra to ja” (91) - 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
17.15 „Roseanne” (13) – serial komediowy, USA 1988-1997, reż. Gail Mancuso,
Andrew D. Weyman, wyk. Roseanne,
John Goodman, Alicia Goranson,
Sara Gilbert, Michael Fishman, Laurie
Metcalf
17.45 „Skrzydła” (13) – serial komediowy,
USA 1990-1997
18.15 teleturniej
19.00 „JAG - Wojskowe Biuro Śledcze”  
(82) - serial sensacyjny, USA, 1996-99,
scen. i reż. Donald Bellisario
20.05 „Młode strzelby” - USA, 1989; reż.:
Christopher Cain; wyst.: Emilio Estevez,
Kiefer Sutherland, Lou Diamond Phillips,
Charlie Sheen, Dermot Mulroney
22.20 „Życzenie śmierci 2” - USA, 1982;
reż.: Michael Winner; wyst.: Charles
Bronson, J.D. Cannon,Anthony Franciosa,
Vincent Gardenia, Jill Ireland
00.20 Strażacy – program
00.40 Biznes Wydarzenia
01.00 Zakończenie programu
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Wpisani w historię Nasielska

Genowefa Przybysz z d. Pająk

(1902 – 2006) – ceniony nauczyciel i wychowawca
8 marca 2006 r. w wieku
103 lat opuściła nas i spoczęła na cmentarzu parafialnym w Nasielsku Genowefa Przybysz, wieloletnia
nauczycielka i wychowawczyni kilku pokoleń dzieci
i młodzieży.

dząc tajne nauczanie. Nie było to
łatwe, ponieważ mąż został zabrany do obozu jenieckiego i sama
wychowywała dwóch synów.

Po wojnie zorganizowała i kierowała szkołą w Zalesiu, a następnie
przez dwa lata uczyła w Oławie
Urodziła się w rodzinie chłop- n a Z i e m i a ch O d z y s k a n y ch .
skiej w 1902 r., w Morgach koło W rodzinne strony powróciła
Nasielska. Po ukończeniu w 1924 w 1948 r.
r. Seminarium Nauczycielskie- W Nasielsku początkowo uczyła
go Katolickiego Związku Polek w szkole powszechnej, a następw Warszawie, rozpoczęła pracę nie w Liceum Ogólnokształcąjako nauczycielka. W okresie cym. W 1954 r. na skutek szykan
międzywojennym uczyła w szko- władz komunistycznych musiała
łach wiejskich okręgu ciecha- wraz z mężem opuścić Liceum
nowskiego w miejscowościach: w Nasielsku. Od 1954 r. do emeKlice, Rydzewo, Ciemniewko, rytury uczyła w Liceum Ogólnokończąc równocześnie studia kształcącym w Legionowie.
na Państwowym Wyższym Kursie Nauczycielskim. Następnie I tak, jak mówiła, całe życie zeprzez trzy lata, do 1939 r. kiero- szło Jej na nauczaniu w różnych
wała szkołą powszechną w Zale- okresach historii Polski. Trudny
siu koło Glinojecka. Za pracę tę i odpowiedzialny zawód nazostała odznaczona w roku 1938 uczyciela wykonywała przez 50
lat: w okresie międzywojennym,
Brązowym Medalem Zasługi.
niosąc „kaganek oświaty”, jak
W czasie okupacji niemieckiej „Siłaczka” Żeromskiego, na wieś,
była zaangażowana w pracę kon- do ludu; ucząc dzieci przez pospiracyjną, organizując i prowa-

w seminarium. Była człowiekiem
wielkiego serca, bardzo uczciwym i pracowitym. Nie odmawiała pomocy potrzebującym
lub zagrożonym czy to w latach
okupacji, czy po wyzwoleniu,
kiedy przyjmowała do swego
domu dzieci z rodzin wiejskich,
dając im opiekę i możliwość
kształcenia.

Z perspektywy lat pamiętamy Ją jako
nauczycielkę bardzo opiekuńczą,
pełną ciepła i troskliwości, cierpliwą,
pogodną i miłą. Z głębokim żalem
żegnamy zasłużoną Nauczycielkę,
naszą Panią, naszą Panią Profesor,
którą zawsze wspominać będziemy
z ogromnym szacunkiem, sympatią
i – łzą w oku.
Uczniowie i wychowankowie
szkół w Nasielsku

HISTORIA W KADRZE
Prezentujemy fotografie ze zbiorów
pana Macieja Modzelewskiego.

