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Stowarzyszenie „Europa i My” wspólnie z trzema gimnazjami z gminy Nasielsk, Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią
Pedagogiczno – Psychologiczną oraz Nasielskim Ośrodkiem Kultury rozpoczęło realizację
projektu „Dolina rytmu – wsparcie młodzieży gminy Nasielsk”. Projekt został wybrany
i dofinansowany przez Europejski Fundusz
Społeczny. Projekt jest adresowany do gimnazjalistów w wieku od 15 do 17 lat. Zawiera
bogatą ofertę zajęć, począwszy od warsztatów bębnowych poprzez warsztaty psychologiczne, skończywszy na
doradztwie zawodowym.
Z młodzieżą będą pracować
doświadczeni specjaliści.
Przedsięwzięcie potrwa do
10.01.2007 roku.
15 września w trzech gimnazjach Gminy Nasielsk
rozpoczęły się przesłuchania
chętnych do uczestnictwa
w projekcie. Instruktorzy
bębnowi razem z pedago-

gami szkolnymi oraz koordynatorem
projektu wybrali grupę, składającą się
z 85 osób, do kolejnego etapu.

str. 3

fot. M. Tyc

16 września odbyło się kolejne przesłuchanie w kinie „Niwa” w Nasielsku. Tym
razem w komisji, oprócz pedagogów,
instruktorów bębnowych i koordynatora,
zasiadł również psycholog oraz dyrektor
Nasielskiego Ośrodka Kultury. Komisja
dokonała wyboru 25 osób, które najlepiej radziły sobie z grą na bębnach oraz
stresem, towarzyszącym takim przesłuchaniom. Członkowie komisji byli zaskoczeni wysokim poziomem artystycznym
młodzieży i jej zaangażowaniem. Wypada mieć nadzieję, że wybrana grupa,
z podobnym zapałem, będzie chętna
do nauki i podnoszenia swoich zdolności
muzycznych w przyszłości.
Zajęcia rozpoczynają się już 20 września
i potrwają do 10.01.2007.
Stowarzyszenie „Europa i My” z powodzeniem
realizuje także inne projekty na terenie gminy

Nasielsk. Jednym z nich jest „Lokalna Organizacja Grantowa” oraz akcja „Masz głos – Masz
wybór”. Wszystkich chętnych zapraszamy do

naszego biura przy ulicy Kilińskiego 14.
Bartosz Kołomański
koordynator projektu
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Komisariat Policji w Nasielsku,
ul. Kościuszki 29
tel. (023) 691–23–77, 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
tel. (023) 692–20–09
Pogotowie Gazowe
tel. 0 608 069 128
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 TERA-MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax (023) 693 14 26
NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax (023) 693–20–02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. (023) 693–14–28
Poradnia Terapii Uzależnień
w Nasielsku, ul. Warszawska 50
tel. (023) 693–02–50
Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. (023) 693–30–00
Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Kościuszki 5
tel./fax (023) 691–26–43
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. (023) 693–30–03
Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. (023) 693–30–12
Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel./fax (023) 691–23–43
Miejsko–Gminna Biblioteka Publiczna
w Nasielsku, ul. Piłsudskiego 6
tel. (023) 691–25–52
Zespół Ekonomiczno–Administracyjny
Szkół, ul. Piłsudskiego 6
tel. (023) 691–28–25
Hala Sportowa w Nasielsku,
ul. Staszica 1
tel. (023) 693–30–865
Stadion Miejski w Nasielsku,
ul. Sportowa, tel. (023) 693–13–32
Parafia Rzymskokatolicka
w Nasielsku, tel. (023) 691–26–53
Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach
tel. (023)693–10–25
Parafia Rzymskokatolicka
w Cieksynie, tel. (023) 693–50–08
Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. (023) 693 00 26
Dyżury nocne nasielskich aptek:

-

Apteka ARNICA, ul. Rynek 21
tel. (023) 691–21–30
Apteka Prywatna, ul. Kilińskiego 1/3
tel. (023) 691–23–23

18.09-24.09
Apteka NOWA, ul. Warszawska

Obradowała Rada
7 września br. odbyła się
LXIV sesja Rady Miejskiej
w Nasielsku. Posiedzenie
prowadził przewodniczący Rady Dariusz Leszczyński. Po stwierdzeniu
k wo ru m z a t w i e rd z on o
porządek obrad. Następnie radni przyjęli protokół
z poprzedniej, LXIII sesji
Rady.
Później przewodniczący Leszczyński przedstawił informację o swoich
działaniach podejmowanych między
sesjami Rady.
Z kolei o swoich działaniach poinformował burmistrz Nasielska Bernard Dariusz
Mucha. Powiadomił zebranych, że
gmina Nasielsk otrzymała certyfikat
w ramach konkursu na gminę otwartą
na fundusze strukturalne, ogłoszonego
przez Związek Gmin Polskich. Zakończono w ostatnim czasie kilka zadań
gminnych i zgłoszono je do odbioru;
pozyskano też środki na nowe inwestycje. Planowana jest m.in. budowa studni
głębinowej w Psucinie. Wykonano też
próby techniczne w nasielskiej oczyszczalni ścieków. Jej uroczyste oddanie do
użytku planowane jest na 18 października. Podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na pożyczkę
przeznaczoną na zadanie pn. Budowa
kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
w Nasielsku, w wysokości 1 mln zł.
Po interpelacjach i zapytaniach radnych
zajęto się kolejnym punktem porządku
obrad. Było nim zatwierdzenie sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku za rok 2005. Przesta-

wiła je skarbnik gminy Ludwina Turek.
Sprawozdanie zostało zaopiniowane
pozytywnie przez Komisję do spraw
Zdrowia i Pomocy Społecznej. Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie.
Później radni przeszli do dalszej części
obrad. Skarbnik gminy Ludwina Turek
przedstawiła informacje o przebiegu
wykonania budżetu gminy i o przebiegu
wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Nasielsku, MiejskoGminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku i Nasielskiego Ośrodka Kultury – za
pierwsze półrocze 2006 r. W budżecie
gminy zrealizowane dochody w wysokości 41 mln zł, a wydatki – 47 ml zł. Planowany na rok 2006 deficyt osiągnął
poziom 53,31%. Zadłużenie gminy na
dzień 30 czerwca 2006 r. wynosiło
ok. 14,5 mln (ok. 34% planowanych
dochodów gminy). Po wysłuchaniu
informacji na temat realizacji budżetu
gminy radni pytali o sprawozdanie
z przeprowadzonych z I półroczu bieżącego roku przetargów wraz z nazwami
wyłonionych tą drogą wykonawców, na
jaką kwotę itd. Burmistrz zapowiedział,
że każdy z radnych otrzyma pisemną
informację o wykonanych w jego
okręgu wyborczym inwestycjach
w ciągu całej kadencji, w tym roku oraz
o inwestycjach planowanych.
Dalsza część sesji poświęcona była
uchwałom. Projekt pierwszej z nich
przedstawiony został przez skarbnik
gminy Ludwinę Turek, a dotyczył zmian
w budżecie 2006 roku. Przy jednogłośnie pozytywnej opinii Komisji Budżetu
i Finansów uchwałę pojęto przy jednym
głosie przeciwnym.

Nasielskie demony

Są agresywni. Celem ich
ataków są głównie obcokrajowcy. Mają swój styl
– noszą buty Martensa albo
glany, kurtki typu „fleyers”,
wojskowe spodnie. Strzygą
krótko włosy.

Grozę budzą wznoszone przez nich
okrzyki „Polska dla Polaków”.

Szukają „haków”. Ostatnio wykryli aferę, że w Nasielsku są zatrudnione osoby
spoza terenu gminy. Chodzi o sekretarza
Nasielska, dyrektora SP ZOZ, dyrektora
MOPS, komendanta Komisariatu Policji
i redaktora naczelnego „Życia Nasielska”. O skandalu tym jeden z nich
nie omieszkał poinformować nawet
wojewody mazowieckiego. Sprawa
jest na tyle bulwersująca, że, jak należy
oczekiwać, niebawem trafi zapewne do
Komisji Europejskiej w Brukseli.

Ostatnio w Nasielsku daje się słyszeć
głosy brzmiące w podobnym tonie.
Ich wymowa jest jednoznaczna – Nasielsk dla Nasielszczan. Wypowiadający je mieszkańcy nie noszą czarnych
ubrań, nie mają wygolonych głów. Są to
starsi ludzie, którzy od czasu do czasu
po prostu chcą zaistnieć. Nie jest chyba
przypadkiem, że demony wychodzą
z nich w czasie kampanii przedwyborczej. Mają jeden cel – przywalić. Komu?
Nie wiadomo. Za co? Trudno się domyślić. Ich największym problemem
jest to, że nie mają nic do powiedzenia
w sprawach merytorycznych.

Naszym skromnym zdaniem, w piśmie
skierowanym do wojewody pominiętych zostało kilka istotnych faktów,
które niewątpliwie zainteresowałyby
adresata. Otóż autor nie wspomniał nic
o zatrudnianiu w Nasielsku wielu innych
osób zamiejscowych – poza pięcioma
wymienionymi. Nie wspomniał też nic,
że działki na terenach rekreacyjnych
położonych nad Wkrą wykupują
„obcy” – głównie z Warszawy. Przy
okazji nie można nie wspomnieć,
o tym, że w sezonie wakacyjnym
letnicy wykupują ze sklepów towary
przeznaczone tylko dla mieszkańców

Tak najkrócej można opisać nacjonalistów albo, jak wolą inni, neofaszystów.

22 września–5 października

Kolejny projekt dotyczył zmiany
uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach
samorządowych 2006 roku. Chodziło
o obwód odrębny – w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku (z uwagi
na liczbę pensjonariuszy utworzenie
w nim obwodu jest obligatoryjne).
Uchwałę pojęto przy jednym głosie
przeciwnym.
Następnie radni zapoznali się z projektem uchwały w sprawie utworzenia
Mazowieckiego Związku Komunalnego „Czyste Mazowsze”. Wcześniej była
już podejmowana uchwała dotyczącą
tegoż związku – obecne zmiany wynikają z przyjęcia do Związku nowych
członków. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zaopiniowała projekt jednogłośnie pozytywnie.
Uchwałę podjęto przy dwóch głosach
wstrzymujących się. Radni przyjęli też
statut Związku: uchwałę podjęto wobec
jednogłośnie pozytywnej opinii Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska, przy dwóch głosach
wstrzymujących się.
Później burmistrz B. D. Mucha odpowiadał na zapytania radnych. Wyjaśniał
kwestie związane m.in. z gospodarowaniem lokalami mieszkalnymi należącymi do gminy.
W dalszej kolejności wiceprzewodnicząca Rady Janina Kownacka przedstawiła skierowane do Rady pisma.
Wpłynął list od mieszkańców ulicy
Warszawskiej 3, w sprawie wielu problemów dotyczących ich kamienicy.
Chodzi o m.in. nagminne spożywanie
alkoholu i załatwianie potrzeb fizjologicznych na terenie przejścia między

naszej gminy. Przemilczał sprawę
zatrudniania nasielszczan w innych
gminach powiatu nowodworskiego
– znane są drastyczne przypadki pracy nasielszczan w Warszawie, a nawet
poza granicami kraju. Nie napisał, że
niektórzy sportowcy, którzy rozpoczynali karierę w Nasielsku, teraz
zdobywają laury dla klubów w innych
miastach. A co z problemem obcych
sportowców walczących w barwach
Nasielska? O tym w liście do wojewody
ani słowa. Autor nie zauważył w ogóle
problemów związanych z gospodarką
paliwami – jak to jest możliwe, żeby
samowystarczalny w bogactwa naturalne Nasielsk, sprowadzał benzynę
i olej napędowy wyprodukowane
w Płocku czy w Gdańsku. Idąc dalej
tym tokiem rozumowania, należy
w trybie natychmiastowym wstrzymać
budowę oczyszczalni ścieków, bowiem
inwestycję tę realizuje przedsiębiorstwo
z Rzeszowa. Skandalem gospodarczym
jest również to, że do Nasielska trafia
żywność wyprodukowana w najodleglejszych zakątkach kraju oraz z zagranicy, a mleko naszych krów trafia do

domami przy kamienicy; teren ten jest
także miejscem spotkań wagarującej
młodzieży i osób uzależnionych od
środków chemicznych, wszczynają
oni nierzadko bójki i hałasują nocami.
Lokatorzy zwracają się o podjęcie
odpowiednich działań, począwszy
od wstawienia bramy, przydzielenia
większego pojemnika na śmieci,
odnowienia klatki schodowej itd. do
przeprowadzenia rozmów ostrzegawczych z niektórymi lokatorami
i młodzieżą oraz karania winnych nieporządków. Autorem drugiego pisma,
które wpłynęło do Rady, jest dr Cezary
Rusek, członek Społecznej Rady ZOZ.
Zwrócił się on z prośbą o przyjęcie
jego rezygnacji w pracach rady (spowodowana jest podjęciem przez niego
pracy w tutejszym ZOZ-ie).
W części poświęconej wolnym
wnioskom i zapytaniom radny Michał
Wójciak poruszył (kolejny raz) sprawę
monitoringu nasielskich ulic. Burmistrz
B. Mucha wyjaśnił, że spotkanie w tej
sprawie odbędzie się w niedługim
czasie, a na najbliższej sesji będzie już
można podjąć uchwałę w sprawie
finansowania systemu monitoringu.
Pojawił się również temat napraw studzienek kanalizacyjnych. Omawiano
także kwestię podwyżki cen biletów
autobusów wożących pasażerów między stacją PKP a rynkiem. W kontekście
tego problemu rozważano pomysł
rozszerzenia działalności Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Nasielsku o usługi komunikacyjne
bądź też stworzenia przedsiębiorstwa
komunikacji miejskiej. Na tym obrady
zakończono.
LAN

zamiejscowych mleczarni.
Przykładów destrukcyjnie prowadzonej polityki społecznej i gospodarczej
w Nasielsku jest wiele. Przytoczyłem
tylko kilka z nich – moim zdaniem
najważniejszych. Poddajemy je do
rozważenia autorowi listu, gdyby ten
chciał skierować sprawę dalej, na przykład do Brukseli.
Widzimy tylko jedno rozwiązanie problemu, z którym boryka się Nasielsk
– ogłoszenie autonomii. Naszym
zdaniem, teren całej gminy należy jak
najszybciej ogrodzić wysokim murem,
pobudować przejścia graniczne, wprowadzić wizy i opłaty celne za wwóz
i wywóz towarów oraz wprowadzić
zakaz pracy dla osób urodzonych
poza Nasielskiem.
I jeszcze jedna drobna uwaga – tym
razem poważna. W Nasielsku nie ma
zjawiska nacjonalizmu. Są jedynie
przypadki skrajnej głupoty, których
skutki mogą być równie niebezpieczne
dla nasielszczan.
Dariusz Panasiuk
Redaktor Naczelny
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Oczyszczalnia, że mucha nie siada!
K
rystalicznie czysta
wo d a j u ż w y p ł y wa
z tutejszej oczyszczalni
ścieków. Aż trudno uwierzyć, patrząc na to, co do
niej wpływa. Trafiają tu na
razie głównie ścieki z miejskiej kanalizacji.

Wyjeżdżając z Nasielska w kierunku
Przyborowic, nie można nie zauważyć nowych budowli, które powstały
w ostatnich miesiącach. Jak grzyby
po deszczu wyrosły między polami
i już na stałe wpisały się w okoliczny
krajobraz. Najokazalej prezentuje się
blok biologicznego
oczyszczania ścieków.
To właśnie w nim następuje rozkład zanieczyszczeń, a wszystko
dzięki bakteriom.

