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ZAMIAST LIKWIDACJI?
Co czeka wiejskie podstawówki?

L

fot. D. Panasiuk

ikwidacja, to najlepszy
sposób na rozwiązanie
kosztownego problemu
związanego z utrzymaniem
małych, wiejskich szkół.
W ten sposób z oświatowej
mapy Polski znikło w ostatnich latach kilka tysięcy
placówek – w niektórych
z nich liczba uczniów tylko
nieznacznie przewyższała
liczbę nauczycieli.
Zamykanie szkół jest mimo
wszystko posunięciem drastycznym i ostatecznym. Wśród
mieszkańców wsi pozostaje
jednak uzasadnione poczucie
krzywdy, czy wręcz społecznej
niesprawiedliwości. Zadają
sobie pytanie, dlaczego to nas
spotkało, a nie innych.
Jak jest w Gminie Nasielsk?

czytaj str. 2,3,4

Kto pyta
nie błądzi

leży na polu

Nadszedł czas rozliczenia się z fiskusem
z przychodów, które uzyskaliśmy w ubiegłym roku. Jak to zrobić, żeby nie popełnić
błędu? Jak zabrać się do wypełniania PITów? Jak poradzić sobie z VAT-em? W której rubryce uwzględnić wydatki na remont
mieszkania? Pytań – tych ogólnych i tych
szczegółowych – jest wiele.

Uwierzyli w to rolnicy i ruszają po
kolejne unijne pieniądze.
Od 15 marca można składać wnioski
o dopłaty bezpośrednie. Tymczasem rolnicy z gminy Nasielsk szkolą się. Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
1 lutego br. uruchomiła kolejne działanie w ramach Planu Rozwoju Obszarów
Wiejskich – „Wspieranie gospodarstw
niskotowarowych”. Na lata 2004-2006
w budżecie PROW na tę pomoc przeznaczona jest kwota 376,3 mln euro. Planuje
się, że płatność może otrzymać około 125
tys. gospodarstw.

str. 9

Do kogo wtedy zwrócić się o pomoc?
Najlepiej do najbardziej kompetentnych
osób, czyli do pracowników urzędu skarbowego.

fot. D. Panasiuk

Dzisiaj publikujemy pierwsze odpowiedzi
na Państwa pytania.
Czekamy na kolejne.
Dariusz Panasiuk
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Szkoły pod nóż
C

oraz mniej uczniów,
coraz mniej pieniędzy w gminnych
kasach. Taka sytuacja
może prowadzić tylko do
jednego – do likwidacji
szkół podstawowych. Aż
trudno w to uwierzyć, ale
głownie z tych właśnie
powodów od 1990 roku
zamknięto w Polsce ponad 5 tysięcy szkół.

Najwięcej podstawówek padło na wsi.
Na tym jednak nie koniec. Dane statystyczne pokazują, że systematycznie
spada liczba nowonarodzonych dzieci. Oznacza to dalsze pogłębianie się
niżu demograficznego. Zdaniem socjologów, za kilka lat niektóre szkoły,
na terenach mniej zaludnionych, będą
świecić pustkami. Może dojść do sytuacji, że w klasach będzie jedno albo
dwoje dzieci, a na korytarzach – jak
dodają żartobliwie – będą ganiać
się w berka ... nauczyciele. Według
ekspertów, tak już gdzieniegdzie jest
(nie chodzi oczywiście o zabawę
nauczycieli w berka) i stan ten będzie
coraz bardziej widoczny w małych,
wiejskich podstawówkach. To one
są najbardziej zagrożone likwidacją.
Najwięcej czarnych chmur gromadzi
się nad szkołami, w których jest mniej
niż 100 uczniów i które nie są w stanie
utrzymać się z subwencji państwowych. Wysokość subwencji zależy

fot. D. Panasiuk

właśnie od liczby uczniów. Na
nic się zdadzą pieniądze z budżetu krajowego, jeśli w klasach
będzie kilku albo co najwyżej,
kilkunastu uczniów. Wtedy, po
pieniądze do własnej kieszeni
musi sięgnąć samorząd lokalny.
Najczęściej jest tak, że kieszeń ta
jest pusta.

- „Kiedy obejmowałem stanowisko, nie przypuszczałem,
że najwięcej problemów będę
miał z uporządkowaniem
wiejskiej oświaty. Na swoim
terenie mam kilka bardzo
małych szkół, które nie mają
racji bytu. Całkowicie „rozwalają” mi budżet. Mieszkańcy
chcą, żeby w ich wsiach było
wszystko – infrastruktura
(woda, kanalizacja, dobre
drogi), no i oczywiście szkoły.
Nie zgadzają się na likwidację
– a właściwie na łączenie
– szkół. Nie dociera do nich
tłumaczenie, że pieniędzy
w gminnym budżecie ledwo
wystarczy albo na jedno, albo na
drugie Mogę szczerze powiedzieć,
że gdybym wcześniej wiedział, co
mnie czeka, to nie zgodziłbym się
objąć urzędu. Nikt przede mną nie
chciał zająć się „porządkowaniem”
szkół. Wszyscy moi poprzednicy
mówili, że jakoś to będzie. Teraz już
wiem dlaczego. Wiem już też, dla-

czego zawsze brakowało pieniędzy
na bardzo potrzebne inwestycje,
a gminna kasa popadała w długi”.
Tak , o swojej „przygodzie” z oświatą
mówi M. Sekalski, wójt pewnej wiejskiej
gminy z Podlasia. Wystarczy uczestniczyć w jakichkolwiek naradach wójtów
i burmistrzów, żeby przekonać się, że
nie jest to opinia odosobniona.

W Polsce jest jeszcze blisko 5 tysięcy
szkół podstawowych, do których
uczęszcza poniżej stu uczniów. W ilu
z nich nie zabrzmi dzwonek we wrześniu
tego roku – jeszcze nie wiadomo.
W Ministerstwie Edukacji Narodowej
powiedziano nam, że wstępna liczba
szkół przeznaczonych do zamknięcia będzie znana już w najbliższych

dniach. Bowiem w lutym, według
polskich przepisów, samorządy muszą zgłaszać zamiar likwidacji szkoły
do zaopiniowania kuratorom oświaty. To oni wydają albo nie, zgodę na
zamknięcie szkoły. Samorządom pozostało jeszcze kilka dni na podjęcie
decyzji, które szkoły pójdą pod nóż.
WA

Wiejskim podstawówkom w gminie Nasielsk nie grozi likwidacja

Koło ratunkowe dla szkół
L
ikwidacja, to najlepszy sposób na rozwiązanie kosztownego
problemu związanego
z utrzymaniem małych,
wiejskich szkół. W ten sposób z oświatowej mapy
Polski znikło w ostatnich
latach kilka tysięcy placówek – w niektórych
z nich liczba uczniów tylko
nieznacznie przewyższała
liczbę nauczycieli.

Samorządy się cieszą, bo mają z głowy olbrzymie wydatki na oświatę.
Mają wreszcie pieniądze na inne
cele. Rodzice nie są zbytnio zadowoleni - mieli szkołę tuż pod nosem
– a teraz ich dzieci są dowożone do
odległych miejscowości. A uczniowie? No cóż, uczniów nikt nie pytał o zdanie – zgodnie z zasadą, że
„ryby i dzieci głosu nie mają”. Musi
upłynąć kilka lat, żeby wszystkie
strony „konfliktu” doszły jednak do
wspólnego wniosku, że było warto. Gmina się rozwija, dzieci uczą
się w doinwestowanych szkołach,
a rodzice widzą, że ich pociechom
nie dzieje się krzywda.

Zamykanie szkół jest mimo wszystko
posunięciem drastycznym i ostatecznym. Wśród mieszkańców
wsi pozostaje jednak uzasadnione
poczucie krzywdy, czy wręcz społecznej niesprawiedliwości. Zadają
sobie pytanie, dlaczego to nas spotkało, a nie innych.
Jak jest w Gminie Nasielsk?

Zdecydowanym przeciwnikiem
likwidacji szkół jest Burmistrz Bernard Mucha. Przeciwnie, zdecydowanie opowiada się za utrzymaniem
wszystkich istniejących w gminie
placówek. Zdaje sobie jednak
sprawę z tego, że pozostawienie
wszystkich szkół w dotychczasowej strukturze organizacyjnej jest
niemożliwe. Największym finansowym problemem są trzy szkoły
podstawowe w Pianowie, Żabiczynie i w Nunie. W każdej z nich uczy
się znacznie poniżej 100 uczniów.
W tych trzech przypadkach gmina
ponosi najwyższe koszty związane
z rocznym utrzymaniem placówek
w przeliczeniu na jednego ucznia.
Na przykład w Nunie jest to kwota
siedmiokrotnie wyższa niż w Pieścirogach. Budżet gminy tego już nie

podźwignie.

Co zrobić z tymi
szkołami,

żeby je uratować,
a nie
likwidować – na
to pytanie Burmistrz odpowiadał podczas
„konsultacji społecznych” dotyczących losu
wiejskich szkół
w Gminie Nasielsk. W trzech
spotkaniach,
w Pianowie, Żabiczynie i Nunie,
które odbyły
się 10 stycznia,
uczestniczyli
mieszkańcy
tych wsi – ro- Spotkanie z rodzicami w Szkole Podstawowej w Pianowie
dzice uczniów
uchronić gminę przed zbliżającą się
oraz nauczyciele. Bernard Mucha katastrofą finansową.
zaproponował restrukturyzację
placówek, polegającą na zmniej- Podczas spotkań mówił m.in.:
szeniu liczby klas, z obecnych „W tym roku, w obecnym budżecie
0 – 6 do 0 -3. „Złoty środek”, na 2005 rok nastąpiło „rozjechajak sam nazywa swój projekt, ma nie” pomiędzy kwotą subwencji,

a kwotą niezbędną na finansowanie oświaty: subwencje to 9,5
mln. złotych, a oświata kosztuje
14,5 mln. złotych. Oznacza to, że
ponad 4 i pól mln. złotych gmina
musi dołożyć ze środków wła-

ciąg dalszy na str. 3
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Koło ratunkowe dla szkół
dokończenie ze str. 2

snych do funkcjonowania oświaty. Ale oprócz oświaty na barkach
samorządu są również jeszcze inne
elementy, do których musimy dopłacać: sport, kultura, opieka społeczna.... Jeżeli zbilansujemy budżet
– stronę wydatkową i wpływy, to
okaże się, że budżet zamyka się
„na zero”. Potrzebne są poważne
decyzje. Stoimy przed wyborem
– albo zupełnie nie inwestujemy,
albo stawiamy na rozwój. Są gminy (np. Nowe Miasto), w których
wydaje się na oświatę tyle, ile
wynoszą subwencje. Gdybyśmy
i my tak postąpili, to mielibyśmy
do dyspozycji 4,5 miliona złotych
na inwestycje w samym Nasielsku
i w gminie. Niestety, mamy teraz
taką sytuację, że całą nadwyżkę
budżetową musimy przeznaczyć
na funkcjonowanie oświaty. Biorąc
pod uwagę fakt, że w przyszłym
roku wielu nauczycieli będzie
odchodzić na emeryturę - około
50 osób, to jeszcze około jednego miliona musimy przeznaczyć
na odprawy dla nich – około 20
tysięcy na osobę. Na spotkaniach
wszystkich komisji stale padają
wnioski, aby budżet dostosować
do realiów i znaleźć środki na
inwestycje – bardzo potrzebne na
naszym terenie. Jednym z elementów porządkowania budżetu jest
zajęcie się sprawą największych
wydatków - wydatków oświatowych.
Gmina Nasielsk jest jedną z niewielu,
a może nawet jedyną w kraju, w której w ciągu ostatnich kilkunastu lat nie
zmieniła się liczba placówek oświatowych. Nadal jest ich jedenaście

Konsultacje w Żabiczynie.