Zdjęcia przedstawiają Misje Święte w Nasielsku po II wojnie światowej.

nad 5 lat na tajnych kompletach
w czasie okupacji; po wyzwoleniu, organizując i prowadząc
naukę w zniszczonej Polsce – na
Mazowszu i Ziemiach Odzyskanych, i w okresie tzw. Polski
Ludowej.
Przez cały czas pracy zawodowej
przyświecały jej ideały wyniesione z patriotycznego wychowania
w domu rodzinnym oraz przekazane przez grono pedagogiczne
Katolickiego Związku Polek

Zdrowych i spokojnych

		
		

Na wycieczce z Panią Profesor w Wieliczce w 1953 r.

Świąt Wielkanocnych
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W kolejnych numerach „Notatnika” drukować będziemy fragmenty pracy Jadwigi Szymańskiej: „Akcja Katolicka w parafii św. Wojciecha w Nasielsku w latach
1934 – 1939”. Autorka przedstawiła w niej istotę działalność przedwojennej Akcji Katolickiej, ludzi ją tworzących oraz znaczący wkład tej organizacji, w propagowanie kultury w naszej parafii. Wykaz bibliografii wykorzystanej w pracy zamieścimy w ostatniej części artykułu.
Red.

Akcja Katolicka w parafii św. Wojciecha w Nasielsku
w latach 1934 – 1939 (część I)
Parafia św. Wojciecha w Nasielsku w latach 1934 – 1939 była
kierowana przez proboszcza, kanonika kapituły pułtuskiej ks. Stanisława
Pujdo. Ze źródeł wiadomo, iż praca
z młodzieżą, popularyzacja prasy
katolickiej oraz organizacja Akcji
Katolickiej nie była obca ks. Pujdo.
Już od 1928 roku z kasy parafialnej wydatkowano pieniądze „na
organizację młodzieżową – 20
zł, na Akcję Katolicką – 120 zł”.
W 1930 roku, w październiku wydano 5 zł. Począwszy zaś od 1933
roku wydatki na Akcję Katolicką
były regularne i wynosiły: 1933
– 5 zł, 1934 – 20zł, 1935 – 32 zł,
1936 – 30 zł, 1937 – 20 zł. Do
budżetu parafialnego wpływały
też pieniądze dla Akcji Katolickiej
np. z tacy, którą zbierano przed
świętem patronalnym Chrystusa
Króla (koniec października) każdego roku. I tak od 1934 roku (25
zł) średnio, co roku wzrastała ona
o 5 zł. Że parafia Nasielsk solidnie
się przygotowała do zakładania
na swoim terenie jednostek organizacyjnych Akcji Katolickiej,
niech świadczy fakt, iż w 1931 r. bp
sufragan Leon Wetmański wygłosił
w Nasielsku referat pt. „ O organizacji Akcji Katolickiej”. Razem z ks.
proboszczem pracowało w parafii
kilku wikariuszy, którzy zmieniali
się zgodnie z decyzją biskupa, ale
zawsze pracowało tu, co najmniej
dwóch księży wikariuszy. Podczas
wizytacji kanonicznej w 1932 r.
(20 VIII) „na cmentarzu kościelnym
przedstawiły się wszystkie organizacje parafialne (...). Z organizacji
społecznych występowały Koło
Polek (...) Stowarzyszenie Młodzieży
Męskiej i Stowarzyszenie Młodzieży
Żeńskiej”.
Najwcześniej w parafii św.
Wojciecha w Nasielsku powstało
Katolickie Stowarzyszenie Kobiet
(KSK), które działało już od 1932
roku. Istnieją drobne rozbieżności,
co do daty zawiązania, ponieważ
kronika parafialna podaje datę
powstania KSK już w 1931 roku.
Koło liczyło wówczas około 70
członkiń, posiadało własny sztandar
– drugi w diecezji płockiej, ufundowany własnym sumptem oraz
uroczyście poświęcony w 1933
roku. Sztandar miał kolor biały
i czerwony, po jednej stronie haft
z wizerunkiem Matki Boskiej, a po