– Teraz trwa rozruch
oczyszczalni. Po nim
nastąpi próba eksploatacyjna, która
pokaże nam wyniki
efektu ekologicznego – powiedział nam
Paweł Wąs, kierownik
rozruchu.

fot. M. Stamirowski

Obiekt działa bez
zarzutów. Zaskakuje
czystość i brak uciążliwych zapachów.
S k ł a d ch e m i c z ny
i biologiczny ścieków
na bieżąco monitorują
komputery. Najnowocześniejsze w skali

– Zapraszam za dwa
t y go d n i e, w t e d y
w centralnym zbiorniku oczyszczalni
będą pływać karpie
– zapewnia Stanisław
C y t a wa , g ł ó w n y
technolog rozruchu,
i dodaje, że narybek
jest już zamówiony.
S. Cytawa podkreśla walory edukacyjne inwestycji. Jego zdaniem,
chociażby tylko z tego powodu
oczyszczalnię powinny odwiedzać
wycieczki szkolne. Dzieci i młodzież
na własne oczy zobaczą, jak to się
dzieje, że brudne ścieki przemieniają
się w dar natury. Ponadto uczniowie
będą mieli okazję przekonać się, że
dzięki segregacji odpadów nie dochodzi do skażenia środowiska. Po

Smrodzą i trują
ezon grzewczy jeszS
cze się nie rozpoczął,
a w powietrzu coś śmier-

dzi, albo – jak wolą inni
– nieprzyjemnie pachnie.
To z kominów rozchodzi się
dym i woń palonych odpadów z tworzyw sztucznych.
Folia, plastikowe butelki
i inne opakowania płoną
również na podwórkach,
tuż obok domów. Niektórzy mieszkańcy po prostu
bezkarnie palą śmieci.
Do redakcji „Życia Nasielska”
przychodzą czytelnicy z prośbą
o interwencję. Cóż my możemy?
Niewiele. Od tego są odpowiednie
służby dbające o porządek w gminie. Ale i one niewiele mogą, bo,
o ile udało się nam dowiedzieć, nie
ma przepisów, które umożliwiłyby
skuteczne ściganie osób palących
śmieci we własnych domach – co
wcale nie oznacza, że jest to proceder legalny. Można go przecież uznać
za działanie zatruwające środowisko
albo wybryk chuligański, zakłócający spokój sąsiadom. Sprawcę można
wtedy ukarać mandatem albo w jego
sprawie skierować wniosek o ukaranie do sądu grodzkiego.
Spalanie przedmiotów wykonanych z tworzyw sztucznych to nie
tylko najskuteczniejsza i najtańsza
metoda pozbywania się śmieci.
Niestety, coraz częściej jest to forma
oszczędzania węgla. Gromadzone
odpady trafiają do pieców i służą
jako najzwyklejszy opał w chłodne
dni. A w zimie są „jak znalazł”.
W domu robi się ciepło, ale jakoś

nikt się nie zastanawia, czy zdrowo.
Nauka poszła do
przodu i również na
ten temat napisano
wiele książek, powstało już mnóstwo
publikacji. Po ich
lekturze aż cierpnie
skóra. Nie sposób
ująć ten problem,
w skrótach. Warto
jednak wziąć sobie do serca kilka
najistotniejszych informacji.

Podczas spalania ważną rolę odgrywa temperatura. Jeżeli jest zbyt niska,
wówczas w emitowanych spalinach
powstają zanieczyszczenia, których
oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo
szkodliwe – ponadto są przenoszone z wiatrem na duże odległości.
Spalanie plastiku w domowych
piecach następuje właśnie w niskich
temperaturach, od 200 do 500°C.
Do atmosfery przedostają się między
innymi: pyły, tlenek węgla, związki
chloru, związki fluoru, tlenki azotu,
dwutlenek siarki, metale ciężkie
– kadm, rtęć, tytan, arsen, kobalt,
nikiel, selen, ołów, chrom. O szkodliwości tych zanieczyszczeń dla
organizmu człowieka wie już nawet dziecko w szkole. Wystarczy
wspomnieć o nieodwracalnych
uszkodzeniach płuc i chorobach
nowotworowych.
Podczas spalania, w wyniku samorzutnych reakcji chemicznych, powstają – szczególnie groźne związki
– dioksyny i furany. To właśnie one są
najbardziej rakotwórcze, a powstają

fot. M. Stamirowski

światowej urządzenia gwarantują, że
efektem procesu
czyszczenia jest – po
prostu – woda, i choć
nie ma odważnych
do jej skosztowania,
to, jak zapewniają
specjaliści – nadaje
się do picia..

biologicznym oczyszczeniu ścieków
z jednej strony mamy bowiem czystą
wodę, która zasila Nasielną, a z drugiej doskonały nawóz nadający się
do stosowania w rolnictwie lub do
pielęgnacji zieleni miejskiej. Jest on
substancją osadzającą się na dnie
zbiorników i wzbogaconą o wapno.

tylko nieczystości doprowadzane
siecią kanalizacyjną, ale również
dowożone wozami asenizacyjnymi. – Każdy kierowca będzie miał
swoją kartę magnetyczną i będzie
mógł dzięki niej otwierać sobie bramę i wjeżdżać cysterną do zlewni
– powiedział Paweł Wąs.

Nasielska oczyszczalnia jest przystosowana do przyjęcia 2 tysięcy
metrów sześciennych ścieków
dziennie. Będą tu przerabiane nie

Oficjalne otwarcie oczyszczalni
ścieków i pełen rozruch już za kilka
tygodni.
Dariusz Panasiuk

Niech impreza trwa zawsze
szystko jest dobrze,
W
dopóki się nic nie
dzieje, ale jak się zachce,
no to mamy kłopot.

Brakuje szaletów miejskich. Wystarczy pojechać do jakiegokolwiek
polskiego miasta, żeby się przekonać
o uniwersalności tego wstydliwego
problemu. Niechlubną wizytówką
kraju jest pod tym względem War-

ry, za budynkiem transformatorni,
można się napić, zapalić papierosa
i nawet załatwić. Postępują tak nie
tylko dorośli. Niestety, naśladują
ich również dzieci i młodzież
szkolna.
Mieszkańcy, właściciele firm, pracownicy różnych instytucji potrzeby fizjologiczne załatwiają „u siebie”.
A pozostali? Co sądzą o naszym

jako produkty uboczne spalania
różnych odpadów.
Według ekspertów stężenie dioksyn
i furanów w wydobywającym się
z domowych kominów dymie może
wynosić 100 nanogramów/m3, dla
porównania ich dopuszczalne stężenie wynosi 0,1 nanograma/m3 – taka
jest norma dla spalarni śmieci.
Człowiek wdycha dioksyny wraz
z zanieczyszczonym powietrzem,
najprawdopodobniej odżywia się
też skażonym mięsem i pije mleko z dioksynami. Do organizmu
zwierząt gospodarskich dostają
się także przez układ pokarmowy
i oddechowy.
Dioksyny gromadzą się w glebie
i w osadach dennych zbiorników
wodnych. Skutki zatrucia nie muszą
być natychmiastowe. Ich toksyczny
wpływ na zdrowie może objawić się
dopiero po kilkudziesięciu latach.
Niestety, najczęściej w postaci chorób nowotworowych. Na leczenie
może już być wtedy za późno.
Przed włożeniem plastikowych
przedmiotów do pieca warto się
więc zastanowić, czy warto.
dar

szawa. Zostawmy jednak stolicę
– tam przynajmniej jest dużo restauracji, do których każdy może
wejść i zrobić to, co musi.
Jak jest w Nasielsku? Ktoś by
powiedział, że tu też nie ma problemu, bo są krzaki. Rzeczywiście,
zarośli jest dużo, i to w centrum
miasta. Ale zieleń nie rozwiązuje
do końca naszych spraw. Najlepszym przykładem niech będzie
teren przy ulicy Kościuszki, tuż
za kinem Niwa. Tu, na łonie natu-

mieście przyjezdni, którzy muszą
latać jak „kot z pęcherzem”?
Na pochwałę zasługują organizatorzy imprez masowych, które
się odbywają w Nasielsku. Zawsze
dbają o to, żeby na każdej, gdzieś
dyskretnie, na uboczu, pojawiły
się kabiny szaletowe. Jednak impreza, wcześniej czy później, się
kończy, a wraz z nią z krajobrazu
miasta znikają „toi-toiki”.
I znów w krzaki.

dar
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Sznur samochodów
mport używanych saIrekordy.
mochodów znów bije
Wzrost popytu
na stare auta z krajów
dawnej Unii Europejskiej
spowodowały informacje
o wprowadzeniu w Polsce
podatku ekologicznego
– ma on zastąpić podatek
akcyzowy.

Nasi kierowcy obawiają się, że nowa
danina na rzecz Skarbu Państwa
spowoduje nieopłacalność wwozu
do Polski starych samochodów.
Stawka nowego podatku ma być
uzależniona od wieku pojazdu – im
starszy, tym bardziej szkodliwy dla
środowiska, a co za tym idzie, trzeba
będzie za niego więcej zapłacić.
To dobry interes dla obydwu stron – tak
o sprowadzaniu samochodów z zagranicy mówią sami importerzy. Zachodni
sprzedawcy zadowoleni, bo pozbywają
się złomu, a nasi kierowcy cieszą się, że
wreszcie mają swoje wymarzone
cztery kółka – do tego w niezłym

„Reaguj. Powiadom. Nie Toleruj”
– milcząc, przyczyniasz się do bezkarności przestępców. 022 603 82
61 – to specjalny numer telefonu, pod
który może dzwonić każdy, kto ma
cenne informacje na temat złodziei
samochodów. Informacje takie można
przekazać także drogą e–mailową na
adres ksp.wsamochopdowy@policja.waw.pl
W ten sposób można „wykręcić numer”
przestępcom, czerpiącym zyski z kradzieży samochodów. Program „Wykręć numer złodziejowi” – to kolejny
krok naprzód w działaniu stołecznych
policjantów na rzecz przeciwdziałania
kradzieżom samochodów. W ubiegłym
roku w stolicy skradziono ponad 7000
aut – tak donoszą policyjne statystyki.
Liczba ta jest o ponad połowę mniejsza
niż jeszcze pięć lat temu, jednakże dzięki informacjom – nawet anonimowym
– osób poszkodowanych w taki sposób
może być jeszcze mniej.
Z policyjnych informacji wynika, że
większość skradzionych pojazdów
trafia do tzw. „dziupli samochodowych”, gdzie są rozbierane na części,
a następnie zbywane chociażby na
giełdach samochodowych, aukcjach
internetowych czy poprzez ogłoszenia
w prasie Dziuplami samochodowymi
mogą być garaże stodoły, hale, przypominające warsztaty samochodowe.
To tam są rozkręcane na części skradzione wcześniej samochody, tam
także bardzo często magazynowane
są części. Miejsce ulokowania „dziupli
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stanie i za niewielkie
pieniądze.
Znawcy rynku motoryzacyjnego informują, że w ubiegłym miesiącu dało
się zaobserwować
niespotykane, jak do
tej pory, ożywienie
importu używanych samochodów
z krajów zachodnich
– głównie z Niemiec
i z Holandii. W sierpniu sprowadzono
blisko 85 tysięcy
pojazdów. Jest to
znacznie więcej niż
w lipcu, bo aż o ponad jedną czwartą.
Eksperci podchodzą
do tych liczb z mieszanymi uczuciami.
Okazuje się bowiem, że zaledwie co
piąty samochód był wyprodukowany
w ostatnim dziesięcioleciu.

Wykręć numer złodziejowi
samochodów
Masz informację na temat złodziei samochodów. Podejrzewasz, że w Twojej
okolicy są one ukrywane. Wiesz, gdzie
jest dziupla samochodowa – poinformuj o tym policjantów z Wydziału Samochodowego Komendy Stołecznej
Policji, dzwoniąc na specjalny numer
telefonu 022 603 82 61 .
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samochodowych” są bardzo różne.
Zazwyczaj złodzieje szukają takich,
które nie będą wzbudzać podejrzeń,
takich, które są na uboczu i nie rzucają
się w oczy. Dotychczas zdarzały się
jednak także przypadki, kiedy ujawniane były dziuple działające w centrum
miasta. Wydawałoby się, że nie jest
możliwe prowadzenie takiej nielegalnej
działalności pod bokiem wielkich bloków, czy w miejscach odwiedzanych
codziennie przez setki ludzi. A jednak.
Aż dziw bierze, że nikt nie widział nic
podejrzanego w tym, że do takich
miejsc praktycznie każdej nocy wjeżdżały samochody, ale już nigdy z nich
nie wyjeżdżały. Nikt nie zwracał uwagi
na samochody dostawcze podjeżdżające po silniki, lampy, błotnik czy lusterka
samochodowe. A wystarczyłaby jedna
informacja na temat podejrzeń, że obok
dzieje się coś niepokojącego.

Na takie właśnie informacje czekają
policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Samochodową KSP i Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku
Maz. Każdą taką wiadomość dokładnie
sprawdzimy. W ten sposób wspólnie
możemy ograniczyć pole działania
złodziejom samochodów Warte
podkreślenia jest także to, że w Polsce
wiele osób decyduje się jeszcze na
kupno części i akcesoriów samochodowych pochodzących z kradzieży,
co jest przestępstwem paserstwa. Ponadto takie osoby same „napędzają”
rynek handlu kradzionym towarem
Plakaty z hasłem „Wykręć numer
złodziejowi” i specjalnym numerem
telefonu do policjantów z Wydziału
dw. z Przestępczością Samochodową
zawisły w stolicy i pozostałych miastach i miejscowościach garnizonu
warszawskiego.
www.kppnowydwor.policja.waw.pl

KRONIKA
POLICYJNA
04–05.09. w Mazewie Dworskim nieznani sprawcy włamali się do samochodu Fiat 126p i skradli radioodtwarzacz,
głośniki i płyty. Straty wynoszą 450 zł na
szkodę Wojciecha K. W wyniku pracy
policji ustalono sprawców (Piotr K.,
zamieszkały w Nasielsku, i Marcin W.,
zamieszkały w Mazewie Dworskim)
i mienie odzyskano.
04–05.09. na ulicy Ogrodowej nieznani sprawcy skradli z terenu budowy
taczkę i wciągarkę elektryczną. Straty
wynoszą 2100 zł na szkodę Marka K.
06.09. nieznani sprawcy skradli z lasu
w Cieksynie samochód Peugeot 407.
Starty wynoszą 70 000 zł na szkodę
Roberta K., mieszkańca Warszawy.

Od początku roku do Polski sprowadzono około 600 tysięcy używanych
samochodów – to i tak jest już nieco
więcej niż w całym 2005 roku.

Część z nich jeździ po ulicach Nasielska, o czym można się przekonać,
zerkając na tablice rejestracyjne.
dar

Pamiętaj o światłach
d 1 października do
O
końca lutego wszyscy
kierowcy mają obowiązek
jazdy z włączonymi światłami mijania przez całą
dobę.

Podobnie jak w poprzednich latach,
również i teraz policjanci ostrzegają, że
nie będą pobłażliwi dla zapominalskich.