Tymczasem, jak informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej
i Sportu, w ciągu ostatnich 15 lat
zamknięto w Polsce około 5 tysięcy szkół. Zdaniem Burmistrza
Nasielska, to nie jest przypadek, że
tak się stało – „Na przykład w gminie Nowe Miasto z pięciu placówek
zostały tylko dwie. Tamtejszego
wójta i radnych zmusiło do tego
życie. Dojeżdżając do Nasielska
od strony sąsiednich gmin, spotykamy po drodze wiele pustych
budynków szkolnych – np. w Latonicach, we Wronie, w Karolinowie.
Uważam jednak, że nie jest to też
dobre rozwiązanie. Pieniądz nie
może nam do końca przesłonić
perspektywy widzenia. W Krzyczkach jest szkoła z klasami 0-3. Dofinansowanie do tej szkoły wynosi
około 30 tysięcy złotych. W przy-

Podczas każdego spotkania Burmistrz był „wzywany” do tablicy.

Życie Nasielska

i pozostawienie w nich klas
od „zerówki”
do trzeciej. Bo
wtedy,
przy
dofinansowaniu
wynoszącym
około 20 tysięcy
złotych, żadna
rada miasta ani
żaden burmistrz
nie „podniosą
ręki” na tę placówkę. Nie stać
nas na to, żeby
dofinansowywać
szkoły w Pianowie, Żabiczynie
i w Nunie kwotami w dotychczasowej wysokości.
Na to nie ma po
prostu pieniędzy
w gminnym budżecie. Budżet, to płacone przez
mieszkańców podatki. Gmina jest
wtedy bogata, kiedy ma bogatych
mieszkańców. Po restrukturyzacji
dofinansowanie zmniejszy się
o ponad 600 tysięcy złotych. Jest
to bardzo dużo. Przy tej okazji
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Popowa, a z Nuny do Bud Siennickich. Oczywiste jest, że ostateczną
decyzję o wyborze szkoły podejmą
rodzice, ponieważ żadne dziecko
nie jest przypisane do konkretnego
obwodu szkolnego. Jednak wtedy
nie będziemy w stanie zapewnić
dowozu dla każdego ucznia”.
Spotkania Burmistrza z mieszkańcami wsi Pianowo, Żabiczyn i Nuna nie
należały do tych z rodzaju – „jakże
nam miło”. Początkowo propozycja
B. Muchy nie była odebrana przez
rodziców jako „złoty środek” albo
„koło ratunkowe” dla tamtejszych
szkół. Wprost przeciwnie – niektórzy potraktowali ją jako atak na
lokalną społeczność. Mimo to, rozmowy były spokojne (choć chwilami głośniejsze) i – co najważniejsze
– konkretne. Z jednej strony padały
obietnice i zapewnienia, z drugiej
– słowa przepełnione obawami
i niedowierzaniem.

padku szkoły w Pianowie, w 2004
roku, całkowity koszt utrzymania
wyniósł 450 tysięcy złotych, przy
Kto ma rację? Paradoksalnie
czym do subwencji musieliśmy
wszyscy. Rację mają rodzice,
dołożyć 208 tysięcy złotych
którzy walczą o pozostawienie
z naszych dochodów. Gdybyśmy
sześcioklasowych szkół i chcą
jednak zrestrukturyzowali tę szkojak najlepiej dla swoich dzieci.
łę i zostawili tu tylko klasy dla najRację ma również B. Mucha, któmłodszych dzieci
- od 0 do 3, to
dofinansowanie
do tej szkoły wyniesie około 20
tysięcy złotych.
Nie jest to duża
kwota i myślę,
że każdy samorząd tyle będzie
w stanie dołożyć,
żeby budynek
nie stał pusty.
Koszt utrzymania
jednego ucznia
w szkole podstawowej w Pieścirogach wynosi
nieco
ponad
4 tysiące złotych,
a w Nunie aż 28
tysięcy. Trzeba powiedzieć
trudną i szczerą W spotkaniu w Nunie uczestniczył Andrzej Królak - Przewodniczący Rady Miejskiej
prawdę, że szkoły:
w Pianowie, w Żabiczynie i w Nu- warto dodać, że 90 procent kosz- ry jest burmistrzem całej gminy
nie, do których samorząd dopłaca tów utrzymania szkoły stanowią i nie może patrzeć na nią przez
pryzmat interesów małej grupy
ponad 200 tysięcy złotych rocznie wydatki na płace nauczycieli”.
do każdej, nie mają szans na prze- Wszelkie propozycje zmian wzbudzają mieszkańców. On odpowiada za
trwanie w dotychczasowej struk- wiele obaw wśród nauczycieli. Zasta- racjonalne gospodarowanie środturze. Mówiąc brutalnie są wysta- nawiają się – a co się z nami stanie? kami publicznymi, które nie mogą
wione na „odstrzał”. Zapewniam, B. Mucha zapewnia i stanowczo to być wydawane tylko na oświatę.
że jeśli minie moja kadencja jako podkreśla na każdym spotkaniu, że Wystarczy przejechać się po
burmistrza i kadencja obecnej rady – „nikt z nich nie znajdzie się na bru- gminie, żeby przekonać się o inmiejskiej, to przyjdą nowi ludzie ku; jestem w stanie zagwarantować, że nych potrzebach jej mieszkańców.
i jedną z pierwszych ich decyzji każdy nauczyciel restrukturyzowanej Trzeba ze smutkiem przyznać, że
będzie uchwała w sprawie likwi- szkoły, uczący w klasach 4-6 znajdzie spór o szkoły nie byłby potrzebny,
dacji tych szkół, bo żaden budżet zatrudnienie w większych placówkach gdyby Nasielsk był gminą bogatą z prężnie rozwijającymi się
nie wytrzyma, rosnących z roku na oświatowych na terenie gminy”.
zakładami przemysłowymi albo
rok, kosztów utrzymania szkół. Ja
firmami turystycznymi. Wtedy
Według
Burmistrza,
powodów
do
nie chcę podejmować takiej decyprawdopodobnie nie zabrakłoby
obaw
nie
mają
rodzice,
bowiem
zji. Robię wszystko, aby uratować
pieniędzy z podatków na utrzydzieci
będą
miały
zapewniony
dote szkoły, – ale żeby jednak to
manie aż 11 szkół - bez względu
jazd
do
nowych
szkół:
zrobić konieczna jest ich restrukturyzacja. Powtarzam, że jedyną - „Wszyscy uczniowie likwidowa- na liczbę uczęszczających do nich
szansą na uratowanie tych szkół nych klas z Pianowa będą dowożeni uczniów.
jest obniżenie stopnia organizacji do Nasielska. Dzieci z Żabiczyna do
tekst i zdjęcia Dariusz Panasiuk

4

25 lutego - 10 marca

Życie Nasielska

Szkoły do reorganizacji

fot. D. Panasiuk

Szkoła Podstawowa w Pianowie
STAN OBECNY (dane na 2004 rok)
52 uczniów.
Kwota subwencji
Przewidywany koszt utrzymania
Kwota, jaką należy dołożyć do utrzymania

07.02. w Krogulach nieznani sprawcy wkradli się do domu Roberta B.
i ukradli telefon komórkowy o wartości 50 zł.

- 239.755 zł.
- 448.693 zł.
- 208.938 zł.

08-09.02. na ul. Starzyńskiego
nieznani sprawcy skradli z piwnicy
rower górski i dwie opony samochodowe. Straty wynoszą 660 zł. na
szkodę Kamila W. W wyniku działań
policji sprawca został ustalony (Dariusz K.) a skradzione przedmioty
odzyskane.

PO REORGANIZACJI
28 uczniów
Kwota subwencji
Przewidywany koszt utrzymania
Kwota, jaką należy dołożyć

- 117.233 zł.
- 137.200 zł.
- 19.967 zł.

10.02. na ul. Piłsudskiego Zbigniew K.
kierował rowerem w stanie nietrzeźwym (1,34 i 1,36 mg/l).

fot. D. Panasiuk

Szkoła Podstawowa w Żabiczynie
STAN OBECNY (dane na 2004 rok)
45 uczniów.
Kwota subwencji
Przewidywany koszt utrzymania
Kwota, jaką należy dołożyć do utrzymania

- 142.355 zł.
- 366.717 zł.
- 224.362 zł.

PO REORGANIZACJI
20 uczniów.
Kwota subwencji
Przewidywany koszt utrzymania
Kwota, jaką należy dołożyć

- 83.738 zł.
- 133.200 zł.
- 49.462 zł.
fot. M. Stamirowski

Szkoła Podstawowa w Nunie
STAN OBECNY (dane na 2004 rok)
36 uczniów.
Kwota subwencji
Przewidywany koszt utrzymania
Kwota, jaką należy dołożyć do utrzymania

- 108.859 zł.
- 356.455 zł.
- 247.596 zł.

Informacje pochodzą z analizy kosztów utrzymania placówek oświatowych opracowanej przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół.

Ile placówek oświatowych zlikwidowano od 1990 roku i jakie zmiany zaszły
w strukturze szkół podstawowych na wsi? Z takim pytaniem zwróciliśmy się
do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Poniżej publikujemy odpowiedź
resortu.