drugiej stronie Orła Białego i napis:
„Akcja Katolicka w Nasielsku”. Na
uroczystość poświęcenia przybyli
z Płocka: dyrektor Diecezjalny Akcji
Katolickiej, sekretarka generalna oraz
patron diecezjalny. Katolickie Stowarzyszenie Kobiet posiadało swoją
pieczęć okrągłą i pieczęć podłużną,
prowadziło dziennik pism wychodzących i przychodzących oraz
kronikę, która zaginęła po wojnie
w związku z przenosinami plebanii
oraz kancelarii parafialnej. Udało się
odtworzyć skład personalny zarządu
KSK: prezes p. Maria Mokos, sekretarz p. Helena Laskowska, skarbnik
p. Marta Sokolnicka. W zarządzie
były też panie: Helena Wolberg,
Sabina Laskowska, Janina Smolińska
i Eugenia Czyżewska. W 1933 roku
oddział posiadał już jednolite stroje.

dywizji 13 p.p. pułkownik Zieleniecki, pułkownik Zientarski, inspektor
szkolny Popławski i Duszczyk. W obradach uczestniczył też miejscowy
burmistrz p. Stawicki oraz inspektorzy oświatowi i inni przedstawiciele
władz. „Sztandarem naszym będzie
krzyż” takie hasło można było spotkać tego dnia na ulicach miasta.
Domy udekorowano, a po mszy
św. uroczysty pochód z kościoła
parafialnego w Nasielsku uformował się z potężnym krzyżem, który
zaniesiono uroczyście na plac przed
szkołą powszechną i tam ustawiono
„aby ucząca się tam młodzież, co
dzień patrzeć mogła na symbol
wiary ojców i czerpała z niego moc
swego ducha”. Mężowie z KSM diecezji płockiej złożyli przyrzeczenie,
a także zredagowali tzw. rezolucje,
których było 4. Odnosiły się one
Drugie stowarzyszenie to Kato- do zadań, jakie stoją przed każdym
lickie Stowarzyszenie Mężów (KSM), członkiem KSM.
które w parafii zostało powołane do
życia w 1933 roku, nie było tak
żywotne jak KSK, ale skupiając się
w liczbie ok. 50 członków tworzyło
bazę pomocniczą dla pań z KSK
oraz KSMM i KSMŻ. W KSM działali:
pan Kazimierz Kosewski – prezes,
pan Józef Czajkowski – skarbnik.
Śladem istnienia jest jedynie zapis
w Kronice Parafialnej, pracy ks.
Jerzego Tyca oraz relacji Heleny
Laskowskiej, z których wynika, iż
„w 1939 roku organizacja liczyła
już tylko 33 członków”. Zadaniem
KSM było wpajanie w mężczyzn
zasad chrześcijańskich, dbanie o to,
aby być dobrym mężem i ojcem
rodziny chrześcijańskiej. Datkami
wspierali miejscową orkiestrę. Brali
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej
udział we wszystkich imprezach or- podczas defilady z okazji 3 Maja 1937 r.
ganizowanych w parafii. O istnieniu,
Przy współudziale KSM oraz
liczebności i znaczeniu KSM w parafii
Nasielsk świadczy fakt, iż w 1935 r. KSK zorganizowano w ogrodach
zorganizowano i przeprowadzono parafialnych 27 IV 1933 r. kurs
w mieście „I Zjazd członków KSM dekanalny dla delegatek i działadiecezji płockiej”, który odbył się czy parafialnych z terenu całego
10 X 1935 r. Myślą przewodnia dekanatu. W kursie udział wzięło
Zjazdu było wskazanie krzyża jako „przeszło 1000 osób”. Za stołem
źródła zjednoczenia moralnych sił prezydialnym zasiedli oprócz
narodu. Zjazd stał się „manifestacją władz duchownych (ks. Czesław
mężczyzn przybyłych ze wszyst- Kaczmarek – twórca Akcji Katolickich zakątków diecezji”. Ogółem kiej w diecezji płockiej, ks. kanonik
zjechało ok. 2 tys. stowarzyszonych Pujdo – tutejszy proboszcz, księża
i ok. 3 tys. wiernych przybyłych wikariusze Kazimierz Kownacki,
z najbliższych okolic. Do Nasielska Leon Mossakowski i ks. prefekt dla
przybył ks. arcybiskup Antoni Julian szkół publicznych Stanisław GodlewNowowiejski, ks. dr Czesław Kacz- ski), pani aptekarzowa Machnikowmarek, ks. prałat Figielski, starosta ska Janina – jako przewodnicząca
pułtuski Bogdan Kaczorowski, szef obrad – panowie: Józef Czyżewski
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z Nasielska, Milewski z Morgów,
Kowalski z Jońca, Piechociński ze
Smogorzewa. W trakcie obrad zjazdu
wygłoszono trzy referaty. Pierwszym
mówcą był ks. dr Czesław Kaczmarek, a jego wystąpienie dotyczyło
tematu: „Idea i drogi Akcji Katolickiej”. Jako drugi głos zabrał prof.
Jasiński w referacie pt. „Organizacja
pracy w parafialnym zarządzie Akcji
Katolickiej”. Po przerwie głos zabrał
ks. proboszcz Henryk Olszewski
z parafii Joniec, wygłaszając referat
„Apostolstwo ludzi świeckich w parafii”. W dyskusji „żywej i burzliwej”
min. głos zabrał druh instruktor
okręgowy Witold Łączyński, który
podkreślił wartość wychowawczą
SMP. Swoje przemówienie zakończył
apelem do rodziców, aby „młodzież
swoją gromadzili w S.M.P., bo tylko
katolickie wychowanie młodzieży da
gwarancję troskliwego, z prawdziwej
miłości wypływającego, obejścia się
dzieci ze starymi rodzicami”.
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej (KSMŻ) swój żywot
wzięło ze Stowarzyszenia Młodzieży
Polskiej istniejącej w diecezji płockiej
już od 1919 r. W parafii św. Wojciecha
w Nasielsku Stowarzyszenie Polskiej
Młodzieży Żeńskiej istniało już
w 1926 roku i było na tyle prężnie
działające, iż odbył się tu dwudniowy kurs dla zarządów SPMŻ z całej
diecezji płockiej w dniach 2 – 3 X.
Podczas kursu referat o higienie
wygłosił dr A. Obiedziński. Szkolenie
przygotowało do pracy w zarządzie,
zachowania się wobec wizytacji przełożonych oraz do udziału
uczestników w wieczornicach.
Kronika parafialna podaje, że KSMŻ
powstało w parafii Nasielsk w 1930
r., co nie jest zgodne z prawdą, gdyż
kronika powstała dopiero po II
wojnie światowej. Niemniej jednak
w latach 1934 – 1939 KSMŻ było już
organizacyjnie prężne, liczba druhen
w oddziale była różna i wahała się od
40 do 50. Z ramienia abp. Antoniego
Juliana Nowowiejskiego w 1934 roku
powołano następujące władze diecezjalne: asystent kościelny ks. prałat
Józef Strojnowski, prezeska p. Stefania
Morawcowa oraz sekretarka generalna p. Maria Plakwiczówna. W parafii
Nasielsk asystentem kościelnym
KSMŻ był: w 1938 r. ks. Stefan Pawlik,
w 1939 r. ks. Wawrzyniec Fox. Nie
ma informacji o innych asystentach
kościelnych w parafii z braku dokumentów. Należy stwierdzić, że
KSMŻ w parafii Nasielsk było prężnie
działające, posiadało swój sztandar,
druhny miały jednolite stroje oraz
czynnie uczestniczyły w życiu społeczno – religijnym swojej parafii.
Oddziałowi prezesowały dziewczęta: najpierw Irena Kwiatkowska (1936
– 1938) a potem Janina Zwierzyńska