Norwegii, Słowenii, Szwajcarii i Szwecji.
Na Węgrzech światła włączamy zawsze
poza terenem zabudowanym, a we
Włoszech na autostradach i drogach
ekspresowych poza granicami miast.
W Portugalii obowiązek włączania świateł
istnieje na tylko na niektórych drogach,
o czym informują znaki drogowe.
Dariusz Panasiuk

07–08.09. z klatki schodowej bloku
przy ulicy Płońskiej nieznany sprawca
skradł rower górski o wartości 1000 zł
na szkodę Tadeusza Z. W wyniku pracy
policji skradzione mienie odzyskano.
09.09. w Kędzierzawicach nieznani
sprawcy z nieogrodzonej skradli 50 m
przewodu elektrycznego. Straty wynoszą 1000 zł na szkodę Andrzeja W.
09–10.09. na ulicy Warszawskiej nieznani sprawcy włamali się do garażu na
terenie działek i z samochodu skradli
radioodtwarzacz kasetowy. Straty wynoszą 140 zł na szkodę Magdaleny P.
10.09. na ulicy Piłsudskiego nieznani
sprawcy skradli z balkonu dwa rowery
górskie. Straty wynoszą 1000 zł na
szkodę Jerzego D.
11.09. na ulicy Płońskiej Mirosław D.
kierował rowerem po spożyciu alkoholu (0,40 mg/l).
11.09. w miejscowości Kraszewo
Czubatki Marian T. kierował rowerem
po spożyciu alkoholu (0,64 mg/l).
11.09. w Dębinkach Krzysztof K. kierował rowerem po spożyciu alkoholu
(1,37 mg/l).

Nie będzie pouczeń, a zamiast nich
od razu będą kary pieniężne. Za jazdę
bez włączonych świateł grozi mandat
w wysokości 100 złotych i dwa punkty karne.
Doświadczenie i statystyki policyjne
pokazują, że ze światłami jeździć
warto. Samochód jest lepiej widoczny
– a dzięki temu jest mniej wypadków
drogowych. Nakaz włączania świateł
w ciągu dnia obowiązuje już od 1997
roku i nie powinien już być zaskoczeniem dla kierowców.
Całodobowa jazda na światłach obowiązuje kierowców już w 20 europejskich
krajach. Jako pierwsi takie przepisy
wprowadzili Skandynawowie.
Wyjeżdżający za granicę powinni wiedzieć, że obowiązek jazdy z włączonymi światłami przez cały rok istnieje:
w Danii, Estonii, Finlandii, na Łotwie, w
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11.09. w Pieścirogach Nowych
Adam R. kierował rowerem po spożyciu alkoholu (0,31 mg/l).
11.09. w Pieścirogach Nowych Ireneusz W. kierował rowerem po spożyciu
alkoholu (1,23 mg/l).
11.09. w Dębinkach Zbigniew H. kierował rowerem po spożyciu alkoholu
(1,19 mg/l).
11–12.09. nieznani sprawcy napadli
na sklep nocny przy ulicy Kościuszki.
Skradli pieniądze i telefon komórkowy.
Straty wynoszą 1000 zł na szkodę
Magdaleny G.
12.09. policjanci realizując operacyjną informację, zatrzymali Damiana P.
i Łukasza W., mieszkańców Nasielska,
za nielegalne posiadanie narkotyków.
13.09.w Gimnazjum nr 2 w Pieścirogach Starych ze szkolnej szafki skradziono telefon komórkowy o wartości
1000 zł na szkodę Pauliny K.
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Psychologia a ceny
A

nalitycy prześcigają
się w ocenach rynku żywności. Większość
stwierdza, że produkty
spożywcze będą droższe.
Ich zdaniem, tegoroczne,
niesprzyjające warunki pogodowe – najpierw susza,
potem intensywne opady
deszczu – będą miały bezpośrednie przełożenie na
wzrost cen żywności. Nie
potrafią jednak jednoznacznie powiedzieć, jaka
będzie skala podwyżek.
Wszyscy z niepokojem obserwują
ceny podstawowych produktów
rolnych – zbóż, mięsa i mleka. To
one mogą się stać początkiem lawiny
podwyżek żywności.

Z wyliczeń Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
wynika, że przeciętna cena krajowej
pszenicy jest teraz o blisko 15 procent
wyższa niż w ubiegłym roku. Eksperci są pewni, że spowoduje to wzrost
cen mąki, a w konsekwencji chleba
i makaronów. Pierwsze podwyżki
cen pieczywa mamy już za sobą.
Można się o tym już przekonać
w nasielskich sklepach. Za bochenek chleba płacimy więcej o kilka,
a nawet o kilkanaście groszy.
Głównym producentem mąki jest
spółka „Polskie Młyny”. Jej przedstawiciele, na razie nieoficjalnie,

fot. D. Panasiuk

mówią, że dalsze podwyżki ceny
mąki są nieuniknione z powodu
wzrostu cen zboża konsumpcyjnego. Eksperci pocieszają, że cena mąki
stanowi znacznie poniżej jednej piątej
ceny chleba.
Wzrost cen zbóż i mąki skutecznie
mogłaby powstrzymać sprzedaż
pszenicy z krajowych magazynów
interwencyjnych, tam ziarna jest pod
dostatkiem. Niestety, na otwarcie polskich elewatorów zgodę musi wydać
Komisja Europejska. Rzecznik unijnej
komisarz do spraw rolnictwa potwierdził informację, że Polska wystąpiła
z prośbą do Brukseli o wyrażenie
zgody na sprzedaż 200 tysięcy
ton pszenicy z naszych zapasów.
Gdyby odpowiedź unijnych władz
była szybka i przychylna, wówczas
można oczekiwać, że uruchomienie
rezerw uspokoi krajowy rynek zbóż.
Zdaniem przedstawicieli naszego
rządu, pierwszych pozytywnych
reakcji można by oczekiwać już
w październiku.
Nieco niższe zbiory zbóż będą
miały wpływ na podaż wieprzowiny, i to już w pierwszej połowie
przyszłego roku. Istnieje bowiem
poważne niebezpieczeństwo, że
z powodu podwyżek cen pasz
rolnicy zmniejszą pogłowie tuczników.
Z tego samego powodu droższe
będzie mleko, a co za tym idzie

wszystkie towary produkowane
z tego surowca.
Chleb już podrożał. Jak zachowają
się ceny pozostałych produktów
żywnościowych – przekonamy
się już w najbliższych dniach. Ostatecznie, o cenach żywności zadecyduje prawdopodobnie import.
Od jego wielkości zależeć będzie

Ucz się za darmo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego uruchamia studia podyplomowe finansowane z Europejskiego
Funduszu Społecznego. Studia
z „Zarządzania i organizacji infrastruktury w rolnictwie” to ciekawa
oferta edukacyjna skierowana do
pracowników i kadry kierowniczej
małych i średnich przedsiębiorstw
sektora rolniczego, gospodarki
żywnościowej i usług rolniczych.
Podyplomowe studia „Zarządzania
i organizacji infrastruktury w rolnictwie” trwają rok i są przeznaczone
dla absolwentów szkół wyższych
zatrudnionych w przedsiębiorstwach branży rolno-spożywczej.
W 80% są finansowane przez EFS.
Osoby biorące udział w studiach nie
ponoszą żadnych kosztów. Kwotę
nieprzekraczającą 450 PLN za cały
rok studiów pokrywa zakład pracy
delegujący pracownika na studia.
W tej opłacie studenci mają zagwarantowane noclegi i wyżywienie.
Uczestnicy studiów podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu
nowoczesnych form zarządzania
przedsiębiorstwem, marketingu,
kierowania kadrą w systemie TQM,
systemów jakości, wizerunku firmy,
prowadzenia i opracowywania różnorodnych projektów związanych
z rolnictwem oraz pozyskiwania
Funduszy Strukturalnych i w ramach WPR.
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Podyplomowe studia „Zarządzania
i organizacji infrastruktury w rolnictwie” będą odbywać się w soboty
i niedziele. Program obejmuje 250
godzin. Szczegółowe informacje,
wraz z dokumentami do wypełnienia, można znaleźć na stronie
internetowej http://www.cdr.gov.pl/
studia/studia.htm
Zgłoszenia należy
przesyłać na
adres:
Centrum
D o ra d z t wa
Rolniczego
w Brwinowie,
ul. Pszczelińska 99, 05840 Brwinów,
S e k re t a r i at
studiów
Informacja:
tel.: 0-22
729 66 34
we w. 1 7 5 ;
fa k s : 0 - 2 2
729 66 41
SGGW oferuje absolwentom szkół
wyższych,
chcącym
podnieść lub

rozszerzyć swoje kwalifikacje, 36
rodzajów studiów podyplomowych,
na których studiuje ponad 1000
osób. Szczegółowy wykaz studiów
można znaleźć pod internetowym
adresem: http://www.sggw.waw.pl/
~konkurs/kandydat/
dr inż. Krzysztof Szwejk
Rzecznik prasowy SGGW

grubość naszych portfeli. Może się
bowiem okazać, że żywność stanieje, ponieważ polski rynek zostanie
zasypany żywnością sprowadzoną
z zagranicy.
Niewątpliwie tegoroczne lato nie
sprzyjało rolnictwu. Dokładne
naukowe analizy o skali produkcji
w Polsce pokazują jednak wyraźnie, że krajowej żywności nie zabraknie. Jej podaż nie jest znacznie
mniejsza niż przed rokiem. Nie ma
więc uzasadnionych powodów do
drastycznych podwyżek cen, a już
tym bardziej do paniki. Ostatnio
O

G

Ł

O

S

w mediach pojawiły się nawet sugestie ekonomistów, że podwyżki
cen będą, ale tylko z przyczyn psychologicznych. Ciągłe powtarzanie
opinii publicznej katastroficznych
informacji o skutkach tegorocznego
lata, powielanie pesymistycznych
zdań ekspertów oraz publikowanie
wypowiedzi producentów o konieczności podwyżek powoduje,
że ludzie dochodzą tylko do jednego wniosku – trudno, widać tak
musi być. Stracą więc konsumenci,
a zyskają producenci.
Dariusz Panasiuk
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DRODZY CZYTELNICY
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku podjęła niezwykle ważne
zadanie utworzenia Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta i Regionu. Jest
to przedsięwzięcie wymagające współdziałania wielu organizacji i towarzystw, szkół, instytucji oraz wielu ludzi, dla których przeszłość stanowi
dobro szczególnie ważne i drogie.
Tysiącletni Nasielsk miał w historii momenty burzliwe, zwłaszcza w okresie
wojen napoleońskich, powstań narodowych czy wojny polsko-bolszewickiej. Żyło tu wielu ciekawych, wybitnych ludzi. Żyje nadal wielu świadków
historii najnowszej mających wśród rodzinnych pamiątek jakieś dokumenty
czy fotografie. Z pewnością kontakt z nimi przerodzi się w kwerendę domowych archiwów, co pozwoli na utrwalenie poszczególnych ludzi i zdarzeń,
składających się na dzieje miasta i regionu. Mam nadzieje, że w przyszłości
uda się zapoczątkować coś w rodzaju izby tradycji, może nawet małego
regionalnego muzeum. Dlatego w pierwszym i podstawowym etapie
kieruję apel do Czytelników „Życia Nasielska” z gorącą prośbą o udostępnienie wszelkich materiałów dokumentujących przeszłość naszego
miasta i gminy.
Środki na realizację przedsięwzięcia zdobyliśmy, między innymi zajmując
IV miejsce w konkursie grantowym w ramach programu „Działaj lokalnie V” finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności,
a ogłoszonego przez Stowarzyszenie Europa i My, wspólnie z Akademią
Rozwoju Filantropii w Polsce. Patronat nad działalnością Pracowni objął
Burmistrz Nasielska.

Czekam na Waszą pomoc i zachęcam do współpracy z Miejsko-Gminną
Biblioteką Publiczną, która mieści się w Nasielsku przy ulicy Marszałka Józefa
Piłsudskiego 6, tel. 691 25 52.
Kustosz
mgr Stanisław Tyc
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Przesłanki nabycia prawa do renty z tytułu
niezdolności do pracy

Prawa do renty z tytułu niezdolności
do pracy z ogólnego stanu zdrowia
nabywa się po spełnieniu następujących
warunków:
– istnienie niezdolności do pracy (częściowej, całkowitej niezdolności do
samodzielnej egzystencji),
– posiadanie wymaganego okresu
składkowego i nieskładkowego,

– powstanie niezdolności do pracy
w okresie ubezpieczenia i opłacania
składek na ubezpieczenie społeczne,
tj. w okresach składkowych oraz w niektórych okresach nieskładkowych (np.
w okresie pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego), albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania
tych okresów. Tego warunku nie musi
spełniać kobieta mająca dwudziestoletni
okres składkowy i nieskładkowy, a także
mężczyzna z 25-letnim okresem składkowym i nieskładkowym, całkowicie
niezdolni do pracy.
Wymagany okres składkowy
i nieskładkowy zależy od wiek u u p raw n i one go i w y n o s i :
a) 1 rok – jeżeli niezdolność do pracy
powstała przed ukończeniem 20 lat,
b) 2 lata – jeżeli niezdolność do pracy
powstała w wieku powyżej 20 do 22
lat,

c) 3 lata – jeżeli niezdolność do pracy
powstała w wieku powyżej 22 do 25
lat,
d) 4 lata – jeżeli niezdolność do pracy
powstała w wieku powyżej 25 do 30
lat,
e) 5 lat – jeżeli niezdolność do pracy
powstała w wieku powyżej 30 lat.

Dla nabycia prawa do renty z tytułu
niezdolności do pracy istotne znaczenie
ma nie tylko posiadanie wymaganego
okresu składkowego i nieskładkowego,
lecz także zrealizowanie tego warunku
w odpowiednim czasie. Okres składkowy i nieskładkowy ubezpieczonego,
którego niezdolność do pracy powstała
w wieku powyżej 30 lat, musi bowiem
przypadać na ostatnie dziesięciolecie
przed zgłoszeniem wniosku o rentę,
a jeżeli ubezpieczony w chwili zgłoszenia wniosku nie pozostaje w zatrudnieniu – przed dniem powstania niezdolności do pracy. Innymi słowy, nie może
to być okres składkowy i nieskładkowy
wybrany z całego okresu aktywności
zawodowej.
Prawo do renty powstaje po spełnieniu
wszystkich wymaganych warunków
i nie wcześniej niż do miesiąca, w którym złożono wniosek o rentę, a w razie pobierania zasiłku chorobowego
– z dniem zaprzestania pobierania tego

zasiłku.