Szanowny Panie,
Od roku szkolnego 1990/1991
liczba szkół podstawowych w Polsce
systematycznie malała – z 20.533
do 14.841 szkół w roku szkolnym
2004/2005.
Jest to spowodowane głównie
zmniejszaniem się liczby uczniów
(od 1992/93r.), przejmowaniem
szkół przez samorządy i racjonalizacją sieci szkół oraz zmianą ustroju
szkolnego wprowadzoną w ramach
pierwszego etapu reformy systemu
edukacji. Także na wsi zmniejsza
się liczba szkół podstawowych oraz
zmienia ich struktura.
W roku szkolnym 1992/1993 na wsi

działało ogółem 14.397 szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży (bez
szkół specjalnych), w tym:
a) 12.011 szkół,
b) 1.465 szkoły filialne,
c) 921 szkolne punkty filialne.
W roku szkolnym 1998/1999, poprzedzającym wdrażanie reformy,
na wsi działało 13.165 szkół podstawowych, w tym:
a) 11.175 szkół podstawowych,
b) 1.984 szkoły filialne oraz
c) 6 szkół przysposobienia zawodowego, dla uczniów klas VI, VII, VIII,
którzy nie rokowali ukończenia szkoły
podstawowej w normalnym trybie.

09.02-11.02. w Mokrzycach Włościańskich nieznani sprawcy włamali
się do domku letniskowego i skradli
m.in. kaloryfery blaszane i telefon.
Straty wyniosły 1950 zł. na szkodę
Jana K. z Warszawy.
11.02. na ul. Kościuszki został zatrzymany Piotr K., który znieważył
funkcjonariuszy policji.
11.02-13.02. w Jackowie Dworskim
nieznani sprawcy wkradli się do budynku będącego w budowie. Skradli
piecyk węglowy i silnik elektryczny.
Straty wyniosły 1.000 zł. na szkodę
Henryka Sz. z Legionowa.

12.02. w Psucinie Sławomir M. kierował rowerem w stanie nietrzeźwym
(0,82 i 1,02 mg/l).

- 108.859 zł.
- 135.850 zł.
- 26.991 zł.

Ministerstwo odpowiada

10.02. na ul. Piaskowej patrol policji
zatrzymał Grzegorza M. i Jarosława
K. na gorącym uczynku kradzieży
elementów linii kolejowej.

12.02. w Mazewie Jacek K. z Kątnych
kierował rowerem w stanie nietrzeźwym (0,58 i 0,50 mg/l).

PO REORGANIZACJI
26 uczniów
Kwota subwencji
Przewidywany koszt utrzymania
Kwota, jaką należy dołożyć

KRONIKA
POLICYJNA

W wyniku reorganizacji sieci szkolnictwa podstawowego w 1993 r. część
wcześniej działających punktów filialnych została przekształcona w szkoły
filialne zaś część zlikwidowana.
W roku szkolnym 2002/2003
po wdrożeniu pierwszego etapu
reformy sieć szkół podstawowych
na wsi obejmowała 10.510 szkół,
których struktura składała się
z 9.441 szkół z klasami I-VI, 959
szkół filialnych oraz 110 szkół
małych. Szkoły filialne i małe działają głównie na wsi, bowiem tylko
20 takich placówek znajduje się
w miastach.
Na wsi obecnie, w roku szkolnym
2004/2005, działa ogółem
15.809 szkół wszystkich typów,
w tym: 10.108 szkół podstawowych dla młodzieży, 3.172
gimnazja, 455 średnich szkół
ogólnokształcących, 1.111 szkól
zawodowych.
Analizując zmniejszanie liczby
szkół podstawowych od roku

szkolnego 1999/2000 należy pamiętać o zmianie ustroju tego typu
szkoły z 8 klasowej na 6 klasową
oraz o wprowadzeniu nowego
typu szkoły – gimnazjów, których
powstało w tym roku 6.121.
W porównaniu do roku szkolnego
1992/1993, kiedy miała miejsce
reorganizacja sieci szkół podstawowych związana z likwidacją
szkolnych punktów filialnych,
liczba szkół podstawowych na wsi
zmniejszyła się o 4.289 placówek.
Zważywszy jednak, że od roku
szkolnego 1999/2000 utworzono na wsi 3.172 gimnazja, licząc
więc łącznie szkoły podstawowe
i gimnazja na wsi zlikwidowanych
zostało 1.127 szkół podstawowych.
Z poważaniem
Barbara Ziółkowska
p.o. Dyrektora Biura Komunikacji
Społecznej
w Ministerstwie Edukacji Narodowej
i Sportu

14.02. w Popowie Borowym nieznany sprawca ukradł Katarzynie G.
torebkę, w której znajdowały się m.in.
dowód osobisty, telefon komórkowy
i portfel z pieniędzmi.
20.12.-10.02. w Zaborzu nieznani
sprawcy włamali się do domku
letniskowego Haliny A. z Warszawy
i skradli m.in. pralkę, bojler, narzędzia
stolarskie oraz naczynia kuchenne.
Stary wyniosły 5.000 zł.
18.02. na ul. Młynarskiej Sławomir S.
z Pianowa kierował rowerem w stanie
nietrzeźwym (1,24 i 1,34 mg/l).
18.02. w Nowych Pieścirogach
nieznani sprawcy włamali się do
biblioteki gminnej i skradli trzy butle gazowe i piecyk gazowy. Straty
wyniosły 700 zł. na szkodę Urzędu
Miejskiego w Nasielsku.
10.12-21.02. w miejscowości Cieksyn nieznani sprawcy włamali się do
piwnicy niezamieszkałego budynku
i skradli hydrofor z oprzyrządowaniem, butlę gazową, grzejnik,
wkrętarkę, wiertarkę. Straty wyniosły 2.500 zł. na szkodę Jerzego B.
z Warszawy.

25 lutego - 10 marca

Życie Nasielska

Kto pyta nie błądzi

Gdzie
na studia
Na łamach Życia Nasielska drukujemy cykl artykułów informacyjnych

Nadszedł czas rozliczenia się z fiskusem z przychodów, które uzyskaliśmy w ubiegłym roku. Jak to zrobić, żeby nie
popełnić błędu? Jak zabrać się do wypełniania PIT-ów? Jak poradzić sobie z VAT-em? W której rubryce uwzględnić
wydatki na remont mieszkania? Pytań – tych ogólnych i tych szczegółowych – jest wiele.
Do kogo wtedy zwrócić się o pomoc? Najlepiej do najbardziej kompetentnych osób, czyli do pracowników
urzędu skarbowego.
PRZYPOMINAMY,
że Życie Nasielska jest Państwa pośrednikiem w kontaktach z Urzędem Skarbowym. Wszelkie wątpliwości i pytania
dotyczące podatków prosimy kierować na piśmie do naszej redakcji, która mieści się w kinie NIWA przy ulicy Kościuszki w Nasielsku. Przekażemy je dalej, do US w Nowym Dworze Mazowieckim, a odpowiedzi wydrukujemy.
Antoni Krzysztof Sobczak, Naczelnik Urzędu obiecał, że będzie udzielać wyczerpujących wyjaśnień naszym
Czytelnikom.
Dzisiaj publikujemy pierwsze odpowiedzi na Państwa pytania.
Czekamy na kolejne.
Dariusz Panasiuk
1. „Podatnik podatku dochodowego z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej” – kto nim zostaje i jakiej produkcji to dotyczy?
Gdzie następuje wtedy rozliczenie podatku – w urzędzie gminnym, czy
w urzędzie skarbowym? Jaka jest ostateczna definicja działów specjalnych? (Irena K.)
Działami produkcji rolnej , zgodnie z art.2 ust.3 ustawy z dnia
26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. nr 14
poz.176 ze zm.) są uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych,

uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro ,” fermowa hodowla
i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów
zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla
entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla
i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Jeżeli wyżej wymienione uprawy, hodowla i chów zwierząt nie przekraczają wielkości określonych w załączniku nr 2 do Ustawy wówczas nie zalicza się ich do działów
specjalnych produkcji rolnej. Przychód z działów specjalnych produkcji rolnej
– podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Załącznik nr 2 tabela
rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej , a także normy
szacunkowe dochodu rocznego Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
11października 2004 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów
specjalnych produkcji rolnej (Dz.U. Nr 229 poz.2308), które weszło w życie
z dniem 1 stycznia 2005 r.
2. Jestem właścicielem gospodarstwa i płacę podatek rolny. Na jednym
z moich pól, położonym przy drodze krajowej, pewna firma chce umieścić
słupy z reklamami. Proponują mi kilka tysięcy złotych rocznie. Jak i gdzie
mam rozliczać się z tego dochodu? (Jan Z.)
Od 1 stycznia 2004 r. istnieje możliwość opodatkowania przychodów
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z tytułu umowy najmu, podnajmu,
dzierżawy, poddzierżawy lub innych
umów o podobnym charakterze
jeżeli umowy te nie są zawierane
w ramach prowadzonej pozarolniczej
działalności gospodarczej w formie
zryczałtowanej. Stawka tego ryczałtu
– w myśl przepisu art.12 ust.1 pkt
3 lit.a) - wynosi 8,5% przychodów,
jeżeli wysokość przychodów w roku
podatkowym nie przekracza kwoty
stanowiącej równowartość 4000
euro; (czyli do kwoty 17514,80 zł
w roku 2005) od nadwyżki ponad tę
kwotę ryczałt wynosi 20% przychodów. Zgodnie z art. 9 ust.1 i 4 ustawy
pisemne oświadczenie o wyborze
opodatkowania w formie ryczałtu od
przychodów ewidencjonowanych za
dany rok podatkowy podatnik składa
właściwemu naczelnikowi urzędu
skarbowego nie później niż do dnia
20 stycznia roku podatkowego.
Należy wspomnieć, że istnieje możliwość obniżenia należnego ryczałtu
o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne opłaconej przez
podatnika. Podatnicy osiągający przychód z ryczałtu ,nie są zobowiązani do
prowadzenia ewidencji przychodów,
o ile wysokość wynika z umowy
najmu zawartej w formie pisemnej.
Zaliczki ryczałtu podatnik wpłaca
miesięcznie lub kwartalnie na konto
urzędu skarbowego. Zeznanie roczne PIT 28 wraz załącznikami składa
podatnik do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym.
Podstawa prawna : ustawa z dnia 20
listopada 1998 r . o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r Nr 144
, poz.930 ze zm.).
3. Do ubiegłego roku nigdzie nie
pracowałam i nie miałam żadnych
dochodów, rozliczałam się wspólnie z mężem. W tym roku moi rodzice przepisali mi gospodarstwo
rolne – czy oznacza to, że jako
właścicielka gospodarstwa rolnego nie będę już mogła tego robić?
(Anna P.)
Nowelizacja ustawy z dnia 18
listopada 2004 r. umożliwia małżonkom wspólne opodatkowanie
dochodów za rok 2005 pomimo
że jest Pani właścicielem gospodarstwa rolnego.