( do sierpnia 1939 r.). Sekretarką w latach 1937 – 1939 była Janina Czajkowska. Kiosk z gazetami prowadziła
Zofia Nowakowska.
Dziewczęta z KSMŻ były podzielone na zastępy i w różnych
okresach liczba zastępów też była
różna. Pomiędzy 1936 – 1939
wahała się w granicach 4 – 5. Każdy
zastęp liczył 6 – 7 druhen. Kołem
w parafii opiekował się druh instruktor okręgowy Witold Łączyński,
który był również opiekunem
KSMM w parafii.
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej (KSMM) powstało
w parafii św. Wojciecha bardzo wcześnie. Istniało już 1932 roku podczas
wizytacji kanonicznej bp. płockiego.
W 1934 r. KSMŻ w diecezji płockiej
otrzymały władze w osobach ks. dr
Czesława Kaczmarka – asystenta kościelnego, p. mec. Stanisława Zgliszczyńskiego – prezes i p. Zdzisława
Pepińskiego jako sekretarza generalnego. Prezesem parafialnym był
Feliks Łukasik (do 13 marca 1938 r.),
potem Eugeniusz Goździewski (do
9 września 1938 r.) i Teodor Wysocki
(do końca sierpnia 1939 r.).
Asystentem kościelnym – parafialnym był ks. Stanisław Godlewski
i ks. Stanisław Wolski. Oddział KSMM
w Nasielsku prowadził kronikę, która
zachowała się do dziś. W latach 1937
– 1939 było trzech kronikarzy: Tadeusz Szczypiński (do marca 1937 r.),
następnie Stanisław Kwiatkowski (do
3 maja 1938 r.) i w końcu Stefan Czarnecki ( do sierpnia 1939 r.). Z oddziałem
stale współpracowali panowie z KSM p.
Chojnacki, p. Kazimierz Tomasiński, p.
Zygmunt Brzeski. W oddziale męskim
w listopadzie 1938 roku było 33
członków podzielonych w 3 zastępy,
których zastępowymi byli: Feliks Łukasiak, Czarnecki Stefan, Gumowski
Henryk.
O prężności działania KSMM
w parafii Nasielsk świadczy fakt, iż
w 1936 roku (koniec IX) druhowie
z Nasielska zdobyli puchar diecezjalny w zawodach lekkoatletycznych. W zawodach uczestniczyło
50 zawodników z całej diecezji
płockiej. Zawodnicy z KSMM Nasielsk uzyskali I miejsce z liczbą
punktów 77. Nagrodą za zwycięstwo była, oprócz pucharu, możliwość zorganizowania w roku następnym takich samych zawodów
w ognisku, co nastąpiło w niedzielę
26 września 1937 r. Organizacją
tych zawodów zajął się obok druha
instruktora Witolda Łączyńskiego
komendant wychowania fizycznego z centrali w Płocku p. Stanisław
Kwaśniewski.
Jadwiga Szymańska