Jakie są rodzaje rent z tytułu niezdolności do pracy?
– renta stała – jeżeli niezdolność do
pracy jest trwała (Trwałą niezdolność
do pracy orzeka się, jeżeli według
wiedzy medycznej nie ma rokowań
odzyskania zdolności do pracy).
– renta okresowa – jeżeli niezdolność
do pracy jest okresowa, renta taka przysługuje przez okres wskazany w decyzji
organu rentowego (Okresową niezdolność do pracy orzeka się, jeżeli według
wiedzy medycznej istnieją rokowania
odzyskania zdolności do pracy).
– renta szkoleniowa – przysługuje osobie, w stosunku do której orzeczono
celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do
pracy w dotychczasowym zawodzie
lub niezdolność do służby, przez okres
6 miesięcy. Okres 6 miesięcy ulega na
podstawie wniosku starosty wydłużeniu
na czas niezbędny do przekwalifikowania zawodowego, nie dłużej niż o 30
miesięcy. Okres 6 miesięcy może ulec
skróceniu, jeżeli przed upływem tego
okresu starosta zawiadomi organ rentowy o braku możliwości przekwalifikowania do innego zawodu lub o tym, że
osoba zainteresowana nie poddaje się
przekwalifikowaniu zawodowemu.
Marek Rączka

Czynności dokonywane w trakcie trwania małżeństwa,
dla których wymagana jest zgoda współmałżonka
Czynności prawne prowadzące
do zbycia, obciążenia, odpłatnego
nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również
prowadzące do oddania nieruchomości do używania lub pobierania
z niej pożytków - należy wskazać,
że chodzi tu o czynności takie, jak
sprzedaż, darowizna nieruchomości, ustanowienie na własności nieruchomości hipoteki (w przyszłości
także długu gruntowego). Kategoria
tych czynności jest szeroka. Zgody
małżonka wymaga odpłatne nabycie
nieruchomości, czy to w postaci
zawarcia umowy sprzedaży, czy
też zamiany itd. Nie wymaga zgody
wejście do majątku wspólnego nieruchomości stanowiącej przedmiot
darowizny, nawet w sytuacji, gdyby
chodziło o nieruchomość obciążoną
prawem osoby trzeciej, bądź z którą
wiążą się obciążenia, a które będą
pokrywane z majątku wspólnego.
Paradoksalnie „wypuszczenie” takiej
nieruchomości z majątku wspólnego wymaga zgody małżonka.
Podobnie należy odnieść te uwagi
do użytkowania wieczystego. Poza
tym ustawodawca wymaga zgody
małżonka na dokonanie czynności
prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania
z niej pożytków. Należy wskazać, że
chodzi tu nie o czynności zarządu
majątkiem wspólnym, bo czynności prowadzące do oddania nieru-

chomości są umowami użyczenia,
najmu czy dzierżawy, leasingu itd.
Samo zawarcie umowy obligacyjnej nie jest czynnością zarządu
majątkiem wspólnym, a jest nią
dopiero wydanie rzeczy należącej
do majątku wspólnego.
W odniesieniu do czynności jednostronnych, chociaż nie wymienionych w § 1, art. 37 k.r.o. zawsze
wymagają zgody małżonka.
Czynności prawne prowadzące
do zbycia, obciążenia, odpłatnego
nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub
lokal - podobnie jak w przypadku
czynności wskazanych powyżej,
tak i w przypadku omawianych teraz,
ustawodawca wymaga dla wszelkich
czynności prowadzących do zbycia,
obciążenia czy odpłatnego nabycia
prawa rzeczowego zgody małżonka.
Jako przykład można wskazać zbycie
czy obciążenie udziału w nieruchomości budynkowej czy lokalowej,
spółdzielcze prawa będące prawami
rzeczowymi ograniczonymi. Wydaje się, że pojęcie lokalu jest tu
użyte w znaczeniu nieruchomości
lokalowej, podobnie jeżeli chodzi
o budynek.
Czynności prawne prowadzące do
zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa
rolnego lub przedsiębiorstwa - istotne jest w tym miejscu zdefiniowanie

pojęcia gospodarstwa rolnego czy
przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo
definiuje się zgodnie z art. 551 k.c.
jako zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych
przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. Gospodarstwo
rolne zaś według dodanego art. 553
k.c., według którego są to grunty
rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią
lub mogą stanowić zorganizowaną
całość gospodarczą, oraz prawami
związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Wydaje się także, że
zgody wymaga dokonanie jednej ze
wskazanych wyżej czynności, jeżeli
za przedmiot mają jedynie część
przedsiębiorstwa czy gospodarstwa
rolnego.
Darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych
- wymaganie wyrażenia zgody
przez małżonka będzie dotyczyć w praktyce mniejszości
darowizn dokonywanych w życiu codziennym przez małżonków, z tego względu, że zwykłe
darowizny, tzw. drobne darowizny
zwyczajowo przyjęte, mogą być
dokonywane bez zgody. Pojęcie
darowizny drobnej zwyczajowo
przyjętej jest pojęciem nieostrym. Ustawodawca jednak
posługuje się tym pojęciem
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Ostrożnie z grzybami
Ich zbieranie jest rozrywką dla wielu
osób; dla niektórych wręcz sposobem zarobkowania. Ostatnie pogody
spowodowały istny wysyp tych leśnych
przysmaków, dlatego coraz więcej
osób nabiera chęci na wyprawę po
grzyby. Ich zbieranie i konsumpcja nie
musi mieć przykrych następstw (ani
dla nas, ani dla… lasu), jeśli będziemy
przestrzegać kilku zasad:
• należy zachować rozwagę
i zbierać tylko gatunki dobrze ci znane;
najlepiej wziąć ze sobą atlas grzybów;
• ze ściółki wyjmuje się całe owocniki, zwracając uwagę na trzon, którego charakterystyczne cechy często
umożliwiają odróżnienie gatunków
trujących od jadalnych;
• grzybów budzących wątpliwości
nie należy zbierać (lub trzeba później
odrzucić);
• nie wolno zbierać owocników
małych, u których nie wykształciły się
jeszcze cechy danego gatunku;
• trzeba pamiętać, że większość
grzybów trujących to grzyby blaszkowe, a muchomory mają blaszki białe;
• nie wolno zbierać olszówek
i innych grzybów szkodliwych dla
zdrowia, wywołujących zaburzenia
żołądkowo-jelitowe;
• grzybów ani potraw z nich nie należy przechowywać, nawet w lodówce, pamiętając, że psują się one łatwo
i szybko i powstają w nich substancje
trujące.
Wszelkie zatrucia, także spowodowane spożyciem szkodliwych grzybów,

Pamiętajmy też, że przy zatruciach niezwykle groźnym muchomorem sromotnikowym występuje faza pozornej
poprawy, po czym stan chorego gwałtownie się pogarsza. Wezwany w porę
lekarz może uratować mu życie.
W razie podejrzenia zatrucia
grzybami:
• niezwłocznie opróżnić żołądek.
Podać ciepławą wodę z solą (dzieciom tylko wodę, bez soli) i wywołać
u chorego wymioty. W żadnym razie
nie zażywać środków przeczyszczających;
• natychmiast zapewnić pomoc
lekarza;
• zabezpieczyć resztki pozostałe
z czyszczenia grzybów, resztki jedzenia
i wymiocin: pozwoli to na postawienie
właściwej, precyzyjnej diagnozy;
• wszystkie osoby, które jadły to
samo danie, powinny niezwłocznie
poddać się badaniu lekarskiemu, nawet
jeśli (jeszcze) nie odczuwają żadnych
dolegliwości;
• jeśli oznaki zatrucia występują
bardzo późno – np. dopiero po 10
lub 11 godzinach po posiłku – istnieje
podejrzenie zatrucie muchomorem
sromotnikowym, wiosennym lub
jadowitym, możliwym do neutralizacji
tylko w niektórych specjalistycznych
klinikach;
• szybkie wystąpienie objawów
zatrucia nie jest przeciwskazaniem do
wezwania lekarza; wprawdzie wówczas, mimo iż symptomy wskazują na
spożycie grzybów niezagrażających

objawiają się bólami głowy, brzucha,
nudnościami i biegunką. Konieczna
jest wtedy pomoc lekarza, domowe
środki na nic się tu nie zdadzą. Istnieje
zbyt duże niebezpieczeństwo.

życiu, należy natychmiast zapewnić
pomoc lekarską. Nie można przecież
wykluczyć, że w posiłku znalazły się
też inne trujące grzyby, które zadziałają
dopiero później.
LAN

w kilku miejscach Kodeksu cywilnego. Można więc wykorzystać dotychczas wypracowane
wskazówki na płaszczyźnie prawa spadkowego, np. w zakresie
art. 1039 § 3 k.c. W literaturze
wskazano, że ocena, czy chodzi
o darowiznę drobną, zwyczajowo
w danych stosunkach przyjętą,
może być dokonana jedynie
w odniesieniu do konkretnego
przypadku i z uwzględnieniem
jego okoliczności. Wśród tych
okoliczności niewątpliwie istotne znaczenie będzie mieć stan
majątkowy spadkodawcy oraz

obdarowanego spadkobiercy.
Odnosząc to do małżonków,
można wskazać, że zgody nie
będą wymagały np. darowizny
na rzecz osób bliskich związane
z różnymi zdarzeniami okolicznościowymi, a ich wartość nie
jest znaczna.
Czynność dokonana bez zgody, nie
jest od razu nieważna. Jest to klasyczny
przykład tzw. czynności prawnej kulejącej, czyli takiej, która stanie się ważna
albo nieważna w momencie udzielenia
czy odmowy zgody na jej dokonanie.
Marek Rączka

Złota polska

Szkolne wydatki
Nowe ubranie,
książki, zeszyty,
przybory szkolne to niezbędne
wydatki rodziców przed wysłaniem dziecka do szkoły.
Niezbędne, ale
nie jedyne.
Mamo, a pani powiedziała, że mamy
zapłacić za… . I tu się
zaczyna wyliczanka.
A to za komitet rodzicielski, za stołówkę, za coś tam, na ubezpieczenie od
nieszczęśliwych wypadków. Później
dojdą składki na kwiaty, prezenty, itd.
Jakkolwiek patrzeć, to „na dzień dobry”
trzeba wydać około tysiąca złotych.
Ostatnio w mediach rozgorzała dyskusja dotycząca ubezpieczenia dzieci. Wydanie kilkudziesięciu złotych na
obowiązkową składkę wzbudza wiele
kontrowersji. Teoretycznie, decyzję
o wyborze towarzystwa ubezpieczeniowego podejmuje większością
głosów rada rodziców. Rodzice
często jednak nie zgadzają się na
ubezpieczenie dziecka w firmie – jak

Jak mówią starzy mieszkańcy Mazowsza – jesień
będzie latoś ciepła i słoneczna!
Prognozy ludzi z mazowieckich
nizin potwierdzają zarówno górale, jak i synoptycy, którzy trudnią
się zawodowo „przepowiadaniem”
pogody.

mówią – narzuconej im przez szkołę.
Twierdzą przy tym, że mają lepszą,
tańszą albo droższą i korzystniejszą
– wszystko zależy od zawartości ich
portfeli. Zaczynają się problemy, spory,
do głosu dochodzą nerwy. Okazuje się,
że niepotrzebnie.
Rodzice mają prawo nie zgodzić
się na ubezpieczenie dziecka
w „szkolnej” firmie. Mogą sami dokonać wyboru towarzystwa i ubezpieczyć pociechę tam, gdzie chcą.
Powinni o tym poinformować szkołę
w specjalnym oświadczeniu.
Nieważne gdzie – ważne jest, że każdy uczeń musi być ubezpieczony.
dar
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Redakcja „Życia Nasielska”
ul. Kościuszki 12
05-190 Nasielsk

Szanowna Redakcjo,
Uprzejmie proszę o wydrukowanie opisu incydentu, jaki spotkał mnie w Pogotowiu Medycznym w Nasielsku w dniu 05.09.2006.
Po powrocie z pracy około godziny 22:00 podczas wieczornej toalety stwierdziłam na swoim ciele kleszcza.
Czytając wcześniej o konsekwencjach zakażenia, udałem się na pogotowie.
Przeżyłem stres, ponieważ lekarz odmówił wykonania mi zabiegu i odesłał
do lekarza rodzinnego, dając mi do zrozumienia, że zabieram mu czas taka
drobnostka.
Dyżur pełnił pan Bączkowski.
Lekarz rodzinny wyjaśnił mi, że Pogotowie po godzinie 1800 na obowiązek
wykonania zabiegu.
O godzinie 2230 ponownie udałem się na Pogotowie, gdzie ten sam lekarz,
w uniformie z napisem Pomoc medyczna, kategorycznie po raz drugi odmówił mi pomocy, twierdząc, że nie jest od tego i na moja prośbę odmowę
potwierdzi pisemnie.
Pisząc odmowę, cały czas mnie pouczał, że nie należy to do jego obowiązków
i że wie, co robi.
Na moją uwagę, że Burmistrz przy każdej okazji chwali Nasielski ZOZ, stwierdził,
że go to w ogóle nie obchodzi, a urzędnicy niech się zajmą swoją robotą.
W międzyczasie lekarz został wezwany do telefonu, po czym stwierdził, że
Dyrektor polecił mu wykonanie zabiegu. (Do Dyrektora dzwoniła doktor
rodzinna).
Zabieg trwał 30 sekund, a całe zamieszania i nerwówka 40 minut, po 12 godzinach mojej pracy.
Czy takiego aroganckiego podejścia lekarza do pacjenta oczekują mieszkańcy
Nasielska?
Czy taki lekarz powinien być zatrudniony?
Moim zdaniem takie postępowanie jednego młodego lekarza może popsuć
wizerunek całej służby zdrowia.
Stres i zdenerwowanie pozostały do rana. Oczekuje przeprosin i proszę o komentarz dotyczący incydentu na łamach „Życia Nasielska” ze strony przedstawiciela ZOZ.
					
Z poważaniem
						
Józef Zawadzki
						
Nasielsk

Klimatolodzy zapowiadają, że nie
grożą nam nagłe załamania pogody. Uspokajają, że nadejście zimy
będzie się ociągać.
Niewykluczone są krótkie ochłodzenia i opady deszczu. Poza tym
ma być ciepło, a nawet gorąco
– do 30 stopni Celsjusza.

Może warto więc wykorzystać do
końca tegoroczny urlop i wybrać

się jeszcze nad morze.
dar

Palacze do podziemia
Grzywny do 20 tysięcy
złotych za sztacha – czemu nie?

Już nie błękitne, a prawdziwie
czarne chmury gromadzą się nad
palaczami.
Trwają prace nad nowymi, restrykcyjnymi przepisami dotyczącymi zakazu palenia papierosów
w miejscach publicznych.
Los palaczy jest teraz w rękach
polityków, którzy razem ze znawcami prawa przygotowują projekt
nowej ustawy. Jej autorzy mają
moralne wsparcie onkologów. Popiera ich również rząd. Zbigniew
Religa, minister zdrowia, który
znany jest ze swego zamiłowania
do papierosów, zapowiedział już,
że poprze ustawę.
U s t awa m a b y ć p o c z ą t k i e m
bezwzględnej walki z palaczami.
Tablice z napisem „Tu się nie pali”
mają być zawieszane niemal we
wszystkich miejscach publicznych
– m.in.: w zakładach pracy, na klatkach schodowych, na dworcach,
na przystankach, w pociągach, restauracjach, a nawet w kawiarniach

i w pubach. W tych ostatnich nie
będzie już sal dla palących. Ustawa
ma jednak zezwolić na palenie
papierosów w lokalach pod warunkiem, że puszczanie dymku
będzie się odbywać w klimatyzowanych i hermetycznie zamkniętych palarniach. Klatki dla palaczy
będą musieli wykonać właściciele
na własny koszt.

– nawet do 20 tys. zł.

Dla nieposłusznych ustawodawca
przewiduje surowe kary finansowe

Eksperci szacują, ze w Polsce jest
blisko 10 milionów palaczy.
dar

Pomysłodawcy ustawy nie zapomnieli o zakazie palenia papierosów przez
kierowców. Nie będzie i dla nich litości,
i to bez względu na to, czy będą prowadzić prywatne, czy służbowe auto. Nie
jest jeszcze sprecyzowane, czy zakaz
ma dotyczyć kierowcy jadącego
samemu, czy z pasażerami.

Wieczór kabaretowy

asielski Ośrodek KultuN
ry zaprasza na występ
kabaretu Neo-Nówka. Grupa wystąpi 30 września br.
o godz. 1900 w kinie Niwa
w Nasielsku.

Kabaret istnieje od 2000 roku. Jego
założycielem jest Roman Żurek.
W skład zespołu wchodzą studenci
kilku wrocławskich uczelni. Ich inspiracją jest grupa Monty Pythona
i kabaret Potem. Występowali na
wszystkich festiwalach kabaretowych. Są laureatami wielu cennych
nagród. Zdobyli m.in. II Nagrodę na
XXII Przeglądzie Kabaretów Amatorskich „Paka”2006 r. w Krakowie,
I Nagrodę na V Dąbrowskiej Ściemie
Kabaretowej „Debeściak” 2006 r. w
Dąbrowie Górniczej, I Nagrodę na
XXVI Lidzbarskich Wieczorach Humoru i Satyry w 2006 r.