przeznaczony dla przyszłych studentów. Prezentujemy w nim nowe zasady
rekrutacji na największe warszawskie uczelnie wyższe. W poprzednich wydaniach gazety kandydaci na studia mogli zapoznać się z zasadami naboru do
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz na Politechnikę Warszawską.
Dzisiaj Uniwersytet Warszawski.
D.Panasiuk
Kandydaci z „nową” maturą
Jeśli jesteś kandydatem, który przystąpi do egzaminu maturalnego zapoznaj się
z zasadami rekrutacji na kierunki studiów oferowane przez Uniwersytet Warszawski
w roku akademickim 2005/2006
k Sprawdź czy kierunek studiów, o którym marzysz jest oferowany
przez naszą Uczelnię.
k Zapoznaj się z zasadami rekrutacji na dany kierunek
Pamiętaj:
• „przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym” to przedmioty jakie należy zdać na egzaminie maturalnym
• w postępowaniu kwalifikacyjnym bierze się pod uwagę wyłącznie wyniki
egzaminów maturalnych w części pisemnej, chyba że jednostka rekrutująca
postanowiła inaczej
• laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przyjmowani są na studia dzienne zgodnie z zasadami ustalonymi dla naboru przez poszczególne jednostki
rekrutujące. Wymienione osoby obowiązują wszystkie elementy postępowania
kwalifikacyjnego, poza przystępowaniem do egzaminów, z których na podstawie
posiadanych dyplomów olimpiad są zwolnione
• kandydaci przyjmowani są - do wyczerpania limitu miejsc - wedle kolejności
jednej listy rankingowej wspólnej dla kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny
(„nowa matura”) i kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości („stara matura”)
• jeśli kandydat wybierze na egzaminie maturalnym przedmiot inny niż ten, który
wymagany jest jako podstawa rekrutacji na danym kierunku studiów, ma prawo
przystąpić do centralnego egzaminu z tego przedmiotu, na równi z kandydatami
z tzw. „starą maturą”
I najważniejsze:
zwróć uwagę czy dany przedmiot wymagany jest na poziomie podstawowym
czy rozszerzonym „Wymagany poziom podstawowy” oznacza, że
• w przypadku kandydata, który zdawał dany przedmiot w grupie przedmiotów
obowiązkowych na poziomie podstawowym lub na poziomie podstawowym
i rozszerzonym bierze się pod uwagę wyłącznie wynik z części podstawowej
egzaminu (arkusz podstawowy)
• w przypadku kandydata, który zdawał dany przedmiot w grupie przedmiotów
dodatkowych na poziomie rozszerzonym bierze się pod uwagę wynik tego egzaminu (jeśli egzamin z przedmiotu dodatkowego będzie zawierał wyodrębnioną
część podstawową wtedy bierze się pod uwagę wynik tej części egzaminu).
„Wymagany poziom rozszerzony” oznacza, że
• w przypadku kandydata, który zdawał dany przedmiot w grupie przedmiotów
obowiązkowych, wymaga się zdawania danego przedmiotu na poziomie podstawowym i rozszerzonym i bierze się pod uwagę wynik egzaminu na poziomie
podstawowym i rozszerzonym (arkusz podstawowy i arkusz rozszerzony). Wynik
z części rozszerzonej (arkusz rozszerzony) może być brany pod uwagę z większą
wagą niż wynik z części podstawowej (arkusz podstawowy)
• w przypadku kandydata, który zdawał dany przedmiot w grupie przedmiotów dodatkowych bierze się pod uwagę wynik tego egzaminu. Jeśli egzamin
z przedmiotu dodatkowego będzie zawierał wyodrębnione części podstawową
i rozszerzoną, wtedy bierze się pod uwagę obie części egzaminu, przy czym wynik
z części rozszerzonej może być brany pod uwagę z większą wagą niż z części
podstawowej.
„Wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony” oznacza, że
• w przypadku kandydata, który zdawał dany przedmiot w grupie przedmiotów
obowiązkowych bierze się pod uwagę wynik z części podstawowej egzaminu (arkusz podstawowy), jeśli zdawał wyłącznie na poziomie podstawowym lub wynik
z obu części egzaminu (arkusz podstawowy i arkusz rozszerzony), jeśli zdawał także
na poziomie rozszerzonym. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym (arkusz
podstawowy i rozszerzony) lub wynik z części rozszerzonej (arkusz rozszerzony)
może być brany pod uwagę z większą wagą niż wynik egzaminu na poziomie
podstawowym lub wynik z części podstawowej (arkusz podstawowy) egzaminu
na poziomie rozszerzonym.
• w przypadku kandydata, który zdawał dany przedmiot w grupie przedmiotów
dodatkowych, bierze się pod uwagę wynik tego egzaminu. Wynik ten może być
brany pod uwagę z większą wagą niż wynik egzaminu na poziomie podstawowym. Jeśli egzamin z przedmiotu dodatkowego będzie zawierał wyodrębnione
części podstawową i rozszerzoną, wtedy bierze się pod uwagę wynik obu części
egzaminu, przy czym wynik ten lub wynik części rozszerzonej może być brany
pod uwagę z większą wagą niż wynik egzaminu na poziomie podstawowym.
k Zarejestruj się jako kandydat na studia
Rejestracja zostanie uruchomiona w terminie późniejszym pod adresem:
irk.uw.edu.pl
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Życie Nasielska

Maja Komorowska

fot. M. Stamirowski

o profesji „niehigienicznej”

T

rzydniowy retrospektywny
przegląd filmów z udziałem
Mai Komorowskiej odbywał
się w nasielskim kinie w dniach 12
– 14 lutego. Wielbiciele talentu Mai
Komorowskiej i reżysera Krzysztofa
Zanussiego mogli zobaczyć „Życie
rodzinne”, „Rok spokojnego słońca”
i „Cwał”. Warto przypomnieć, że rok
wcześniej, również w nasielskim
kinie, odbył się przegląd filmów Zanussiego, a słynny reżyser spotkał się
z nasielską publicznością.
W tym roku w Nasielsku gościła Maja
Komorowska. W spotkaniu z aktorką
uczestniczyli m.in. Bernard Mucha,
Burmistrz Miasta, ks. Józef Szczeciński, ks. Tomasz Opaliński, redaktor
tygodnika katolickiego „Niedziela”

rolach swoich najlepszych filmów.
Pani Komorowska otrzymała wiele
nagród i wyróżnień np.: nagrodę
imienia Zbyszka Cybulskiego, nagrodę Aleksandra Zelwerowicza,
oraz nagrodę na Festiwalu Filmów
Fabularnych za pierwszoplanową
rolę kobiecą w filmie „Cwał”.
Dyrektor NOK, przytoczył też słowa
poety, Artura Międzyrzeckiego na
temat tej wybitnej aktorki: „Nie ulega
wątpliwości, że Maja Komorowska
jest gwiazdą, ale jest to gwiazdorstwo
szczególne, jedyne w swoim rodzaju.
Nie ma w niej rozkapryszenia aktorskiego i samozadowolenia. Jeśli w jej
przypadku można mówić o gwieździe, to jest Maja Komorowska gwiazdą miłości i współodpowiedzialności.

i K. Zanussim. Mówiła o ważnych dla
niej rolach filmowych i teatralnych.
Dowodem na to, że podchodzi do
świata i ludzi z ogromną życzliwością i dystansem były anegdoty
sytuacyjne z jej życia, nie obyło się
też bez sympatycznych komentarzy,
które padały ze sceny pod adresem
widzów. Aktorka czytała wiersze ks.
J. Pasierba, zdradziła też kilka szczegółów na temat najbliższych projektów artystycznych. Opowiadała
także o wykonywanej o lat z wielkim
zaangażowaniem pracy z młodymi
adeptami sztuki aktorskiej w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej
w Warszawie. Niemal przez całe
spotkanie aktorka chodziła po scenie żywo gestykulując. Udało jej
się stworzyć wspaniałą atmosferę

Szkoła w modernizacji
Od 11 lutego trwa remont Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku.
Obejmuje on: wymianę okien i instalacji centralnego ogrzewania, remont
kotłowni oraz dachu. Budynek będzie
ocieplony z zewnątrz styropianem.
Wykonana zostanie też elewacja.

soboty w godzinach od 6 do 20. Dlatego efekty ich pracy są już widoczne.
Wymieniono okna i grzejniki na
korytarzach, rozpoczęły się też prace
w salach lekcyjnych. Mimo niesprzyfot. M. Stamirowski

Stoją: Z. Rutkowski, B. Mucha, A. Stamirowski, P. Solarz, na honorowym miejscu Maja Komorowska.

oraz inicjatorzy spotkania Zbigniew
Rutkowski, sekretarz Nasielska
wraz z małżonką i dr Piotr Solarz,
pracownik naukowy Uniwersytetu
Warszawskiego. Ponadto obecni byli
przedstawiciele Rady Miasta.
Po projekcji filmu pt. „Cwał” ok.
godz. 19.30 spotkanie rozpoczął
krótkim wprowadzeniem Adam
Stamirowski, dyrektor Nasielskiego
Ośrodka Kultury. Powiedział on
m.in.: „Maja Komorowska jest wybitną aktorką. Występuje w teatrze,
filmie i w telewizji. Grała główne
role teatralne na scenach Krakowa,
Opola, Wrocławia, a obecnie występuje w Teatrze Współczesnym
w Warszawie. W filmie debiutowała
w latach siedemdziesiątych, rozpoczynając swoją karierę w obrazie
pt. „Góry o zmierzchu” w reżyserii
K. Zanussiego. Wkrótce stała się
ulubioną aktorką tego reżysera,
który obsadzał ją w głównych

Kochającą swoje krajobrazy, swoich
bliskich, swych kolegów.”
Nasielska publiczność miała okazję
przekonać się, że opinia ta niezwykle trafnie charakteryzuje gwiazdę, która jest przede wszystkim
człowiekiem wielkiego formatu
i wielkiej kultury. Aktorka dała się
poznać nasielszczanom jako osoba
ciepła i serdeczna, która z wielkim
poświeceniem realizuje swoje powołanie aktorskie. Wkładając w ten
zawód nie tylko czas, ale i serce.
Podczas rozmów z widzami wielokrotnie podkreślała, że aktorstwo jest
zawodem „wielce niehigienicznym”
i opowiadała w jaki sposób radzi sobie ze stresem towarzyszącym tej
profesji. Dzieliła się z publicznością
swoimi wspomnieniami z dzieciństwa, opowiadała o rodzinie, o tym
jak została aktorką i jak doszło do
spotkań z najważniejszymi w jej
karierze ludźmi – J. Grotowskim

fot. M. Stamirowski

i bardzo szybko zauroczyć publiczność. Można było mieć wątpliwości
co do tego, kto jest czyim gościem.
Nie brakowało też pytań. Widzów
interesowały różnorodne kwestie:
począwszy od tych dotyczących
warsztatu aktorskiego i pierwszego
spotkania z Zanussim, po trudne
pytanie o wspomnienia z czasów
minionego ustroju i ówczesnej
społecznej działalności aktorki.
Spotkanie w kameralnym, kilkunastoosobowym gronie sprawiło, że
każdy z jego uczestników miał możliwość zamieniania choćby kilku zdań
z aktorką. A co bardziej zapobiegliwi
nabyli na pamiątkę tego wydarzenia
książkę pt. „Pejzaż. Rozmowy z Mają
Komorowską” autorstwa B.Osterloff
i jeśli poczekali cierpliwie w kolejce
otrzymali również sympatyczny
wpis z autografem aktorki.
WiDz