7–20 kwietnia
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 deski na podłogę, sosnowe suche 2m3 i bale dębowe
- grubość 5 cm, tel. 0 501 441 277
Sprzedam działkę budowlaną
w Starych Pieścirogach, blisko
stacji PKP, przy ul. Zamoyskiego,
tel. 0 606 208 964, 693 05 00
Sprzedam ciągnik MF-255 stan
Bardzo dobry, tel. 0 886 139 528
Sprzedam słomę prasowaną,
tel. 022 794 30 71
Wynajmę pow. 35 m2 pod działalność gosp., ul. Starzyńskiego (róg
Kilińskiego), lokal posiada wszystkie
media, tel. 0 504 611 078
Sprzedam tanio samochód osobowy Renault 1,9D - 1994 r., bezwypadkowy, tel. 0 504 611 078
Firma zatrudni murarzy-tynkarzy,
mile widziani fachowcy, tel. 0 605
116 698
Sprzedam działki budowlane
w Miękoszynie koło stacji PKP Studzianki, tel. 0 608 034 539
Sprzedam mieszkanie własnościowe 37 m2 oś. Starzyńskiego I-piętro,
2 pokoje, tel. 0 502 182 991
Sprzedam sadzarkę i kopaczkę do
ziemniaków, tel. 0 23 691 22 75
Sprzedam działkę budowlaną w
Starych Pieścirogach blisko PKP
przy ul. Zamoyskiego, tel. 0 606
208 964, 023 693 05 00
Kupię ziemię rolną, tel. 0 692 70 85
07, 0 600 782 773
Sprzedam Ciągnik MF-255, stan
bardzo dobry, tel. 0 886 139 528
Sprzedam dom jednorodzinny,
budynki gosp., działka 0,5 ha w
miejscowości Świrkowo, 300 m od
szosy, tel. 0 603 329 687
Sprzedam mieszkanie własnościowe 30m2 (parter) z piwnicą,
garażem oraz działką 5-arową,
tel. 0 22 794 43 86
KOREPETYCJE JĘZYK POLSKI,
TEL. 0 698 629 339
Sprzedam Polonez TRUCK, r. prod.
1996, 1,6, nowy gaz, wspomaganie kierownicy, aluminiowe burty
- TANIO, tel. 0 504 672 105
Szukam opiekunki do 2,5 letnich
bliźniaczek - od września br.,
tel. 0 600 384 607