Grupa jest znana z wielu realizacji
telewizyjnych, np. „Misja Sójka”
Mrągowo 2006 r. – TVP2, „43 KFPP
Opole 2006” – TVP1, „O Rety Kabarety, czyli Humor Halamy” – Polsat,
„Tygodnik Moralnego Niepokoju”
TVP2.

Rezerwacji i zakupu biletów można
dokonać od 8 września w Nasielskim
Ośrodku Kultury (tel. 023 691 23 43).
Cena biletu w przedsprzedaży 15 zł,
a w dniu występu 20 zł.
K.Z.
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Kwitnący egzamin
Kilkadziesiąt pięknych i oryginalnych
kompozycji kwiatowych wykonali
studenci Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego podczas egzaminu
dyplomowego z „Florystyki – sztuki
układania kwiatów”. Wiązanki ślubne,
dekoracje na stół i bukiety oceniało
międzynarodowe jury.
Ten nietypowy i przyjemny dla oka
egzamin zdawali studenci Podyplomowych Studiów „Florystyka
– sztuka układania kwiatów” organizowanych przez SGGW. Podczas
trwającego cały dzień egzaminu,
który odbywał się w pięknej scenerii Oranżerii Pałacu Wilanowskiego w Warszawie, każdy z jego
uczestników wykonał po cztery
prace dyplomowe. Studenci musieli
zaprezentować swoje umiejętności
układania kwiatowych wiązanek
ślubnych, dekoracji na stół czy małych bukietów. Prace były oceniane
przez międzynarodowych ekspertów z zakresu florystyki. Jurorzy
punktowali technikę wykonania,
kompozycję (kolorystykę, dobór
kwiatów, prezentację) oraz kreatyw-

ność, czyli pomysł na wykonywaną
pracę.
Po egzaminie wszystkie prace można było oglądać na wystawie organizowanej przez Pałac w Wilanowie,
w ramach „Wilanowskich barw lata”,
w której biorą udział warszawskie
kwiaciarnie.
Otwarty dla dziennikarzy egzamin
odbył się 1 września 2006 roku
(piątek) w Oranżerii przy Pałacu
Wilanowskim.
Organizowane przez Wydział
Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW, Podyplomowe Studia
„Florystyka – sztuka układania kwiatów” cieszą się coraz większą popularnością. Absolwenci tych studiów
w większości zakładają własne firmy,
pracują lub prowadzą renomowane
kwiaciarnie. Według specjalistów,
w ostatnich latach zainteresowanie
rynku florystyką stale rośnie.
Podyplomowe studia z florystyki
trwają dwa semestry. Żeby zostać ich
uczestnikiem, trzeba mieć ukończone studia wyższe. Zajęcia odbywają

Sukces Nasielska
Marek Stamirowski okazał się najlepszym tenisistą stołowym na I Międzynarodowych Sportowych
Mistrzostwach Polski dla
Pracowników Samorządowych i Radnych.

Reprezentant Nasielska zdobył dwa
złote medale: za zajęcie I miejsca
w tenisie stołowym w grach podwójnych oraz I miejsca w kategorii mężczyzn do 45 lat.

Patronat honorowy nad imprezą
objęli: Wojewoda Małopolski
Witold Kochan, Marszałek Województwa Małopolskiego Janusz
Sepioł i Burmistrz Miasta Gorlice
Kazimierz Sterkowicz, a patronat
medialny pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota”.
Mistrzostwa odbyły się w Gorlicach w dniach 7–10 września
2006 roku.

REPORTAŻ

się raz w miesiącu (10 zjazdów
3–dniowych).
Program obejmuje
240 godzin, w tym
140 godzin zajęć
p ra k t y c z ny ch .
Podczas zajęć
studenci nabywają
umiejętności aranżacji z roślin doniczkowych i układania kompozycji
z kwiatów ciętych,
przeznaczonych
na różne okazje.
Ponadto uczestnicy
tych studiów uczą
się prawidłowego
kosztorysowania,
przydatnego przy
prowadzeniu własnej firmy.
Zapisy na Podyplomowych Studiów
„Florystyka – sztuka układania kwiatów” trwają do 15 października br.
Szczegółowych informacji na temat
egzaminu z florystyki oraz orga-

Memoriał Szachowy
Błogosławionego
Biskupa Leona
Wetmańskiego
w Cieksynie
ORGANIZATOR
– PLUKS „Bractwo św. Doroty”
w Cieksynie
– Urząd Miejski
TERMIN I MIEJSCE
Turniej A odbędzie się 28.10.
2006 r. w ZS nr 3 w Cieksynie

SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ
ZAWODÓW
8.30 – odprawa techniczna
9.00 –17.20 rozgrywki
NAGRODY REGULAMINOWE
Turniej A
Miejsce I – 200
Miejsce II – 100
Miejsce III – 80
oraz nagrody specjalne, rzeczowe.

Liczymy na to, że Marek Stamirowski będzie reprezentował
nasze miasto również podczas
kolejnych mistrzostw, które odbędą się w przyszłym roku.
Dariusz Panasiuk

nizacji studiów podyplomowych
udziela Kierownik Studiów dr Ewa
Skutnik z Katedry Roślin Ozdobnych
SGGW, tel. 0–22/ 593 22 63 lub tel.
kom. 601 825 728.

ZGŁOSZENIA
Z podaniem kategorii, daty urodzenia oraz nazwy reprezentowanego
klubu lub szkoły do 21.10. 2006
roku.
Ks. Józef Szczeciński, 05 –192
Cieksyn, tel. (0 23) 693 50 08, tel.
kom. 0 603 965 348;
Tomasz Zbrzezny, ul. Walecznych
6/18, 09 – 409 Płock, tel. (0 24)
26348 09.

rozszerzyć swoje kwalifikacje, 36
rodzajów studiów podyplomowych,
na których studiuje ponad 1000
osób. Szczegółowy wykaz studiów
można znaleźć pod internetowym
adresem: http://www.sggw.waw.pl/
~konkurs/kandydat/
WA

SGGW oferuje absolwentom szkół
wyższych, chcącym podnieść lub
R

WARUNKI UCZESTNICTWA
Turniej otwarty.
Wpisowe: seniorzy – 15 zł., uczniowie – 5 zł.

Konkurencja, zarówno ta krajowa,
jak i zagraniczna, była silna, ale
– jak pokazał Marek – do pokonania. W mistrzostwach uczestniczyli między innymi reprezentanci
Czech, Słowacji i Węgier.

22 września–5 października

E
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A

22 września–5 października
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Muzyczne pożegnanie lata
rochę czasu już minęło
T
od ostatniego koncertu
rockowego w Nasielskim

Ośrodku Kultury. Po wiosennym Fesiwalu Rockowym przyszły wakacje
i czas dużych ogólnopolskich festiwali. Wiadomo
- wyjazdy, podróże, lato...
ani się obejrzeliśmy i znów
przyszła jesień.

Niektórzy wracają do szkoły, inni na
studia i, co za tym idzie, zaczyna się
czas koncertów w bliskich, dobrze
znanych nam miejscach! Taki właśnie
„bliski” koncert odbył się 15 września
w sali Kina Niwa. Publiczność dopisała i po wakacyjnych wojażach
pojawiła się w kinie liczna grupa, nie
tylko uczniów, ale też i nauczycieli!
Już podczas pierwszego występu
mogliśmy ocenić dokonania właśnie „uczniowsko - nauczycielskiego” zespołu ZARAZ. Troje uczniów
nasielskich szkół (Gośka Wierzchoń
– wokal, Michał „Kudłaty” Pękalski
– bas, Mateusz „Morela” Bartosz
– perkusja) i nauczyciel matematyki Fryderyk Laskowski (gitara)
zadebiutowali na nasielskiej scenie
wykonaniem czterech coverów.
Usłyszeliśmy m.in. wszystkim znanego, wręcz kultowego już „Teksańskiego” grupy Hey oraz „Wicked Game”
Chrisa Isaaka. Uwaga! Wbrew temu,
jak wielu myśli, oryginał nie należy
do grupy Him!!! Tak samo zresztą jak
„Sweet Dreams” znany w wykonaniu
Marylina Mansona – zanim wszyscy
zapomną - to jest utwór grupy Eurythmics! Z pewnością wszyscy znają

mocny hard core, z elementami jeszcze mocniejszego metalu. Jednym
z sukcesów zespołu było wygranie
drugiej edycji „Młodej Krwi” w warszawskim klubie Metal Cave. Ostatnio
Grupa wystąpiła w Formii we Włoszech w ramach polsko – włoskiego
festiwalu muzyki młodzieżowej. To
właśnie po tym festiwalu zaproszono
CONCRETE do Nasielska. Goście
nie wyglądali na skrępowanych
występem na „obcym” terytorium.
Dali z siebie dużo mocy, koncert był
bardzo energetyczny. Fani hard core’a
powinni być zadowoleni. Na półmetku imprezy wystąpiły DROPSY. Ich
koncert zaczął się bardzo ciekawie,
z mocniejszym zacięciem. Niestety, problemy techniczne psuły cały
efekt. Możnaby przymknąć „uszy”
na różne potknięcia, ale w tym
wypadku nie dało się nie zauważyć,
a właściwie nie usłyszeć, że źle się
działo. Pomijając sprawy techniczne,
ciekawie zabrzmiała wypowiedź
wokalisty DROPSÓW, że „w domu
najlepiej”. Można było to zrozumieć
jako komplement dla nasielskiej
publiczności, że zawsze się bawi,
i najlepiej się dla niej gra.
Publiczność jak zwykle dopisała,
bawiła się świetnie, tylko monotematycznie domagała się „Krwi
Boga”. I wbrew zapewnieniom Jacka(wokalisty – przyp. M.P.) tę „Krew”
dostała i to prawie natychmiast!
Panie Jacku! Gdzie Pańska siła woli?
Oprócz wspomnianego coveru Kultu
usłyszeliśmy jeszcze kilka starszych
autorskich numerów, m.in. świetnego „Salwadora”, „Bezsenną Noc”

Zespół Concrete

lepiej nowsze wykonania i pewnie to
wpłynęło na znajomość tekstów, a co
za tym idzie, na owacyjne przyjęcie
debiutującego zespołu. A przyznać
trzeba, że przyjęci byli bardzo dobrze. Niektórzy żartowali wręcz, że
najlepiej bawili się ci, którzy chcieliby
mieć lepsze wyniki z matematyki.
Jako drugi wystąpił nowodworski
CONCRETE (Kuba Zarychta – wokal, Seweryn Gauza – wokal, gitara,
Jędrzej Mróz – gitara, Piotr Ciemniewski – perkusja, Michał Chęciński
– bas). Oficjalnie CONCRETE powstał w 2004 roku, a grać zaczęli po
skompletowaniu obecnego składu,
w kwietniu 2005. Ich muzyka to

i „W Moim Państwie”. Gdy DROPSY
zakończyły występ, mnóstwo osób
się rozeszło i, niestety na ALL MY
HEROES już nie wróciło. Część publiczności zwróciła uwagę dopiero
przy gościnnym występie wokalisty
DROPSÓW. Wspólnie z Jackiem
wykonali utwór „Kochaj Albo Giń”
oparty na muzyce z kawałka „When
I Come Around” grupy Green Day.
Polskie słowa do tej wersji napisał Jacek. Owszem, publiczność zaczęła
się bawić, ale dopiero przed samym
końcem występu ALL MY HEROES.
Kiedy po ostatnim utworze „PW” (o
Politechnice Warszawskiej –przyp.
M.P.) rozmawiałam z zespołem,

dowiedziałam się, że koncert był dla
nich bardzo stresujący i męczący
– znów problemy techniczne. Będąc
przy ALL MY HEROES warto dodać
słówko o ich występie we Włoszech.
Niewątpliwie zespół długo będzie
wspominał ten wyjazd, publiczność

ten występ był pierwszym w historii
ALL MY LIFE. Można powiedzieć, że
Nasielsk wpisał się na stałe w historię
tych zespołów. Na koncercie ALL MY
LIFE usłyszeliśmy trzy nowe utwory:
„Sea Of Light”, „PPD” i „Wędrowiec
W Czasie”. Ze starego repertuaru

Dropsy

i starymi utworami. Jak na razie ALL
MY LIFE mówią, że nowy materiał
to jedna trzecia, a dwie trzecie to
TRZY CZWARTE - wyższa matematyka. Koncert ALL MY LIFE
można uznać za udany, jeśli chodzi
o muzykę – bez zarzutu, publiczność

fot. M. Stamirowski

włoska podobno reagowała bardzo
żywiołowo podczas występów
polskich grup (wszystkich!). Ludzie
znakomicie bawili się nawet przy
szantach! Poza sceną zespoły chyba
zdążyły się trochę zaprzyjaźnić, bo
na nasielski koncert przyjechała spora
grupa ludzi z Nowego Dworu i Błonia.
Według AMH, z każdej grupy występującej z nimi w Formii
ktoś przyjechał, tak
towarzysko, zobaczyć
jak wyglądają nasze
koncerty.

TRZY CZWARTE było m.in. „Ja nie
pozwalam” i słynna już „Krótka
piosenka o przydrożnym handlu
żywym towarem”. Dwa miesiące
temu wspomniane trzy nowe utwory zostały nagrane i przekazane
do rozgłośni radiowych, z kolei na
początku przyszłego roku grupa
chce wydać pełną płytę z nowymi

N a z a ko ń c z e n i e
wystąpił warszawski
zespół ALL MY LIFE
(Jarosław Szczudłowski
– bas, wokal, Paweł
Bartoszewski – gitara,
Robert Kubajek – perkusja). Nazwa grupy
niby nic nie mówi,
ale jeśli się przypomni
TRZY CZWARTE można już kojarzyć. Otóż na
ubiegłorocznym konfot. K. Ziemiecka cercie, w październiku,
zespół TRZY CZWARTE
wystąpił po raz ostatni, choć wtedy
jeszcze muzycy tego nie wiedzieli.
Po chwilowym zastoju nastąpiły
zmiany personalne, odszedł Łukasz
– gitarzysta. Po „castingu” nowym
gitarzystą został Paweł Bartoszewski.
W latach dziewięćdziesiątych grał na
gitarze w grupie Stonehenge, grającej
rocka progresywnego. Czuć w obecnej muzyce zespołu więcej elementów nawiązujących właśnie do tamtej
stylistyki. Wychodzi to grupie na
dobre. Oficjalnie przemianowanie
zespołu na ALL MY LIFE nastąpiło
w kwietniu tego roku. Warto dodać
,że tak, jak październikowy koncert
TRZY CZWARTE był ich ostatnim, tak

W celu większego zainteresowania mieszkańców
naszej gminy sportem,
podjęto decyzję organizacji imprez sportowych
na najwyższym krajowym
poziomie w nasielskiej
hali sportowej . W tym
celu wystąpiono do poszczególnych okręgowych
z w i ą z k ó w s p o r t ow y c h
z propozycją organizacji
zawodów w różnych dyscyplinach sportowych
w Nasielsku.

pod sceną – również. Ta kapela chyba już wie, że jest u nas zawsze mile
widziana.
Pierwszy koncert tej jesieni ściągnął
do Nasielskiego Ośrodka Kultury
całkiem sporą grupę ludzi, pozostaje mieć nadzieję na jeszcze lepszy.
Może już w listopadzie?
Martyna Pielecka

Ekstraklasa tenisa stołowego
w Nasielsku

Pierwszym, który odpowiedział
na naszą propozycję, był Polski
Związek Tenisa Stołowego, który
zorganizował mecz ekstraklasy
o drużynowe mistrzostwo Polski
pomiędzy ATS Warszawa a AZS
Rzeszów. Miejmy nadzieję, że
za przykładem PZTS pójdą inne
związki sportowe i wkrótce będziemy mogli oglądać mecze piłki siatkowej i koszykowej, zawody
bokserskie, zapaśnicze i inne.
ATS Warszawa - AZS Rzeszów 4:1
W obecności kilkudziesięciu widzów z Nasięlska, Pułtuska, Płońska, Warszawy i okolic odbył się

mecz o mistrzostwo ekstraklasy
tenisa stołowego pomiędzy ATS
Warszawa a AZS Rzeszów. Stał
on na bardzo wysokim poziomie.
W meczu tym wystąpili między
innymi Filip Młynarski z ATS, Dariusz Kiełb z AZS oraz medalista
Mistrzostw Europy w kategorii
juniorów Maciej Chojnicki z ATS.