Wszystkie prace mają na celu termomodernizację obiektu.
Planowany koszt inwestycji to
813.916 zł, część środków finansowych gmina pozyska na ten cel
zaciągając pożyczkę w Narodowym
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (576 tys. zł).
Wykonawcą remontu jest firma
„Romex” z Płońska. Robotnicy pracują codziennie od poniedziałku do

jającej takim remontom pory roku, jak
zapewniają przedstawiciele firmy „Romex” dzieci po powrocie z zimowych
ferii nie zmarzną. Ogrzewanie do tego
czasu zostanie już uruchomione.
Kłopotliwe będzie jedynie zorganizowanie życia szkoły w remontowanym
budynku, dlatego, że nie ma w nim wolnych sal lekcyjnych, w których mogłyby odbywać się zajęcia. Remont potrwa
prawdopodobnie do końca maja br.
MK
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Ruszajcie po dopłaty
N

a rachunki bankowe systematycznie
spływają pieniądze
za ubiegły rok, tymczasem rolnicy już niebawem
będą mogli występować
o nowe dopłaty bezpośrednie za 2005 rok.
W tym roku prawdopodobnie nie-

znacznie zmienią się terminy i zasady ubiegania się o unijne pieniądze.
I choć nie ma jeszcze w tej sprawie
ostatecznego komunikatu Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, my już dziś informujemy
o tym, co udało się nam nieoficjalnie „wyciągnąć” od pracowników
centrali.

Biuro Powiatowe ARiMR w Pomiechówku

Do zapisania w kalendarzu
Rolnicy będą mogli składać wnioski
o dopłaty bezpośrednie przez dwa
miesiące - od 15 marca do 15 maja.
W ubiegłym roku było to dłużej i później, czyli od połowy kwietnia do końca
czerwca. Dodatkowe 25 dni Agencja
rezerwuje dla tych, którzy nie lubią się
spieszyć i wszystkie formalności zamierzają załatwiać
dopiero od
drugiej połowy maja.
Spóźnialscy
muszą jednak pamiętać
o tym, że
za
każdy
dzień zwłoki
(tak samo
jak w 2004
roku) będą
mieli potrącany jeden
procent od
kwoty należnych im
dopłat.

fot. D. Panasiuk

Wcześniejszy
termin składania wniosków wcale

Życie Nasielska

nie oznacza, że rolnicy wcześniej
dostaną pieniądze. W tym roku pierwsze przelewy trafią na konta dopiero
1 grudnia. Wypłaty będą realizowane
do końca czerwca 2006 r.
W pierwszym roku funkcjonowania
Zintegrowanego Systemu Zarządzania
i Kontroli - IACS, czyli w 2004 roku,
akcja wypłacania dopłat ruszyła już
18 października. Wcześniej, ponieważ
był to „rozruch próbny” nowego, nieznanego jeszcze w Polsce, systemu.
Dzięki temu możliwe było spokojne
reagowanie na ewentualne błędy i niedociągnięcia.
Listonosz przyniesie wniosek
Jeszcze w tym miesiącu listonosz zapuka do drzwi rolnika i przyniesie mu
przesyłkę poleconą. Wnioski o płatności bezpośrednie będą wysyłane przez
Agencję pocztą – i to już od lutego. Jest
to niewątpliwe ułatwienie, zarówno dla
rolników, jak i dla samych pracowników
Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jedni nie
muszą wychodzić z podwórza, drudzy
unikną nawału interesantów.
Wniosek nie będzie już tak straszny, jak
rok wcześniej. Będzie prostszy, a jego
wypełnienie nie zajmie już tyle czasu,
jak poprzednio. „Stali bywalcy” Agen-

Pomoc dla gospodarstw niskotowarowych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1 lutego br. uruchomiła
kolejne działanie w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich – „Wspieranie gospodarstw niskotowarowych”.
Na lata 2004-2006 w budżecie
PROW na tę pomoc przeznaczona
jest kwota 376,3 mln euro. Planuje
się, że płatność może otrzymać około
125 tys. gospodarstw.
Z pomocy finansowej w ramach tego
działania będzie mógł skorzystać producent rolny, który:
• jest osobą fizyczną,
• jest właścicielem gospodarstwa
niskotowarowego, tzn. gospodarstwa
o wielkości ekonomicznej od 2 do
4 EJW (Europejska Jednostka Wielkości) – ESU (European Size Unit),
wyliczonej na podstawie standardowych nadwyżek bezpośrednich,
stanowiącego przedmiot odrębnej
własności producenta rolnego albo
jego małżonka lub przedmiot ich
współwłasności, albo został właścicielem tego gospodarstwa w drodze
dziedziczenia bądź jako następca producenta rolnego, któremu przyznano
rentę strukturalną,
• prowadził przez okres co najmniej
trzech lat przed dniem złożenia wniosku działalność rolniczą w zakresie
produkcji zwierzęcej lub roślinnej.
Pomoc finansowa dla gospodarstw
niskotowarowych w wysokości ok.
5,8 tys. zł na rok na gospodarstwo
może być wypłacana przez pięć lat,
przy czym w czwartym i piątym roku
wypłata następuje tylko wówczas, jeśli rolnik zrealizował w ciągu trzech lat

pobierania wsparcia zadeklarowane
w planie rozwoju gospodarstwa
przedsięwzięcia.
Przedsięwzięciami tymi mogą być:
- przestawienie gospodarstwa niskotowarowego na produkcję metodami
ekologicznymi,
- przystąpienie do grupy lub organizacji producentów rolnych zgodnie
z przepisami o grupach producentów
rolnych,
- zakup zwierząt gospodarskich,
- zakup maszyn rolniczych,
- zakup lub dzierżawa gruntu rolnego,
- ukończenie szkolenia w zakresie
sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej
przeznaczonej na wspieranie rozwoju
obszarów wiejskich, prowadzonego
zgodnie z warunkami określonymi
w przepisach wydanych na podstawie
art. 9 ust. 3 ustawy z 28 listopada 2003 r. o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich
ze środków pochodzących
z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej,
- ukończenie szkolenia mającego
na celu przygotowanie rolników
do podejmowania działań na rzecz
modernizacji gospodarstw rolnych,
realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
„Restrukturyzacja i modernizacja
sektora żywnościowego oraz rozwój
obszarów wiejskich 2004 – 2006”
w zakresie działania „Szkolenia”

– stanowiącego załącznik do roz- rolniczej działalności gospodarczej
porządzenia Ministra Rolnictwa i osiągnięcie, w okresie pobierania
i Rozwoju Wsi z 3 września 2004 r. płatności dla gospodarstwa niskotow sprawie przyjęcia tego programu warowego, corocznego przychodu
(Dz. U. Nr 197, poz. 2032),
w wysokości co najmniej 20 tys. zł.
- uzyskanie pomocy finan- Plan rozwoju gospodarstwa nisowej na wspieranie przedsię- skotowarowego sporządza się
wzięć
rolnośrodowiskowych na formularzu udostępnionym
i poprawy dobrostanu zwierząt,
przez Agencję i zawiera on informacje
- rozpoczęcie prowadzenia pro- dotyczące:
dukcji
w działach
specjalnych produkcji
rolnej,
- zrezygnowanie ze
zwolnienia od podatku od towarów i usług
z tytułu dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej
działalności rolniczej
oraz świadczenia usług
rolniczych,
- realizacja projektu
w ramach
Sektorowego Programu
Operacyjnego
„Restrukturyzacja
i modernizacja sektora
żywnościowego oraz
rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”,
- osiągnięcie, w okre- Szkolenie dla rolników z gminy Nasielsk.
sie pobierania płatności
dla gospodarstwa niskotowarowego, • sposobu użytkowania gruntów
corocznej wartości sprzedaży pro- rolnych,
duktów rolnych pochodzących • wyposażenia gospodarstwa
z własnej działalności rolniczej w budynki, maszyny i urządzenia
w wysokości co najmniej 20 tys. zł,
rolnicze,
- rozpoczęcie prowadzenia poza- • struktury produkcji roślinnej w go-
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cji, czyli ci rolnicy, którzy osobiście zetknęli się z dokumentem w ubiegłym
roku, teraz dostaną papier częściowo
wypełniony przez pracowników biur
powiatowych. Będą w nim zawarte
dane personalne rolnika oraz numery
działek. Trzeba przy tym pamiętać,
że będą to informacje ubiegłoroczne.
Przez kilka ostatnich miesięcy w gospodarstwie mogło się wiele zmienić,
dlatego rolnik będzie musiał sprawdzić,
czy wszystko się zgadza – być może
ubyła mu jakaś działka lub dokupił
nową. Oczywiście będzie też musiał
wypełnić rubryki dotyczące aktualnej
struktury zasiewów, czyli co i gdzie
zamierza uprawiać.
„Nowi” rolnicy, których nie ma
w agencyjnej bazie danych, ponieważ
nie występowali jeszcze o dopłaty
nie doczekają się listonosza. Muszą
przejść taką samą drogę, jaką przeszli w ubiegłym roku ich bardziej
doświadczeni koledzy. Najpierw powinni złożyć w Biurze Powiatowym
ARiMR wnioski o nadanie numerów
ewidencyjnych gospodarstw, a po
ich uzyskaniu mogą dopiero składać
wnioski o dopłaty. Pismo w sprawie
nadania numeru ewidencyjnego składa
się najpóźniej 21 dni przed złożeniem
wniosku o płatność.
WA

spodarstwie,
• liczby zwierząt gospodarskich
utrzymywanych w gospodarstwie
w dniu złożenia wniosku,
• wielkości ekonomicznej gospodarstwa wyrażonej w EJW (ESU).
Wniosek wraz z załącznikami
należy składać w Biurach Powiatowych Agencji właściwych
ze względu na miejsce zamieszkania

fot. M. Stamirowski

wnioskodawcy. Wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej ARiMR
– www.armir.gov.pl i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – www.minrol.gov.pl
oraz w Biurach Powiatowych i Oddziałach Regionalnych ARiMR.
ARiMR
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Życie Nasielska