Życie Nasielska
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LIGA W KOŃCU RUSZYŁA…
o ponad 4-miesięcznej przerwie
P
ruszyły rozrywki mazowieckiej
IV Ligi. Z powodu złego stanu bo-

isk większości czwartoligowców
i niesprzyjających warunków
atmosferycznych dwie pierwsze
kolejki zostały odwołane. Dopiero 1 i 2 kwietna niemalże cała 21
kolejka mogła być rozegrana.

futbolówka przeleciała wysoko
ponad poprzeczką bramki prze1.
ciwnika.

2.

POWIATOWY TURNIEJ

Nazwa

M. Pkt.

Z.

R. P.

Bramki

Narew Ostrołęka

19

35

9

8

2

30-13

Korona Ostrołęka

18

34

10 4

4

27-16

Pierwsza połowa zakończyła
3. Nadnarwianka Pułtusk
18 34
10 4 4 27-16
się wynikiem 0:0. Pogoń nie
18 33
9 6 3 46-24
stworzyła żadnej sytuacji strze- 4. GLKS Nadarzyn
18 30
8 6 4 36-26
leckiej, natomiast Żbik, mimo 5. Żbik Nasielsk
że miał ich kilka, nie potrafił ich 6. Pogoń Grodzisk Maz.
19 29
8 5 6 32-23
zakończyć celnym strzałem
7.
Mazur Karczew
18 28
8 4 6 24-22
W pierwszym meczu w rundzie wiosennej naw światło bramki.
sielskiemu Żbikowi przyszło podejmować na
8. Legionovia Legionowo
18 27
7 6 5 21-18
własnym stadionie siedlecką Pogoń. Typując Gra w drugiej połowie nie
9. Polonia II Warszawa
19 26
7 5 7 31-34
wynik przed meczem, większość kibiców sta- uległa zmianie. Nadal stroną
18 25
7 4 7 21-22
wiałaby na zwycięstwo gospodarzy, jednak jak przeważającą był Żbik i ponow- 10. Gwardia Warszawa
18 22
5 7 6 19-23
pamiętamy, jesienią Żbik, prowadząc 2:0, w koń- nie w 63 min. drugiej szansy 11. Pogoń Siedlce
cówce pozwolił sobie wbić 2 bramki i ostatecz- na trafienie nie wykorzystał 12. Okęcie Warszawa
17 22
7 1 9 21-35
nie wywieźć z Siedlec zaledwie 1 punkt.
Wojtczak. Po dośrodkowaniu 13. Szydłowianka Szydłowiec
17 21
5 6 6 23-25
M.Gumowskiego Erasaba trafił
Zgodnie z przewidywaniami, od pierwszych
14. Powiślanka Lipsko
18 19
5 4 9 22-27
w słupek bramki, a wychodząminut inicjatywę przejął Żbik. Już w 4 min.
19 18
5 3 11 23-29
ca w pole karne piłka trafiła pod 15. Podlasie Sokołów Podlaski
Sazonowicz oddał groźny strzał z prawego
jego nogi, jednak z najbliższej 16. KS Piaseczno
18 16
4 4 10 20-41
narożnika pola karnego, ale piłka poszybowała
odległości trafił w boczną siatkę 17. KS Wkra
18 14
3 5 10 18-35
nad lewym okienkiem bramki gości. Z minuty
bramkę.
na minutę akcje Żbika nabierały tempa, jednak
18. Delta Warszawa
18 13
3 4 11 26-38
brakowało skutecznego wykończenia. W 26 W odpowiedzi, 5 minut później,
min. pierwszą bramkę dla nasielszczan w tym jedyną groźną akcję w tym mePomimo kilku dogodnych okazji Żbikowi nie
sezonie mógł strzelić, pozyskany w przerwie czu przeprowadziła Pogoń, na szczęście silny udało się strzelić bramki, podobnie Pogoni,
zimowej, Wojtczak. Po ładnym rozegraniu piłki strzał z 20 metrów został w ostatniej chwili która ograniczyła się do obrony własnej bramki
przed polem karnym Pogoni wszedł miedzy zablokowany przez nasielskiego obrońcę. i korzystnego wyniku. Niestety, na inaugurację
dwóch obrońców, jednak mając przed sobą Tego dnia bramka gości była jak gdyby zacza- wiosennego sezonu nasielszczanie będą mutylko bramkarza, strzelił obok słupka.
rowana, nawet w 77 min. niezwykłej urody strzał sieli zadowolić się tylko 1 punktem. W grze
z przewrotki Erasaby, po dograniu piłki głową, obu drużyn widać było brak ogrania i dokładPrzed przerwą w 40 min. kolejnej sytuacji
nie znalazł drogi do bramki gości.
ności, zapewne z powodu zbyt długiej przerwy
bramkowej nie wykorzystał Erasaba, po którego
w rozgrywkach.
strzale z pierwszej piłki z 15. metra pola karnego