Mecz rozpoczęli najlepsi zawodnicy obu drużyn Młynarski i Kiełb.
Pojedynek był bardzo wyrównany, ale ostatecznie wygrał go (3:
1) Paweł Młynarski i warszawianie
obieli prowadzenie 1:0. Po następnym pojedynku Bednarkiewicza ATS z Marcinowskim AZS
w meczu było 1:1. W trzecim
pojedynku Chojnicki łatwo ograł
Klaga i ATS ponownie objął prowadzenie, którego nie oddał już
do końca. W grze deblowej duet
z Warszawy Młynarski – Chojnicki
wygrali z parą Kiełb – Marcinowki,
a końcowy, czwarty punkt zdobył
Młynarski łatwo pokonując Marcinowskiego.
Adam Stamirowski
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ŻYCIE OD KUCHNI

ŻYCIE OD KUCHNI

Nie stało się nic

ŻYCIE OD KUCHNI

go nie ma. Zajrzyj tu – podsunęłam
mu przed nos konewkę. – Widzisz,
nie ma w niej nic.

pomóc, a dziewczynki nawet coś
sobie zapisały, żeby mieć o czym
jutro rozmawiać z panią w szkole.

– A, wcale nie, bo jest powietrze.

Franek wrócił do zabawy, a ja
poszłam gotować zupę. Gdy po
jakimś czasie zajrzałam do pokoju
Kasi, wnuczka siedziała zapatrzona
w jeden punkt. Nie odrabiała lekcji,
nie czytała, nie słuchała muzyki…
nie robiła nic.

Popołudniami czytałam książkę,
którą zostawiła u nas Ludwika podczas swojej ostatniej wizyty. Były
to opowieści autora „Oskara i pani
Róży”, a bohaterem każdej z nich
był mały chłopiec. Ich pogmatwane losy powodowały, że siłą rzeczy
zwracałam się myślą ku moim
wnukom. Zamyśliłam się właśnie nad
życiem, gdy nagle pojawił się przede
mną mój młodszy wnuczek.

– Nieważne. Poza tym, pamiętasz,
jak byłeś ze mną wczoraj na zakupach? Mieliśmy kupić ci nowe buty.
I co kupiliśmy?

– Co to jest nic? – zapytał.
Jestem już wystarczająco stara, by
nie dziwić się zbytnio dziecięcym
pytaniom, nie spadłam więc z fotela.
– To jest to, czego nie ma – odpowiedziałam, nie namyślając się
długo.
– Nie ma nic?
– Nie ma niczego – poprawiłam
odruchowo Franka.
– Niczego nie ma? – zaniepokoił
się mój wnuk, rozglądając się nerwowo.
Westchnęłam, a potem zirytowałam
się nieznacznie. Przecież to dziecko
ma rodziców, dlaczego przychodzi
z tym do mnie?
– Franiu, mówimy „nic” o tym, cze-

– Powietrze jest wszędzie, nie mówimy o nim w takich codziennych
rozmowach.
– A kiedy?

– Nic!
– A widzisz! Rozumiesz już?
– Taak… Tylko Kasia powiedziała,
że ma nic zadane.

– Co się stało? – spytałam niezbyt
mądrze.
– Nic – odpowiedziała.
Jasne. Spojrzałam przez okno i zobaczyłam, że Małgosia szybko wychodzi z naszego domu. Ocierając
ukradkiem łzy, zmierzała równym
krokiem do domu. No, tak. Pogodzą się. Wróciłam do zupy. W końcu
– nie stało się nic.

– Że nie ma nic zadanego? No, mogło się tak zdarzyć…
– Nie! Powiedziała, że ma zadane
wymyślić nic.
– I co?
– I nie wie, jak to zrobić.
– Jak zrobić nic?! – nic już nie rozumiałam. – Może pójdziemy do
niej?
Weszliśmy do domu. Drzwi do pokoju Kasi były otwarte, a z pomieszczenia rozlegały się całkiem głośne
głosy mojej wnuczki i jej koleżanki
Małgosi: że ona powiedziała, że on
powiedział, że ona powiedziała… Na
nasz widok dziewczynki przerwały tę
interesującą konwersację, a potem,
zapytane, pokazały ćwiczenie, które zadała im w szkole nauczycielka.
Miały się zastanowić, jak wygląda
nic. Ciekawe. Spróbowałam im

Kino NIWA
ZAPRASZA
22–24 WRZEŚNIA godz. 17.00

„GARFIELD 2”
Garfield’s A Tale of Two Kitties (USA, 2006); Komedia; Reżyseria: Tim Hill; Scenariusz:
Joel Cohen, Alec Sokolow; Na podstawie komiksu: Jim Davis

Kontynuacja przygód najsłynniejszego kota świata. Tym razem Garfield
wyrusza na podbój Europy, a w Londynie okazuje się, że jest sobowtórem
angielskiego kota, któremu zwariowany milioner zapisał cały swój majątek.

22–24 WRZEŚNIA godz. 19.00

„STAY ALIVE”
(USA, 2006); Horror/Thriller; czas 85 min.; Reżyseria: William Brent Bell; Scenariusz:
William Brent Bell, Matthew Peterman; Obsada: Adam Goldberg – Miller, Samaire
Armstrong – Abigail, James Haven – Jonathan Malkus, Frankie Muniz – Swink Sylvania, Jon Foster – Hutch MacNeil

Po brutalnej śmierci kolegi grupa przyjaciół znalazła się w posiadaniu gry
wideo pt. „Stay Alive”. To oparta na faktach historia siedemnastowiecznej
arystokratki, znanej jako „Krwawa Księżna”. Okazuje się, że gdy któryś z przyjaciół ginie w grze, umiera w ten sam sposób w rzeczywistości. Ci, którzy
pozostali przy życiu, zdają sobie sprawę z tego, że mogą albo zaakceptować
swój los, albo pokonać Księżną.

HOROSKOP

Baran 21.03.- 19.04.

Ładna pogoda trwała i trwała, jakby
lato w ogóle nie zamierzało się
skończyć. Było to bardzo przyjemne: leniwe popołudnia w ogródku,
śliwki zrywane prosto z drzewa,
niekończące się miłe rozmowy na
łonie przyrody… Zwłaszcza w soboty i niedziele. Kwitłam wprost
w promieniach tego łagodnego,
wrześniowego słońca i nawet Marysia powiedziała, że do twarzy mi
z tą lekką opalenizną.

Policzyłam w myślach do dziesięciu.
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Babcia Jadzia

Zupa nic
1,5 l mleka, kawałek laski wanilii,
cukier waniliowy, 10 dag rodzynek,
6 dag słodkich migdałów, 3 jaja,
10–15 dag cukru pudru
Zagotować mleko z wanilią (lub z cukrem waniliowym; wanilię po zagotowaniu usunąć). Ubić pianę z białek
z cukrem pudrem, kłaść na gotujące
się mleko. Ścięte kawałki piany (trzeba
na to ok. 2 minut) wyjąć. Następnie
do mleka dodać kogel-mogel (żółtka ubite z cukrem i cukrem waniliowym), posiekane obrane migdały
i sparzone wcześniej rodzynki. Zupę
podgrzewać, aż zgęstnieje (nie może
się zagotować). Ochłodzić, wlać do
wazy i udekorować ugotowanymi
wcześniej „bezami”.

Z mocnym postanowieniem odrobienia zaległości weź się do
pracy. Czas już sfinalizować pilne sprawy i zająć się nowymi. Twoje
zaangażowanie na pewno docenią przełożeni. W życiu osobistym
w końcu spokój i wszystko wyjaśnione.

Byk 20.04.- 20.05.
W życiu zawodowym zwróć większą uwagę na dotrzymywanie
obietnic, punktualność i rzetelność. W uczuciach będzie gorąco.
Koniecznie szczerze porozmawiaj z partnerem i zatroszcz się o jego
sprawy.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
Najbliższy czas dostarczy Ci powodów do radości i dumy. Możesz
liczyć na sukcesy w interesach oraz poprawę sytuacji finansowej. Czeka
Cię także podróż służbowa, podczas której poznasz miłych ludzi.

Rak 22.06.- 22.07.
Niestety, nie możesz liczyć na ulgowe traktowanie w pracy. Wszystkie
sprawy nabiorą tempa i będziesz musiał bardzo się postarać, żeby im
sprostać. Później odpocznij w gronie przyjaciół, bo jeszcze trochę i ich
nie poznasz, tak jesteś zapracowany.

Lew 23.07.- 22.08.
W pracy możesz liczyć na pomoc współpracowników. Dzięki wspólnemu
wysiłkowi osiągniecie sukces zawodowy, a także finansowy. Będziesz
mógł zrealizować niektóre ze swych marzeń.

Panna 23.08.- 22.09.
Kończy się męczący długi czas zapracowania. Już niedługo będziesz mógł
zwolnić tempo i zająć się rodziną. Samotne Panny poznają interesujące
osoby, które mogą stać się Waszymi partnerami życiowymi.

Waga 23.09.- 22.10.
Cała Twoja uwaga będzie teraz skupiona na życiu zawodowym.
Przełożeni będą oczekiwać od Ciebie inicjatywy i dobrych pomysłów.
Masz szansę pokazać, na co Cię stać, i znacznie poprawić domowy
budżet. Życie rodzinne bez kłopotów.

Skorpion 23.10.- 21.11.
Przez najbliższy czas możesz liczyć na dobrą passę w pracy i w życiu
osobistym. Wszystko będzie się układać po Twojej myśli, a Ty będziesz
mógł poświęcić więcej czasu ulubionym rozrywkom.

Strzelec 22.11.- 21.12.
Otrzymasz interesującą propozycję współpracy. Zastanów się nad nią
i rozważ wszystkie za i przeciw. Możesz dużo zyskać finansowo, ale
stracisz samodzielność. Odnowisz znajomość z dawnymi kolegami.

Koziorożec 22.12.- 19.01.
Przed Tobą wiele zmian w życiu osobistym. Samotne Koziorożce być
może staną na ślubnym kobiercu. Swojemu partnerowi okażcie więcej
uczuć i zaufania. W pracy wszystko będzie się toczyć zwykłym trybem.

Wodnik 20.01.- 18.02.
Czekają Cię dobre dni w pracy i w interesach. Śmiało podejmuj się
nowych wyzwań. Pamiętaj tylko o ważnych terminach i postaraj
się wywiązać z danych obietnic. Już wkrótce nie będziesz musiał
martwić się o finanse, które pozwolą Ci na realizację planów.

Ryby 19.02.- 20.03.
Zaufaj swojej intuicji i nie daj się uwikłać w niekończące się spory. Zajmij
się pracą i realizowaniem zamierzeń i pomysłów. Zwróć także większą
uwagę na potrzeby swoich bliskich. Może wybierzcie się wspólnie na
krótką wycieczkę lub spacer.

Z przymrużeniem oka
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Legalnie na polu
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podjęło
decyzję o zatrudnieniu
obcokrajowców przy
pracach sezonowych
w rolnictwie.
Dwa tygodnie temu Anna Kalata,
szefowa resortu podpisała rozporządzenie w sprawie wykonywania
pracy przez cudzoziemców bez
konieczności uzyskania na nią
zezwolenia. Na podstawie przyjętego dokumentu obywatele
państw graniczących z Rzeczpospolitą Polską mogą być legalnie
zatrudnieni w polskich gospodarstwach rolnych przez okres
nieprzekraczający 3 miesięcy
w ciągu kolejnych 6 miesięcy.
Jest zatem podstawa prawna,
o którą od początku lata zabie-

ZA MIASTEM
fot. D. Panasiuk

Jak powiedział wicepremier minister
ro l n i c t wa A n d r z e j
Lepper, dzięki temu
rozporządzeniu będzie szansa, aby nie
zostały zmarnowane
plony, w i tak trudnym
dla rolnictwa roku,
z powodu braku rąk
do pracy na obszarach
wiejskich.

Zgodnie z rządowym dokumentem,
rodzina rolnicza prowadząca gospodarstwo o powierzchni do 5 ha użytków rolnych otrzyma 500 zł. Dla
rodzin prowadzących gospodarstwa
powyżej 5 ha przewidziano 1000
zł. Zasiłek może być zwiększony
o 392 zł, czyli o kwotę stanowiącą

straty w gospodarstwach rolnych.
Przyjęty program pomocy dla
rolników dotkniętych suszą przewiduje wsparcie rodzin, a także osób
prowadzących samotnie gospodarstwo, poprzez udzielenie jednorazowego zasiłku celowego. Pomoc
będzie skierowana do gospodarstw,
w których szkody w uprawach rolnych wynoszą średnio powyżej 30
procent. Warunkiem jej otrzymania
będzie wniosek złożony do ośrodka pomocy społecznej. Ostateczny
termin składania wniosków upływa
fot. D. Panasiuk

Rozporządzenie zostało opublikowane
w Dzienniku Ustaw
z dnia 1 września
2006 r. Nr 156, poz.
1116.
WA

Jest wreszcie poprawiona
ustawa, na którą czekali
spółdzielcy.

fot. D. Panasiuk

Spółdzielnie rolnicze zostaną włączone do grup producentów rolnych. Będzie to jednak możliwe pod
warunkiem, że w skład spółdzielni
wchodzi co najmniej 5 producentów jednego produktu lub grupy
produktów. Przyjęte rozwiązanie
umożliwi wykorzystanie majątku
i potencjału ludzkiego, przyczyniając się do rozwoju lokalnych rynków
gospodarczych i tworzenia nowych
miejsc pracy – poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

Przewidziano między innymi
zwolnienie grup producentów
rolnych z podatku od nieruchomości, chodzi o budynki i budowle
wykorzystywane wyłącznie na
prowadzenie działalności statutowej. Projekt ustawy zakłada
również częściowe zwolnienie
z podatku dochodowego od osób

Pomoc dla rolników
Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie szczegółowych
warunków realizacji programu
pomocy dla gospodarstw rolnych,
które ucierpiały z powodu tegorocznej suszy.

g a ł o M i n i s t e r s t wo
Rolnictwa.

Spółdzielnie to też grupy

Zatwierdzone przez rząd zmiany
w ustawie ułatwią prowadzenie
działalności gospodarczej i zniwelują
bariery organizacyjne, z którymi do
tej pory borykali się spółdzielcy.