EKOLOGICZNY PORADNIK KSIĘŻYCOWY - MARZEC
Marzec to czas budzenia się
przyrody z zimowego snu i czas
wiosennego wzruszania gleby
oraz pierwszych siewów. Wysiewać rośliny liściowe, owocowe,
kwiaty i zioła na rozsadnikach,
w inspektach na wczesną rozsadę
do 2. Potem korzystny czas będzie
też od 13 do 24 oraz po 25. Dla
roślin korzeniowych, zwłaszcza
selera i pora, najkorzystniejsze
dni będą w kwadrze korzenia do
2, potem w kwadrze liścia. Będzie
to również dobry czas do przesadzania i sadzonkowania roślin
wysianych wcześniej. Prace wykonywać najlepiej przed południem.
Gdy Księżyc ubywa do 11, potem
po 25, zwłaszcza w kwadrze uprawy, można zbierać zioła korzeniowe. Najwcześniejsze siewy do
gruntu roślin korzeniowych jednorocznych marchwi, pietruszki,
pasternaku, skorzonery, rzodkiewki, a także cebuli przeprowadzać najlepiej w Wielkim Tygodniu
oraz zaraz po Wielkanocy. Jeżeli
jednak będzie za chłodno, prace

przesunąć na początek kwietnia.
Sadzić dymkę najlepiej po 25. Od
17 do końca miesiąca, zwłaszcza
w Wielkim Tygodniu - o ile pogoda
pozwoli - można na cieplejszych
i bardziej suchych stanowiskach
wykonywać pierwsze siewy do
gruntu roślin motylkowych m. in.
grochu i zbóż. Sadzenie wiosenne
drzewek, jeżeli mróz popuścił,
przeprowadzać także w podobnym terminie. Po 25 przesadzać
karpy roślin wieloletnich m.in.
dzielżany, złocienie, paprocie
oraz różne rośliny skalne i trawy.
Ciąć drzewa, krzewy, formować
korony, prześwietlać, usuwać suche gałęzie i pędy, skracać pędy
młodych drzewek i krzewów,
przycinać wcześnie kwitnące byliny i trawy najkorzystniej, gdy Księżyc ubywa do 10 i po 25 (brak linii
lub linia przerywana). W kwadrze
korzenia w końcu miesiąca można przystąpić do przygotowania
własnych sadzonek np. porzeczki,
bukszpanu, jeżyn, ziół, roślin pokojowych.

PROGNOZA POGODY NA MARZEC
WEDŁUG DAWNYCH REGUŁ
Według dawnych reguł marzec
2005 w kończącym się roku
pod symbolicznym panowaniem
Wenus i zaczynającym się roku
Merkurego,
będzie
zmienny,
typowo marcowy i dosyć ciepły
zwłaszcza
w drugiej
połowie.
W pierwszej dekadzie możliwe
jeszcze chłody, szczególnie nocą. Sporo dni pogodnych, opady
słabe. Ocieplenie pod koniec pierwszej dekady, które z małymi
przerwami winno potrwać do Wielkanocy. Opadów sporo.
Zimy, z nocnymi mrozami, przymrozkami może być początek
miesiąca. W dzień chłodno, wietrznie. Pod koniec pierwszej dekady
przedwiosenne ocieplenie. Potem na początku drugiej dekady
więcej chmur, opadów, niekiedy sporych, możliwe nawet burze na
południowym zachodzie kraju. Kolejne dni to aura zmienna, typowo
marcowa, ale powinno przybywać dni pogodnych. W Wielkim
Tygodniu dosyć ładnie więcej słońca i rozpogodzeń. Przed Wielkanocą
bardziej parno, możliwe burze, opady. Deszcz też niewykluczony w święta
Wielkanocne. Potem pogodniej, ale chłodniej.
ZBIGNIEW PRZYBYLAK

Zrazy z drzew owocowych ścinać
najlepiej przed pełnią od 22 do
24, a także po pełni 26. Jeżeli tylko gleba trochę się osuszy, warto
przystąpić do jej uprawy. Wszelkie
prace uprawowe w polu i ogrodzie,
orki, przekopywania, bronowania,
wałowania, niszczenie chwastów,
szkodników najlepiej wykonywać
w kwadrze uprawy. Dobry czas na
te zabiegi będzie też w kwadrze
korzenia po pełni. Jeżeli będzie
zbyt chłodno, warto wykonywać
te prace w kwadrze liścia, najgorsza jest kwadra owocu. W powyższych terminach, zwłaszcza jednak
od 3 do 10 przerabiać komposty,
nawozić pola, ogrody, łąki.
Ptactwo domowe nasadzać na ekologiczny wylęg najlepiej od 17 do
24.Prace w pasiekach, przeglądanie,
podmiatanie uli przeprowadzać najlepiej do 10 i po 25 w dni słoneczne,
ciepłe, bezwietrzne. Szczególnie
dobry czas od 3 do 9. Podkarmiać
korzystnie od 11 do 24.
Zbigniew Przybylak
KURACJE DOMOWE

NA WĄTROBĘ
Bardzo pomocne może
okazać się
picie rano na
czczo szklanki
ciepłej wody
z łyżką miodu i sokiem z jednej cytryny. Wzmacnia to także cały organizm. Warto też pijać soki z mniszka
lekarskiego, a zamiast herbaty używać
częściej kawy zbożowej. Korzystnie
działają również napary, herbatki
z dziurawca, pokrzywy, dzikiej róży.
Zioła te dostarczają sporej ilości
witamin i służą regeneracji wątroby.
Można także pomagać sobie popijając trzy razy dziennie po 3-40 kropli
soku złożonego z soku dziurawca (20
części) oraz soku brzozowego i soku
mniszkowego po 10 części.
ZBIGNIEW PRZYBYLAK

Nowy budynek UM
Przestronne i estetyczne
pomieszczenia, nowoczesne
wyposażenie, sala informacyjna dla interesantów, wreszcie
szersze schody, przed budynkiem duży parking i, jak zapewniają władze miasta, sprawniejsza obsługa – to tylko niektóre
udogodnienia, które czekają na
mieszkańców i gości w nowej
siedzibie Urzędu Miejskiego.
Nasielszczanie zasługują na
to. Już za kilka dni uroczyste
otwarcie. O tym, „co, gdzie,
kiedy i jak” w nowym domu
już za dwa tygodnie, w następnym wydaniu Życia Nasielska.
Polecamy!
D.Panasiuk

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

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

RYSUNKI pszczoły - wskazują kwadry najkorzystniejsze do prac pielęgnacyjnych w pasiekach.

RYSUNKI rybki - wskazują dni najkorzystniejsze do wędkowania
i połowu ryb.

RYSUNKI rybki przekreślone - wskazują dni najmniej korzystne do
wędkowania i połowu ryb.

Kwadra liścia (rysunek listka) - najlepszy czas do sadzenia, siania, zbiofot. M. Stamirowski

rów roślin liściowych, w drugiej kolejności wybieramy dni z kwadry owocu
i korzenia.

Kwadra owocu (rysunek owocu) - wyznacza najlepszy czas do sia-

nia, sadzenia drzew i krzewów, roślin owocowych np. pomidorów, zbiorów
i przetwarzania owoców ziół, nieco mniej korzystne są kwadra liścia, w trzeciej
kolejności kwadra korzenia.

Kwadra korzenia (rysunek korzenia) - najlepszy czas do siania „zbio-

rów roślin korzeniowych”, w drugiej kolejności korzystna jest kwadra liścia,
w trzeciej owocu.

Kwadra uprawy (rysunek motyczki) - najbardziej niestosowny czas

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

Pionowa linia ciągła - czas przybywania Księżyca (od nowiu do pełni).

Jest to najkorzystniejszy okres do siania, sadzenia, zbiorów roślin plonujących nad ziemią.

Linia przerywana - czas niestosowny do siewów, zbiorów (poza korzeniami). Warto wtedy uprawiać glebę, niszczyć szkodniki i chwasty.
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DWA OGNIE USPORTOWIONE
W dniu 7 stycznia br. na hali sportowej w Nasielsku rywalizowali
ze sobą czwartoklasiści ze szkół
podstawowych. Były to zawody
sportowe - dwa ognie usportowione. Jest to bardzo popularna
gra na zajęciach wychowania
fizycznego w klasach nauczania
zintegrowanego.
W zawodach uczestniczyło 100 zawodników i zawodniczek reprezentujących następujące szkoły podstawowe z terenu gminy Nasielsk: Szkoła

Mecze rozgrywane były oddzielnie
dla dziewcząt i chłopców w systemie każdy z każdym. Rywalizacja
sportowa była bardzo emocjonująca.
Wyniki poszczególnych meczy
wyglądały następująco:
w kategorii chłopców
Budy Siennickie – Pieścirogi
Cieksyn – Dębinki
Nasielsk – Budy Siennickie
Cieksyn - Pieścirogi

7:7
23:8
14:12
11:11

Budy Siennickie – Dębinki
Pieścirogi – Nasielsk
Cieksyn – Budy
Pieścirogi – Dębinki
Cieksyn – Nasielsk

11:9
13:10
15:4
14:11
18:15

Nasielsk – Dębinki
25:9
w kategorii dziewcząt
Budy Siennickie – Pieścirogi 13:11
Cieksyn – Dębinki
13:8
Nasielsk – Budy Siennickie 8:9
Cieksyn - Pieścirogi
9:3
Budy Siennickie – Dębinki
3:7
Pieścirogi – Nasielsk
7:11
Cieksyn – Budy
13:10
Pieścirogi – Dębinki
15:7
Cieksyn – Nasielsk
16:8
Nasielsk – Dębinki
10:7
Końcowa klasyfikacja wśród chłopców wyglądała następująco:

I miejsce Szkoła Podstawowa w Cieksynie
8 pkt.
III miejsce Szkoła Podstawowa w Nasielsku
4 pkt.
II miejsce Szkoła Podstawowa wPieścirogach
4 pkt.
V miejsce Szkoła Podstawowa w Dębinkach
2 pkt.
IV miejsce Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich
2 pkt.
M. Kraszewski

XII MEMORIAŁ BŁ. ABP-a A.J. NOWOWIEJSKIEGO W SZACHACH

POD HONOROWYM PATRONATEM KSIĘDZA BISKUPA PŁOCKIEGO STANISŁAWA WIELGUSA
1. Organizator:
Parafia św. Doroty w Cieksynie, PLUKS
św. Doroty Cieksyn.
Współorganizator:
Wydział Duszpasterski Kurii Diecezji
Płockiej, Urząd Miejski w Nasielsku,
ZS nr 3 w Cieksynie.
2. Cel:
Przybliżenie osoby Bł. Abpa A. J.
Nowowiejskiego, popularyzacja
szachów wśród dzieci, młodzieży
i księży, wymiana doświadczeń.
3. Miejsce i termin:
Zespół Szkół nr 3 w Cieksynie, 5 marca
2005, początek gier o godz. 9.30.

4. Zgłoszenia;
Do 3 marca pod numer (023)
693 50 08 lub 0603 96 53 48
- ks. Józef Szczeciński i (024) 263 48
09 - Tomasz Zbrzezny.