Z przymrużeniem oka
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TENISA STOŁOWEGO
28 marca br. w pięknej hali sportowej
w Leoncinie odbył się powiatowy turniej
drużynowy w tenisa stołowego. Naszą gminę reprezentowali: dziewczęta ze Szkoły
Podstawowej w Budach Siennickich oraz
chłopcy ze Szkoły Podstawowej z Nasielska
(zwycięzcy turnieju gminnego). Po części
organizacyjnej przystąpiono do rozgrywek.
Jako pierwsi swoje mecze rozpoczęli reprezentanci naszej gminy, gładko pokonując (3:
0) drużynę przeciwną z Leoncina. Jak rozpoczęli, tak i zakończyli cały turniej, zwyciężając
ze wszystkimi innymi reprezentacjami gmin
powiatu nowodworskiego.
Wyniki końcowe całego turnieju wyglądały
następująco:
Kategoria dziewcząt
I miejsce S P B u d y S i e n n i ck i e ( R u c i ńska Marta i Walczak Karolina)
II miejsce
SP Orzechowo
III miejsce
SP Nr 5 Nowy Dwór Maz.
IV miejsce
SP Łomna
V miejsce
SP Leoncin
Kategoria chłopców

I miejsce S P N a s i e l s k ( D a s z c z y ń s k i
Mateusz, Jasiński Adam i Żyła Adrian)
II miejsce
SP Nr 5 Nowy Dwór Maz.
III miejsce
SP Pomiechówek
SP Leoncin
Jednakże w przeciągu kilku dni zostaną rozegra- IV miejsce
ne zaległe kolejki, w których od dobrej strony
Po zakończeniu turnieju najlepszym drubędą mogli pokazać się nasielscy piłkarze. Kożynom wręczono statuetki oraz dyplomy.
lejny mecz zostanie rozegrany w Warszawie
Zwycięskim drużynom życzono powodzenia
na Radarowej z Okęciem. Miejmy nadzieję, że
na zawodach rejonowych, które odbędą się
podobnie jak w zeszłej rundzie Żbik ponownie
24 kwietnia w Piasecznie.
pokona zespół z Warszawy.
M.K.
Jakub Olech

BRYDŻ
Wyniki turnieju „szóstego” 24.03.2006 r.:

1. Janusz Czyżewski – Grzegorz Kosewski				
88 pkt. (61,11%)
2. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński				
88 pkt. (61,11%)
3. Adam Banasiuk – Janusz Muzal				
81 pkt. (56,25%)
4. Teodor Brodowski – Marek Rębecki				
78 pkt. (54,17%)
5. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki			
71 pkt. (49,31%)
6. Stanisław Sotowicz – Piotr Turek				
67 pkt. (46,53%)
7. Józef Dobrowolski – Zbigniew Michalski				
63 pkt. (43,75%)
8. Waldemar Gnatkowski – Janusz Wydra				
57 pkt. (39,58%)
9. Jacek Jeżółkowski – Maciej Osiński				
55 pkt. (38,19%)

Czołówka klasyfikacji po sześciu turniejach:

1–2. Waldemar Gnatkowski			
32 pkt.
Janusz Wydra 				
32 pkt.
3–4. Piotr Kowalski				
31 pkt.
Grzegorz Nowiński			
31 pkt.
5–6. Kazimierz Kowalski 			
28 pkt.
Krzysztof Morawiecki 			
28 pkt.
7–8. Janusz Czyżewski				
27 pkt.
Grzegorz Kosewski			
27 pkt.
9–10. Stanisław Sotowicz			
23 pkt.
Paweł Wróblewski				
23 pkt.
Uwaga: Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.
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