11

ekwiwalent 1 tony pszenicy według
ceny interwencyjnej. Pomoc tę będą
mogły otrzymać gospodarstwa,
w których hoduje się bydło, owce,
kozy lub konie.
Utrzymująca się w czerwcu i lipcu
susza spowodowała nieodwracalne

15 października 2006 r. W związku
z tym, że podstawą decyzji o przyznaniu pomocy będą protokoły
oszacowania szkód, wojewodowie
powinni przekazać je wójtom (burmistrzom i prezydentom miast) do
15 września 2006 roku.
WA

Dopłaty w terminie
prawnych. Wolne od podatku będą
dochody pochodzące ze sprzedaży produktów wyprodukowanych
w gospodarstwach członków grupy
producenckiej. Będzie to dotyczyć
obrotu między członkami i grupą.
Pozwoli to szybciej i skuteczniej
inwestować środki wypracowane
przez grupę i jej członków.
Na rynku rolnym działa obecnie
126 grup producentów. Wielu producentów jest członkami spółdzielni

rolniczych (Samopomoc Chłopska,
spółdzielnie kółek rolniczych), które
nie posiadają jeszcze statusu grupy
producenckiej.
Projekt zmienionej ustawy o grupach producentów rolnych i ich
związkach, przyjęła w ubiegłym
tygodniu Rada Ministrów. Dokument został przedłożony pod obrady rządu przez ministra rolnictwa
i rozwoju wsi.
WA

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom,
Ministerstwo Rolnictwa nie wystąpiło
do Komisji Europejskiej o wcześniejsze uruchomienie zaliczek płatności
bezpośrednich. Resort uzasadnił swoje
stanowisko w oficjalnym komunikacie:
w przypadku naszego kraju ta forma
nie rozwiązuje problemów poszkodowanych rolników. Struktura polskiego
rolnictwa jest inna i bardziej rozdrob-

nie podkreślał w Sejmie wicepremier
A. Lepper – należą się rolnikowi jak
psu miska, a o pomocy dla rolników
możemy mówić wtedy, gdy przekazujemy im dodatkowe środki, a nie
przyspieszamy o kilka tygodni wypłatę
kwot, które i tak im się należą.

niona niż w pozostałych krajach Unii
Europejskiej. Płatności bezpośrednie
dotyczą około 1,5 mln beneficjentów,
a wcześniejsze wypłacenie zaliczek dopłat nie spowoduje zwiększenia kwoty
wypłat. Środki, jakie rolnicy otrzymają
z tytułu płatności, powinny być wykorzystane na wiosenne prace polowe.
Płatności bezpośrednie, jak wielokrot-

zobowiązał Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, aby wypłatę maksymalnie przyśpieszyć. Należne kwoty rolnicy powinni otrzymać
przed rozpoczęciem wiosennych
prac polowych, w pierwszej kolejności w gospodarstwach dotkniętych klęskami żywiołowym.
WA

Wypłatę dopłat obszarowych za
bieżący rok rozpocznie się 1 grudnia 2006 r. Wicepremier A. Lepper

Rok pod znakiem śliwki
Nie zważały na pogodę i obrodziły
– mówią ogrodnicy. Dodają, że
wcale nie jest to powód do radości,
bo śliwek jest dużo i są tanie. Ceny
śliwek konsumpcyjnych (w sprzedaży hurtowej) wahają się od 80
groszy do 2,50 złotego za kilogram.
Owoce przemysłowe skupowane są
przez zakłady przetwórcze zaledwie
po 30 groszy za kilogram. Mimo to,
chętnych do sprzedaży nie brakuje.
Podaż śliwek jest znacznie większa niż
możliwości przerobowe przetwórni.
Wszystko wskazuje na to, że sporej
części zbiorów nie da się zagospodarować – zostanie na drzewach
i zgnije.

Podobnie może być w wypadku
jabłek. Zapowiada się duża podaż
tych owoców. Sytuację sadowników
dodatkowo pogarsza niewielka skala
eksportu. Jabłek nie brakuje w tym
roku w całej w Europie. Szacuje się,
że w naszym kraju zbiory znacznie
przekroczą 2 miliony ton, czyli będą
wyższe niż w ubiegłym roku. Za jabłka skupowane przez przetwórnie
sadownicy otrzymują średnio 27
groszy za kilogram – przed rokiem
ceny w skupie były wyższe o 15
groszy.
Na Warszawskim Rolno–Spożywczym Rynku Hurtowym w Broni-

szach w ostatnich tygodniach nie
odnotowano większych zmian
c e n wa r z y w. W p o r ó w n a n i u
z ubiegłym rokiem kupcy płacą
o ponad połowę więcej za cebulę,
buraki ćwikłowe, ogórki gruntowe.
Nadal droga jest pietruszka – od
3 do 5 złotych za kilogram. Nie
sprawdziły się prognozy mówiące
o małej podaży warzyw kapustnych. Towaru jest dużo, rolnicy
mają poważne problemy z jego
sprzedażą. Kupujących nie zachęca nawet bardzo niska cena kapusty
– 15 groszy za kilogram.
dar

fot. D. Panasiuk
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EKOLOGICZNY PORADNIK KSIĘŻYCOWY - PAŹDZIERNIK

Październik to w kalendarzu przyrodniczym czas pełni jesieni. Rozpoczyna
się ona jeszcze we wrześniu wysiewem
ozimych odmian żyta. W październiku
pojawia się babie lato i po raz ostatni
możemy cieszyć się ciepłem. Coraz
wcześniejsze wieczory zachęcają do
refleksji i modlitwy. W liturgicznym
kalendarzu katolickim wspomina się
św. Franciszka, św. Szymona i Matkę
Bożą Różańcową. Rozpoczyna się
czas nabożeństw różańcowych. To
również okres ostatnich prac w ogrodach i w polu. Kończyć wybieranie
roślin korzeniowych, bulwiastych,
kłączowych, ziół korzeniowych najlepiej w okresie ubywania księżyca od
8 do 21, szczególnie polecana kwadra
uprawy. Pozyskiwać, rośliny kapustne,
liściowe, owoce w kwadrze owocu,
korzystna też kwadra korzenia, potem
liścia w końcu miesiąca. Płody z roślin
korzeniowych zebrane bliżej nowiu,
w dniach oznaczonych małymi korzeniami, zwłaszcza zioła korzeniowe,
ale też pietruszka, skorzonera, por, pasternak będą najwartościowsze i winny
się lepiej przechowywać w piwnicach
i kopcach. Ostatni dosyć dobry termin do zbioru roślin korzeniowych,
a zwłaszcza ziół, będzie jeszcze w końcu miesiąca, w kwadrze liścia.
Kwadra korzenia jest najlepsza do
wykopywania, dzielenia karp, korzeni, wyjmowania bulw, sadzenia
kłączy konwalii, cebul kwiatów,
czosnku i dymki. Dobrze jest wyjmować kłącza, bulwy, korzenie, gdy
przymrozki zważą liście i wstrzymają
wegetację.

Sadzenie drzewek owocowych,
także drzewek, krzewów iglastych,
róż najlepiej przeprowadzać, gdy
opadną na nich liście. Najkorzystniejszy czas to kwadra owocu do
5. Dobry czas będzie też w kwadrze
korzenia. Potem, choć może być to
już zbyt późno, korzystny będzie koniec miesiąca, kwadry liścia i owocu.
Unikać kwadry uprawy. Wszelkie
tego rodzaju prace lepiej wykonywać przed południem. By drzewka
się lepiej przyjmowały, warto maczać
korzenie w papce gliniastej samej lub
z dodatkiem krowieńca, ewentualnie
można stosować rozcieńczone gnojówki zwierzęce z gliną, serwatką
i popiołem z drzew liściastych.
W podanych terminach warto też
sadzić, przesadzać dziczki, siać
nasiona jabłoni, grusz, śliw i wiśni,
także orzechów i innych drzew.
Kończyć zbiory zimowych jabłek,
gruszek w kwadrze owocu, potem
kwadrach korzenia i liścia. Będzie też
wtedy w miarę dobry czas do zbioru
wartościowych witaminowych owoców leśnych: dzikiej róży, berberysu, tarniny, głogu, a także żołędzi,
szyszek, nasion drzew, kwiatów, ziół
i innych roślin. Wybierać do zbiorów
dni słoneczne i godziny popołudniowe. W tych terminach także otrząsać
ostatnie orzechy.
Do zbiorów kapusty i jej kwaszenia
najlepsze będą okresy, gdy księżyca
przybywa. Najkorzystniejsza jest
kwadra owocu, potem liścia. W trzeciej kolejności wybierać kwadrę
korzenia. Również wtedy dobrze jest

WEDŁUG DAWNYCH REGUŁ

PROGNOZA POGODY
NA PAŹDZIERNIK

Październik może być jeszcze
w pierwszej połowie dość ładny,
z babim latem, choć opady i dni
z chmurami też się zdarzą. Potem,
w drugiej połowie będzie znacznie
zimniej. Niewykluczone pierwsze
nieprzyjemne szarugi i spore
przedzimowe już chłody, z silnymi
nocnymi przymrozkami, a nawet
z opadami deszczu ze śniegiem,
a górach śniegu.

mogą zdarzyć się wtedy jeszcze
lokalnie burze. Potem znowu
pogodniej, pojawią się od czasu
do czasu przelotne deszcze.
Noce bardzo chłodne. Wyrażne
pogorszenie pogody w ostatniej
dekadzie. Wtedy sporo opadów,
wiatrów i wichrów, jesiennych
szarug. Niewykluczony pierwszy
atak zimy z opadami deszczu ze
śniegiem, a w górach śniegu.

Na początku, w pierwszej dekadzie jeszcze sporo dni przyjemnych, dość ciepłych,
pogodnych, opady
najczęściej przelotne. Noce zimne,
ranki bardzo mgliste.
Więcej opadów, dni
p o c h mu r n y c h n a
przełomie pierwszej
i d r u g i e j d e k a d y,

Zbigniew Przybylak

kisić liście buraków. W kwadrze owocu i korzenia można przesadzać sałatę
głowiastą, zimującą w gruncie. Wtedy
też siać jeszcze rośliny na zielone nawożenie, szpinaki. Dosyć korzystny
termin przypada też w kwadrze liścia.
Najlepszy czas do wywożenia
obornika i nawożenia nim, a także
kompostem pól, łąk, ogrodów będzie w kwadrze uprawy od 24 do
22; nieco mniej korzystna będzie
kwadra korzenia. Wtedy też można
wapnować, rozlewać gnojówkę, przerabiać komposty, ściółkować grządki
np. z ziołami. Wszelkie zabiegi uprawowe: orki, przekopywania grządek,
wzruszania ziemi, kopczykowania
wykonywać w dniach zaznaczonych
linią przerywaną. Wtedy też wykonać
prace porządkowe w oczku wodnym,
tępić szkodniki, ogacać ule, okładać je
matami. W sadzie w kwadrze uprawy
przed nowiem smarować pnie pastą
złożoną z gliny i krowieńca, najlepiej
rozcieńczonych serwatką, a przy jej
braku wodą, albo gliny, krowieńca,
popiołu drzewnego i wapna.
Ostatni raz kosić trawniki w kwadrze liścia. Wtedy też silnie podlewać rośliny dwuletnie zimujące w postaci rozet w gruncie.
Odławiać ryby w stawach najlepiej do
7 i po 22. Ubój zwierząt gospodarskich przeprowadzać do 6 i po 22 (dni
zaznaczone linią ciągłą), w godzinach
przedpołudniowych.
Ostatnie prace pielęgnacyjne w pasiekach wykonywać najlepiej od
8 do 21.
Zbigniew Przybylak

Z PORADNIKA
DZIADKA OGRODNIKA

Pasta ochronna
z piołunem
Smarując dla wzmocnienia drzewka, ale
też grubsze gałęzie krzewów, papkami
z gliny, krowieńca, rozcieńczonymi
odwarami ze skrzypu, dodatkowo
dodaje się niekiedy różne napary z ziół
niszczące albo też odstraszające różne
szkodniki, w tym gryzonie. Jeżeli dla
przykładu pragniemy smarowaniem
zabezpieczyć korę drzew przed obgryzaniem przez dzikie zwierzęta pojawiające się w ogrodzie lub przydomowym
sadzie zimą lub na przedwiośniu, to do
mieszaniny warto dolać nieco naparu
z piołunu. Jego specyficzny zapach
i gorzki smak sprawią, że kora będzie
brzydko pachniała i stanie się nieapetyczna. Podobnie odstraszająco działa
dodanie żółci zwierzęcej. Ten środek
znano z dawien dawna i niegdyś był on
bardzo popularny. Jednak trzeba dodać,
że dodanie piołunu jednocześnie odstraszy z sadu i ogrodu wiele ptaków.
Zbigniew Przybylak

IMIENNIK „Życiowy”

Michał – imieniny: 29 września
To człowiek dobry, stateczny, pogodny, inteligentny, służy chętnie
pomocą. Często podejmuje się działań, których nie może wykonać. Michał sprawia często wrażenie człowieka wyniosłego
i zarozumiałego. I prawdą jest, że myśli dużo, ale i dobrze, i to
nie tylko o sobie, ale także o swoich bliskich, a owa „wyniosłość”
jest tylko formą obrony przed wścibskimi.

Teresa – imieniny 3 i 15 października

Kobieta o tym imieniu to osoba dobra, szlachetna, uczciwa, pracowita
i wytrwała w swych postanowieniach. Jest zdolna do podejmowania
szybkich decyzji, bowiem posiada dużą praktykę i wiedzę. Uparcie dąży
do wykonania wszystkich swoich planów życiowych, często napotyka
jednak duże trudności. Jest wzorową matką. Bywa czasem wątłego
zdrowia. Zwykle jest wierząca.

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

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

RYSUNKI RYBKI – wskazują dni najkorzystniejsze do wędkowania

i połowu ryb.

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

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

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

Pionowa linia ciągła – czas przybywania Księżyca (od nowiu do pełni).
Jest to najkorzystniejszy okres do siania, sadzenia, zbiorów roślin plonujących
nad ziemią.
Linia przerywana – czas niestosowny do siewów, zbiorów (poza korzeniami). Warto wtedy uprawiać glebę, niszczyć szkodniki i chwasty.
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INFORMACJA WYBORCZA
W związku z zarządzonymi na dzień 12 listopada 2006 r. wyborami
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast informuję,
iż czynności wyborcze w imieniu partii politycznych, koalicji partii
politycznych, stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz wyborców
związane w szczególności ze zgłaszaniem kandydatów na radnych
i kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz
prowadzeniem (na zasadzie wyłączności) kampanii wyborczej na ich
rzecz, wykonują komitety wyborcze utworzone przez te podmioty.

O utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów
na radnych oraz kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta
należy zawiadomić właściwy organ wyborczy, czyli Państwową Komisję Wyborczą albo Komisarza Wyborczego w Warszawie.
Państwową Komisję Wyborczą zawiadamiają:
• partie polityczne,
• koalicje partii politycznych,
• komitety wyborcze stowarzyszeń i organizacji społecznych,
mające zamiar zgłosić kandydatów na radnych w więcej niż jednym
województwie (art. 64 e ust. 4 Ordynacji),
• komitety wyborcze wyborców, które zamierzają zgłaszać kandydatów na radnych w więcej niż jednym województwie.
Komisarza Wyborczego w Warszawie zawiadamiają:
• komitety wyborcze stowarzyszeń i organizacji społecznych wpisanych do właściwych rejestrów, mające zamiar zgłaszać kandydatów
na radnych na terenie jednego województwa,
• komitety wyborcze wyborców, które zamierzają zgłaszać kandydatów na radnych w gminach (gminie) powyżej 20 tys. mieszkańców
i/lub w powiatach i/lub do sejmiku na terenie jednego województwa,
• komitety wyborcze wyborców utworzone jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych w jednej gminie liczącej do 20 tys.
mieszkańców,
• komitety wyborcze wyborców, które zamierzają zgłaszać kandydatów na radnych w więcej niż jednej gminie liczącej do 20 tys.
wyborców na terenie jednego województwa.