Przy dużej liczbie uczestników
grupa może ulec podziałowi.
Turniej B
Nauczyciele, katecheci, księża
i opiekunowie.

5. System rozgrywek i tempo gry:
System szwajcarski 7 rund, tempo
30 min. na partię.

7. Nagrody:
Nagrody rzeczowe za I miejsce:
Turniej „A” około 300 zł,
Turniej „B” około 100 zł.,
Dyplomy i upominki.

Tradycyjnie w pierwszą sobotę
miesiąca (O5.02.2005).na pierwszym piętrze budynku Gimnazjum
m 3 w Legionowie spotkali się szachiści w kolejnej odsłonie rywalizacji
GRAND PRIX LEGIONOWA w szachach błyskawicznych. Turniej ten
był 5 w kolejności cyklu 9 turniejów,
które odbywają się zawsze w pierwszą sobotę każdego miesiąca. Bardzo
dobrze wśród 33 uczestników tego
turnieju zaprezentowali się szachiści
nasielskiej „SPARTY” Włodzimierz
Kwiatkowski, który zwyciężając
w ostatniej rundzie wielokrotnego
medalistę Mistrzostw Polski mm.
Jana Adamskiego zapewnił sobie sa-

modzielne II miejsce oraz Krzysztof
Sokołowski, który zajął IX miejsce.

6. Rozgrywki będą prowadzone
w grupach:
Turniej A
Szkoła Podstawowa, Gimnazjum,
Szkoły Zawodowe, Licea i Technika.

SZACHY NASIELSKIE

KLASYFIKACJA GENERALNA PO
5 TURNIEJACH(PIERWSZA DZIESIĄTKA) SKLASYFIKOWANYCH
JEST 71 ZAWODNIKÓW
1. MM.
Jan ADAMSKI 192pkt
2. KAT I. Włodzimierz KWIATKOWSKI
187pkt
3. KAT I. Krzysztof SOKOŁOWSKI
186pkt
4. KAT II+. Łukasz MIĘTEK 177pkt
5. KAT I+. Adam WAL TRATUS
172pkt
6. KM.
Manfred MANNKE
160pkt

8. Wpisowe (w dniu turnieju);
Turniej „A” -10 zł.;
Turniej „B” 20 zł.

7. KAT I.
8. KAT I.
9. MF.
10. KM.

SPORT

SPORT

SPORT

BRYDŻ

I miejsce Szkoła Podstawowa w Cieksynie
7 pkt.
II miejsce Szkoła Podstawowa wPieścirogach
6 pkt.
III miejsce Szkoła Podstawowa w Nasielsku
4 pkt.
IV miejsce Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich
3 pkt.
V miejsce Szkoła Podstawowa w Dębinkach
0 pkt.
Końcowa klasyfikacja wśród
dziewcząt:

Podstawowa w Dębinkach, Szkoła
Podstawowa w Budach Siennickich,
Szkoła Podstawowa Cieksynie, Szkoła
Podstawowa w Pieścirogach, Szkoła
Podstawowa w Nasielsku.
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Życie Nasielska

Tomasz PACZUSZKI
158pkt
EdwardNOWAK150pkt
Dionizy BRWIŃSKI
124pkt
Zbigniew TYSZKIEWICZ
120pkt

Do zakończenia rywalizacji GRAND
PRIX LEGIONOWA zostały do
rozegrania cztery turnieje, na które
organizatorzy, sekcja szachowa
LEGION LEGIONOWO, zaprasza
wszystkich sympatyków królewskiej
gry. Zawody odbywają się w każdą
pierwszą sobotę miesiąca.
WUKA

Odbyły się dwa kolejne turnieje
brydżowe zaliczane do klasyfikacji
Grand Prix Nasielska `2005.

5.Teodor Brodowski - Krzysztof
Michnowski
109 pkt (50,46%)
6.Adam Banasiuk - Tadeusz Czeremużyński
106 pkt (49,07%)
7.Jacek Jeżółkowski - Maciej Osiński
102 pkt (47,22%)
8.Józef Dobrowolski - Zbigniew Michalski
92 pkt (42,59%)
9.Marek Rębecki - Paweł Wróblewski
87 pkt (40,28%)

Wyniki turnieju trzeciego:
1.Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński
108 pkt (67,50%)
2.Adam Banasiuk - Tadeusz Czeremużyński
100 pkt (62,50%)
3.Janusz Czyżewski - Grzegorz Kosewski
94 pkt (58,75%)
4.Piotr Turek - Paweł Wróblewski
91 pkt (56,88%)
5.Maciej Osiński - Janusz Wydra
84 pkt (52,50%)
6.Waldemar Gnatkowski - Stanisław
Sotowicz
84 pkt (52,50%)
7.Jerzy Krzemiński - Marcin Wojciechowski
80 pkt (50,00%)
8.Józef Dobrowolski - Zbigniew Michalski
70 pkt (43,75%)
9.Stanisław Makowski - Dariusz Rzucidło
66 pkt (41,25%)
10.Jacek Jeżółkowski - Lech Ślubowski
54 pkt (33,75%)
11.Teodor Brodowski - Krzysztof
Michnowski
47 pkt (29,38%)

10.Jerzy Krzemiński - Marcin Wojciechowski
82 pkt (37,96%)
Na następny turniej zapraszamy
04.03.2005 r. na godz. 18.30. do
hali sportowej.

Liga brydżowa

Wyniki turnieju czwartego:
1.Janusz Czyżewski - Grzegorz Kosewski
140 pkt (64,81%)
2.Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński
124 pkt (57,41%)
3.Stanisław Makowski - Dariusz Rzucidło
121 pkt (56,02%)
4.Adam Duczman - Piotr Turek
117 pkt (54,17%)
O
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W dniu 6 lutego w Ciechanowie
odbył się ostatni zjazd rundy
zasadniczej ligi brydżowej. Rewelacyjny wynik osiągnęła drużyna
„Sparty” Nasielsk odnosząc trzy
bardzo wysokie zwycięstwa: 25
: 3 z „Intercell” Ostrołęka, 25 :
5 z „Promykiem”II Ciechanów
i 18 : 0 z MDK Działdowo ( walkower). W ten sposób zespół z Nasielska awansował z przedostatniej
(dziewiątej) pozycji w tabeli na
pierwsze miejsce. W dniu 6 marca
w Ciechanowie odbędzie się turniej
z udziałem czterech najlepszych
zespołów po rundzie zasadniczej.
Zwycięzca tych zawodów awansuje bezpośrednio do trzeciej ligi
a druga drużyna zagra jeszcze
w barażach.
PK
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25 lutego - 10 marca

Życie Nasielska

WAŻNE
NUMERY
997
998
999
991
992
913

Kino NIWA ZAPRASZA

Pani Annie Topczewskiej
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

„ZATOICHI”

TATY

policja
straż pożarna
pogotowie ratunkowe
pogotowie energetyczne
pogotowie gazowe
informacja telefoniczna

Komisariat Policji w Nasielsku
(0 23) 691 23 77
(023) 691 22 07
Komenda Powiatowa Policji
(0 22) 775 22 01
Państwowa Straż Pożarna
(0 22) 775 36 50
Urząd Miejski w Nasielsku
(0 23) 691 26 64
Zarząd Gosp. Kom. i Mieszk.
(0 23) 691 23 64
Powiatowy Urząd Pracy. Filia N-sk.
(0 23) 691 29 09
Starostwo Powiatowe
(0 22) 775 32 58
Urząd Skarbowy
(0 22) 765 90 00
Urząd Statystyczny
(0 22) 775 50 78
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
(0 22) 777 7599
Powiatowy Urząd Pracy
(0 22) 775 92 43
Życie Nasielska
(0 23) 691 23 43

4 - 6 MARCA godz. 17.00
Zatôichi (Japonia, 2003); Akcja/Komedia; czas 116 min.; Reżyseria: Takeshi
Kitano; Scenariusz: Takeshi Kitano; Na podstawie książki: Kan Shimozawa;
Obsada:Takeshi Kitano - Zatôichi, Tadanobu Asano - Gennosuke Hattori, Yui
Natsukawa - O-Shino, żona Gennosuke Hattori, Michiyo Ookusu - O-Ume,
Gadarukanaru Taka - Shinkichi

składają
Zarząd i Pracownicy
SKOK Nike

4 - 6 MARCA godz. 19.00

„Apartament”
Wicker Park (USA, 2004); Thriller/Romans; czas 115 min.; Reżyseria: Paul
McGuigan; Scenariusz: Brandon Boyce; Na podstawie scenariusza filmu
„L’Appartement”: Gilles Mimouni; Obsada:Josh Hartnett - Matthew, Rose
Byrne - Alex, Diane Kruger - Lisa, Matthew Lillard - Luke, Jessica Paré
- Rebecca

Tomaszowi Topczewskiemu
wyrazy współczucia
z powodu śmierci

11 - 17 MARCA godz. 17.00

TATY

„Kubuś i Hefalumpy”
Pooh’s Heffalump Movie (USA, 2005);
Animowany; czas 68 min.; Reżyseria:
Frank Nissen; Scenariusz: Brian Hohlfeld,
Evan Spiliotopoulos.

składają członkowie zespółu DROPSY
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A

11 - 13 MARCA godz. 19.00

„Skarb Narodów”

HOROSKOP
Baran 21.03.-20.04.

Lew 23.07.- 22.08.

Strzelec 22.11.- 21.12.

W najbliższym czasie
spotka
Cię
coś
nadzwyczajnego mimo
pozornie
zwykłych
dni. Życie zawodowe wchodzi w fazę
poważnych decyzji. Masz szansę postawić
na swoim. W miłości czeka Cię stabilizacja
i pełna harmonia.

Nie
zajmuj
się
drobiazgami.
Uwagę
skup
na
rzeczach
ważnych. Masz szansę na
zrealizowanie swoich planów i zamierzeń.
Sprawy uczuciowe także dobrze się
ułożą, ale trochę w inny sposób niż to
zaplanowałeś, ale równie pomyślnie.

Otrzymaszw końcuwiadomość,
na którą tak długo czekałeś.
Możesz zacząć szykować się
do wyjazdu. Skorzystaj z oferty
dodatkowego zarobku. Będziesz
mógł podreperować rodzinny budżet
i zrobić miłą niespodziankę ukochanej
osobie.

Byk 21.04.- 20.05.

Panna 23.08.- 22.09.

Koziorożec 22.12. – 19.01.

Jeżeli będziesz kierować się
rozsądkiem i logicznym
rozumowaniem będziesz
odnosić same sukcesy.
Również
w sprawach
sercowych przyjdzie dobra passa.
Samotne Byki spotkają ciekawe osoby
i być może będzie to początek trwałego
związku.

Spróbuj skupić się nad
wykonywanymi zadaniami.
Osoby postronne mają teraz
zbyt duży wpływ na Ciebie
i Twoje postępowanie. Powiedz
kategorycznie dość. Sam potrafisz
doskonale zadbać o swoje interesy
i rodzinę. Zła passa szybko minie.

Czeka Cię trudny czas.
W pracy będzie dochodzić do
drobnych konfliktów. Zawsze
wszystko wyjaśnij od razu
i bez żadnych niedomówień.
Nie daj się wyprowadzić z równowagi.
Złego nastroju nie przynoś do domu,
lepiej wybierz się na spacer. Niech Twoi
najbliżsi nie martwią się o Ciebie.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.

Jako osoba lubiąca swoją
niezależność udowodnisz
wszystkim, na co Cię
stać. Będziesz z zapałem
pracować i zostawisz innych
w tyle. Tym sposobem zyskasz uznanie
przełożonych i masz szansę na lepsze
stanowisko. Samotne Wagi przeżyją
wielką romantyczną przygodę.

Zabierz się natychmiast
do pracy. Lepiej abyś
nie robił zaległości
i rozwiązał tych kilka
problemów dopóki masz jeszcze
coś do powiedzenia. Spotkaj się
z najbliższymi przyjaciółmi, a na pewno
zrelaksujesz się i nabierzesz ochoty do
działania. Trud się opłaci.

Rak 22.06.- 22.07.
Zapanuj nad emocjami
i nie pozwól, aby
wpływały na Twoje
decyzje. Wiele spraw
może Ci się wymknąć spod kontroli.
W życiu osobistym możesz mieć
nadzieję na satysfakcjonujący wszystkie
strony kompromis.

Pewnego dnia mieszkańców Stuwiekowego Lasu
budzi przerażający głos Hefalumpa. Wszyscy wyruszają w pogoń za potworem. Kangurzątko, które
jest zbyt małe, by z nimi iść, postanawia rozpocząć
poszukiwania na własną rękę. Hefalumpa, którego
spotyka, okazuje się zupełnie inny, niż krążące o
nim opowieści.

Waga 23.09.- 22.10.

Skorpion 23.10.- 21.11.
Każdy problem dokładnie
przemyśl i dopiero wtedy
zabierz się do pracy. Nie
kieruj się emocjami, bo
to zły doradca. Pokaż się
z jak najlepszej strony. Życie osobiste
nie będzie się teraz zbyt dobrze układać.
Musisz zapanować nad nieuzasadnioną
zazdrością.

National Treasure (USA, 2004); Przygodowy; czas 135 min.; Reżyseria: Jon
Turteltaub; Scenariusz: Cormac Wibberley, Marianne Wibberley; Obsada;
Nicolas Cage - Benjamin Franklin Gates; Diane Kruger - Dr Abigail Chase;
Justin Bartha - Riley Poole; Jon Voight - Patrick Gates; Sean Bean - Ian Howe;
Harvey Keitel - Sadusky

Wodnik 20.10.- 18.02.
Przez najbliższe dni nie
będziesz miał ani chwili czasu
na odpoczynek. Skupisz
się nad dokończeniem
ważnego projektu. Pod koniec tygodnia
spotkasz
dawno
niewidzianego
przyjaciela. Wspomnieniom nie będzie
końca. Zrozumiesz wtedy, że Twoje
życie i osiągnięcia są coś warte.

Ryby 19.02.- 20.03.
Masz do wykonania
odpowiedzialne zadanie.
Postaraj
się
dobrze
wypaść, bo od tego zależy Twoja
przyszłość. Nie zmarnuj takiej okazji. Na
następną możesz długo czekać. Sprawy
sercowe dostarczą Ci dużo emocji
zupełnie nieoczekiwanych i nowych.

ADOPTUJ PIESKA ZE SCHRONISKA
Jestem MISZA. Mam 3 miesiące.Mój braciszek( ten za mną)
już ma własny dom. Czekam na
kogoś, kto mnie przygarnie i pokocha. Jestem uroczy i bardzo
miły. Będę niewielkim psiakiem
o wielkim sercu.

Jeśli zaginął Twój pies zgłoś
się do schroniska, być może
właśnie tam na Ciebie czeka.

tel. 022 784 05 34; www.schronisko99.republika.pl

Nasielski Ośrodek Kultury
zaprasza na

WIDOWISKO KABARETOWE

KOPYDŁOWO

Tak jest, panie Komendancie
W wykonaniu znanych gwiazd rozrywkowego serialu telewizyjnego
w roli Komendanta OSP w Kopydłowie

Leszek BENKE

26 lutego 2005r.
(sobota), godz. 1900
Kino Niwa,
ul. Kościuszki 12

fot. M. Stamirowski

Zima w mieście. W ramach tej akcji w Nasielskim Ośrodku Kultury, we wtorek 22 lutego, został wystawiony spektakl teatralny pt. „Złota Rybka”. Przedstawienie przygotowali aktorzy scen krakowskich. W kinie Niwa doskonale
bawiły się nie tylko dzieci, ale też ich rodzice.

Jesień w obiektywie
Odbył się Gminny Konkurs Fotograficzny o tematyce przyrodniczej „ Jesień w obiektywie” zorganizowany przez Jadwigę Michnowską i Joannę
Wiśniewską – nauczycielki Szkoły Podstawowej
im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku przy współpracy Nasielskiego Ośrodka Kultury. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych
Gminy Nasielsk. Spotkał się on z dużym zainteresowaniem zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

Chojnacka ze SP w Pieścirogach za „ Złote drzewo”,
III miejsce - Sylwia Gnas ze SP w Pieścirogach za
„Samotne drzewo”.

uczniów poprzez zachęcenie dzieci do wyjścia
w plener oraz zainspirowanie do podpatrywania
otaczającej nas przyrody w trakcie sobotnio-niedzielnych spacerów w czasie sprzyjającej pogody
i uchwycenia „okiem” obiektywu interesującego
obiektu lub zjawiska. Opiekunowie czuwali również
nad adekwatnością tytułów przyniesionych przez
uczniów zdjęć oraz stroną merytoryczną opisu.

i rozdanie nagród. Przybyłych gości serdecznie
przywitała Agnieszka Mackiewicz. dyrektor Szkoły ,
Na tle scenografii wprowadzającej w jesienny klimat
odbyła się część artystyczna, program słownomuzyczny wykonany przez uczniów tej szkoły.

Wyróżnienia otrzymali: Kamil Idzikowski ze SP
w Pieścirogach za „Smutne niebo”, Sebastian Jaworski ze SP w Popowie Borowym za „Płyną ciężkie
obłoki”, Ewelina Lisiecka ze SP w Pieścirogach za
„Młody sosnowo-brzozowy las”, Dawid Łukaszewicz ze SP w Nasielsku za „Polanę jesienią usłaną”,
Zgłoszono
83
prace
w
postaci
zdjęć
opatrzonych
Marta Wilk ze SP w Pieścirogach za „Wiewiórka
TO JUŻ DZIEWIĄTY RAZ...
tytułem oraz krótkim opisem wykonanych przez Basia” i Patrycja Wiśniewska ze SP w Nasielsku za
35 uczniów z 6 szkół, ukazujących piękno jesien- „Czy warto: Uciec pociągiem od jesieni...?”
nych krajobrazów naszej okolicy.
Dnia 10.II. 2005r. wszyscy uczestnicy konkursu
Tak. To już dziewiąty raz Akcja Katolicka dzia- poczęstunek ( a nawet bardzo słodki, bo w du- Rolą nauczycieli było rozwijanie zainteresowań wraz z opiekunami zostali zaproszeni do Szkoły
łająca przy parafii św. Wojciecha w Nasielsku żych ilościach) przygotowali członkowie AK.
Podstawowej w Nasielsku na jego podsumowanie
zorganizowała choinkę charytatywną dla Jogurty ofiarowała firma CAMPINA.
najmłodszych. Kochane dzieciaczki – bo tak
AK dziękuje wszystkim ofiarodawcom
się do nich najczęściej zwracamy – są przez
i sponsorom tej uroczystości. Podziękowania
członków AK szczególnie kochane. Często są
kierujemy do tych, którzy w ciągu całego
to dzieci, które niestety, już nie mają rodziców,

Bilety w cenie 30 zł.
do nabycia w kasie kina.

Choinka dla dzieci

roku kupują u nas stroiki, palmy, kalendarze,
karty, świece....itp. mówiąc niejednokrotnie
dziękuję.........bez reszty. „Resztą” niech będą
roześmiane twarze tych dzieci, które jadły,
i z uśmiechem zaglądały do otrzymanej paczki. A bawiąc się przy dźwiękach muzyki pod
„okiem” katechetów i razem z członkami AK
Wokół pięknie ubranej choinki uczniowie klasy tworzyliśmy jedną wielką rodzinę.
I gimnazjum pod kierunkiem Pani E. Kamińskiej Do wszystkich ofiarodawców kieruję słowa
zaprezentowali program o tradycjach bożona- Pana Jezusa:
rodzeniowych. Wsłuchane w teksty i kolędy „Byłem głodny a daliście mi jeść; byłem spradzieci podziękowały artystom i pani katechet- gniony a daliście mi pić... . Wszystko co uczynilice gromkimi brawami. Wszystkim zebranym ście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
życzenia noworoczne złożyła prezes AK Pani Mnieście uczynili. (Mt.25;35.40).
H. Kamińska. W uroczystości wzięli udział kaTeresa Wrońska
płani : ks. Prałat K. Śniegocki, ks. K. Kaniecki, ks.
Członek
AK, katecheta
K. Majewski oraz katecheci. Słodko- owocowy
czasami Ci rodzice są chorzy, a najczęściej nie
mają pracy i właściwych warunków do życia.
O tych dzieciach pamiętają nasielszczanie mający szczere i hojne serca. Dzięki tym osobom
na dzień 19 stycznia 2005r. do nasielskiej hali
sportowej zostało zaproszonych 220 dzieci ze
szkół podstawowych z parafii Nasielsk.

W grudniu 2004r. jury w składzie: p. Maria Bugalska,
p. Bogumiła Ekler-Barcińska, p. Mariusz Kraszewski,
p. Adam Stamirowski i p. Marek Stamirowski rozstrzygnęło konkurs.

Kulminacyjną częścią spotkania było rozdanie nagród w postaci książek o tematyce przyrodniczej
i dyplomów za udział w konkursie.

Uczniom i nauczycielom-opiekunom dziękujemy
za trud i pracę włożoną w przygotowanie prac do
konkursu, sławienie piękna własnego regionu
i odkrywanie walorów dokumentacyjnych fotoI miejsce zdobyła Paulina Duszyńska ze SP w Nunie grafii przyrodniczej.
J. Michnowska
za pracę „Jesienna paleta barw”, II miejsce – Izabela
J. Wiśniewska