Zawiadomienie może być dokonane w okresie od dnia ogłoszenia
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów do
50 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 25 września 2006 r. (poniedziałek). Zawiadomienie należy dostarczyć do Komisarza Wyborczego w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (gmach Urzędu
Wojewódzkiego, parter, wejście „B”, sala konferencyjna sejmiku) od
poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 16.15, oraz w sobotę 23.09.
2006 r. od godz. 8.30 do 14.00 .

Zawiadomienie może dostarczyć osobiście pełnomocnik wyborczy,
upoważniona osoba lub można wysłać je pocztą. W przypadku wysłania zawiadomienia pocztą o dotrzymaniu terminu decyduje data
wpływu zawiadomienia do Komisarza Wyborczego, a nie data stempla
pocztowego. Nie jest dopuszczalne wysyłanie zawiadomienia faxem
lub drogą elektroniczną.

Jednocześnie pełnomocnicy komitetów wyborczych – stosownie
do treści Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września
2006 r. (treść Uchwały na stronie www.pkw.gov.pl) – mogą zgłaszać
kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku.
Zgłoszenia są przyjmowane w dni robocze od poniedziałku do piątku
najpóźniej do dnia 25 września br. w siedzibie Delegatury Krajowego
Biura Wyborczego w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, parter (wejście B),
w godzinach urzędowania (8.15-16.15).

Więcej bieżących informacji na stronie Państwowej Komisji Wyborczej: www.pkw.gov.pl oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Nasielsku:
www.um.nasielsk.pl
Marek Maluchnik
Pełnomocnik Burmistrza ds. Wyborów i Referendów
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OGŁOSZENIE

o rokowaniach po trzecim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym
Przedmiotem rokowań jest zabudowana budynkiem biurowym nieruchomość o powierzchni 409 m2, oznaczona
w ewidencji gruntów miasta Nasielska jako działka nr 1382/1, 1383/1, 1384/3, 1383/3, 1384/5 , posiadająca
KW 39829 i 20046.
Cena wywoławcza ogółem wynosi 400 000,00 złotych.
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w rokowaniach.
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.
U Nr 54, poz. 535 z dnia 5.04.2004 roku) do ceny uzyskanej w przetargu nie dolicza się podatku VAT.
Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w centralnej części miasta Nasielska, przy ulicy Kilińskiego 10.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem biurowym 3-kondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym. Kształt
zespołu działek dość regularny. Dostosowany do kształtu budynku biurowego. Budynek biurowy jest ścianą frontową
– zlokalizowany wzdłuż granicy z ulicą. Wjazd na zaplecze budynku odbywa się wąskim przejazdem ze wschodniej
strony budynku. Uzbrojenie techniczne pełne.
Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Nasielska uchwalone uchwałą Nr
XVII/134/2000 z dnia 07.08.2000 r. określa ww. nieruchomość w strefie miejskiej – nieuciążliwe usługi użyteczności publicznej.
Termin przeprowadzonych dotychczas przetargów:
- 30 listopada 2005 roku
- 15 marca 2006 roku
- 27 czerwca 2006 roku
Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „ Rokowania na sprzedaż
nieruchomości przy ulicy Kilińskiego”, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa
3 w terminie do dnia 4 października 2006 roku do godz. 1500.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1/ imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz udokumentowanie statusu prawnego zgłaszającego: aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, informacje o stanie finansowym zgłaszającego
określającą obroty, zysk oraz zobowiązania i należności za okres ostatnich 3 lat, określenie przedmiotu dotychczasowej działalności,
2/ jeżeli zgłaszającego zastępuje inna osoba, do ofert należy dołączyć pełnomocnictwo sporządzone przed
notariuszem
3/ datę sporządzenia zgłoszenia,
4/ oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
5/ proponowaną cenę i sposób zapłaty (należy podać liczbę i słownie),
6/ do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzoną kopię dowodu wpłaty zaliczki
7/ proponowany sposób dodatkowych warunków rokowań.
Otwarcie rokowań w obecności uczestników odbędzie się w dniu 9 października 2006 roku, godz. 900, sala
nr 112 Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3.
Dowód wniesienia zaliczki przez uczestnika rokowań (oryginał) podlega przedłożeniu komisji przeprowadzającej
rokowania.
Zaliczkę z tytułu zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w wysokości 20 000,00
złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku w Banku
Spółdzielczym w Nasielsku nr konta 27 8226 0008 0000 1746 2000 0034 najpóźniej do dnia 4 października
2006 roku do godz. 1400.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot rokowań nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma
przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy zaliczka nie podlega zwrotowi.
Burmistrzowi Miasta Nasielska przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Wszelkie opłaty związane z transakcją sprzedaży ponosi nabywca ustalony w rokowaniach
Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną powinna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
Rokowania będą przeprowadzone na podstawie przepisów rozdziału 6 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz. Nr 207, poz.2108).
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Wydziału
Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Nasielsku, pokój nr 215 w godz. 900 - 1500 lub pod numerem
telefonu 0 23 69-33-108, 69-33-115.
Zarówno osoba prawna, jak i fizyczna, która będzie zainteresowana nabyciem przedmiotowej nieruchomości, może wejść na obiekt budynku po uzyskaniu zgody wydanej przez Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3, pokój nr 215.
Niniejsze ogłoszenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku:
umnasielsk.bip.org.pl
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OGŁOSZENIA
DROBNE
Wynajmę zestaw transportowy do
załadunku i przewozu trocin na jeden dzień, tel. 0 502 035 852
Mercedesem do ślubu, tel. 0 608
394 281

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA
W SCHRONISKU W CHRCYNNIE CZEKAJĄ
ZWIERZACZKI STĘSKNIONE
ZA WŁASNYM DOMEM.
W schronisku
w CHRCYNNIE młoda,
mała trzykolorowa suczka
NIUSIA tęskni
za kimś, kto
j ą p o k o ch a
i ofiaruje przyjazny dom.
Psiak jest miły,
grzeczny i wysterylizowany,
a więc ideał
psa. Zabierzcie ją ze schroniska, uchrońcie przed cierpieniem za kratkami klatki.
telefon 0 660 277 648 lub 0-23 693 10 81

Organizuję wesela i imprezy
okolicznościowe do 200 osób

Ranczo „Aksamitka”
koło Nasielska

Cena od 80 zł/osoba
tel. 0 601 50 40 20
Reklama i ogłoszenia w „Życiu Nasielska”
lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rodzaj ogłoszenia
powierzchniowe – moduł:
			
czarno-białe
				
kolor
ogłoszenia rodzinne – nekrologi, podziękowania (2 moduły)
drobne
artykuł promocyjno–reklamowy
1 str. + foto
insert (wkładkowanie) – 1 szt.
sprzedaż opracowanego przez ŻN ogłoszenia do innych gazet

Cena netto zł

telefon 022 784 05 34 lub 509 469 222
30,00
60,00
30,00
0,00
600,00
0,10
300,00

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe 3 razy
ogłoszenie powierzchniowe 4 razy i więcej
ogłoszenie całostronicowe
ogłoszenie na stronie redakcyjnej
II i III strona
pierwsza strona – jeden moduł
ostatnia strona

PILNIE szukają dobrych domów śliczne 2 - 3 miesięczne
kocie maluchy o różnych barwach (czarne, biało-czarne, szaro-białe
i pręgowane).
Mieszkają na
l e gi on ow s k i ch
osiedlach, pod
blokami. Są zadbane, karmione , zdrowe, ale
to nie zastąpi im
ciepła własnego
domu. Zbliża się
zima, ich szanse
na przetrwanie
s ą m a ł e. P o móżcie je uratować. Przygarnijcie je, a odpłacą słodkim
mruczeniem i przywiązaniem. Gdy dorosną, zapewniamy
darmową sterylizację. To prawdziwa okazja!

- 10%
- 25%
- 10%
+ 50%
+100%
150 zł
+50%

wymiary kolumny: 254 x 360 mm, objętość: 20 modułów
wymiary pojedynczego modułu ogłoszeń powierzchniowych wynoszą 99 mm
x 47 mm

Sprzedaż strusich jaj, tel. 0 23 691
22 75, ceny promocyjne
Korepetycje z języka niemieckiego, tel. 0 501 103 806
Sprzedam lub zamienię mieszkanie własnościowe 72 m 2 ,
ul. Warszawska, tel. 0 23 693 01 72
Sprzedam ziemię budowlaną
w Nasielsku (Nasielsk PKP),
wielkość: 9 arów, wszystkie
media; utwardzona droga;
bardzo dobra komunikacja PKP
i PKS, kontakt: 0 600 200 680;
0 605 238 122
Sprzedam rower trenigowy/
rehabilitacyjny THORN, stan bardzo dobry, tel. 0 604 605 927
Sprzedam tokarkę i kombajn
MASSEY FERGUSON TYP 487,
szerokość hedera 4 m z organem, stan dobry, cena do uzgodnienia, tel. 022 794 31 07
Sprzedam mieszkanie M5,
osiedle Piłsudskiego, Nasielsk,
tel. 0 500 490 393
Sprzedam mieszkanie M5
(76 m2) na parterze z balkonem,
ul. Warszawska w Nasielsku,
tel. 0 23 661 40 14
Sprzedam działkę budowlaną 800 m 2, Stare Pieścirogi,
tel. 0 663 332 725
Kupię siedlisko – może być do
remontu, najchętniej Świerkowo
i okolice, tel. 0 696 216 681,
0 602 766 622
Tanio sprzedam działkę 2800 m2
przy ul. Przemysłowej w Nasielsku, tel. 0 694 809 113
Sprzedam BMW 530, rok prod.
2000, pełna elektryka, klima, full
opcja oprócz skóry, kolor – srebrny metalik, 8 miesięcy w kraju,
pierwszy właściciel, Cena do
uzgodnienia, tel. 0 602 196 717
Sprzedam działkę budowlaną
12 a, Płońsk, piłę krajzegę trójfazową, gwoździe 2,5 cala,
tel. 0 23 662 39 29
Młoda, po studiach ekonomicznych, prawo jazdy kat. B poszukuje pracy, tel. 0 888 958 981
Kupię kawalerkę lub M2 ewentualnie zamienię na kawalerkę
w Serocku, tel. 0 888 725 135

22 września–5 października

OGŁOSZENIA
DROBNE
Sprzedam mieszkanie M5
(76 m2) na parterze z balkonem,
ul. Warszawska w Nasielsku,
tel. 0 23 661 40 14
Sprzedam działki budowlane
w Miękoszynie, koło stacji PKP
Studzianki, tel. 0 692 895 040
Wa r s z t a t s a m o c h o d o w y
w Pułtusku zatrudni mechanika,
tel. 0 600 245 999
Sprzedam działkę budowlaną
1000 m 2 przy ul. Ogrodowej,
34 000 zł, tel. 0 608 018 925
Sprzedam kultywator oryginalny Bometa czternastozębowy,
tel. 0 692 895 040
Sprzedam pianino czarne,
ozdobne, niestrojone, cena
3500 zł, tel. 0 501 943 309
Przetwórnia owoców i warzyw w Nasielsku zatrudni od
zaraz pracowników fizycznych do produkcji (kobiety).
Zapewniamy umowę o pracę,
atrakcyjne wynagrodzenia,
tel. 0 509 676 861
Maszyny sprzedane, są tyko
frezy do sztachetek, piły, tokarka
z osprzętem, szlifierka do
drewna i inne rzeczy. Szukam
mieszkania, kontakt: Góralka,
Cegielnia Psucka
Zatrudnię fryzjerkę, tel. 0 23 693
17 11, 0 515 109 100
Kupię mieszkanie 2-pokojowe ok. 50 m 2 w Nasielsku,
tel. 0 604 716 273
Kupię siedlisko (może być do
remontu), wraz z ziemią 2-3
ha. Najchętniej bliskie okolice
Nasielska, przy drodze asfaltowej (ale to nie warunek),
tel. 0 507 756 043
Sprzedam działkę rekreacyjną
13 arów, Cieksyn - ogrodzona,
tel. 0 602 381 619
Sprzedam mieszkanie M3
(36,4 m2) na IV piętrze, ul. Starzyńskiego z garażem w Nasielsku,
tel. 0 660 614 614 423
Handlowców, teren działania
Warszawa lub lokalnie, wiek
18 - 68 l. K i M., prawo jazdy,
zatrudni firma TeZet - dystrybutor oświetlenia i baterii Philips,
elektryki, klejów, foto itp. Marki,
ul.Słowackiego 7, tezet@tezet.org: tel. 0 609 078 861
Kupię mieszkanie 1 lub 2 pokojowe w Nasielsku, tel. 0 608
018 925
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„MAŁE” DERBY

o nieudanym debiucie noP
wego trenera i przegranej
z Hutnikiem 2:3 piłkarzom tre-

nera Ziąbskiego przyszło się
zmierzyć z drużyną zajmującą
3. miejsce w ligowej tabeli – Legionovią. Bez wątpienia goście
przyjechali do Nasielska po
komplet punktów, biorąc pod
uwagę kiepską formę Żbika na
początku rundy i dobrą grę piłkarzy z Legionowa. Po awansie
Nadnarwianki do III ligi mecze
z Legionovią, ze względu na niewielką odległość, mogą nosić
miano derbowych.
Mecz od mocnego uderzenia rozpoczęli…goście. Podobnie jak we wcześniejszych
spotkaniach, nasielska obrona zaspała i bramkę na 0:1 strzałem głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego strzelił Wierzbicki. Trzy
minuty później zdarzyła się kopia tej akcji,
tyle że pod bramką Legionovii, i bramkę
wyrównującą dla Żbika, również „główką”
po rzucie rożnym, strzelił Żydkiewicz.

Przez kilkanaście kolejnych minut żadna
z drużyn nie potrafiła poważnie zagrozić
bramce przeciwnika, a mecz toczył się
głównie w środkowej strefie boiska. W Żbiku ponownie było widać brak zawodnika
rozgrywającego, który pokierowałby grą
nasielszczan i zorganizowałby ją sprawnie.
W 27. minucie w polu karnym Żbika Krzyczkowski nieprzepisowo powstrzymuje zawodnika Legionovii i sędzia dyktuje rzut karny.
Pomimo interwencji Murawskiego piłka
wpadła do siatki, a skutecznym egzekutorem okazał się Rymbiewski.

Nazwa

den z zespołów nie był wstanie przeważyć
szali zwycięstwa na swoją korzyść. Najbliższy
tego w zespole Żbika był Eresaba, niestety
w 50. min. zabrakło trochę precyzji. W 69.
min. w zamieszaniu pod bramką Legionovii
aż trzem piłkarzom Żbika przy interwencji
obrońców gości nie udało się skierować do
siatki piłki, która odbijała się od zawodników
niczym bile na stole bilardowym.
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W weekend 9–10 września 2005 r.
odbyła się I kolejka rozgrywek
GLM ,,6’’ na boisku przy szkole
podstawowej w Nasielsku. Do
rozgrywek przystąpiło 14 drużyn
młodzieżowych z całej gminy
Nasielsk.

6. mecz
Defensor 5:1 Kosewo
Bramki: J. Jasiulewicz – 2, M. Jakubiak 1, K. Leszczyński – 2, M. Rosa – 1
Zawodnik meczu – Kamil Leszczyński (Defensor)

Wyniki I kolejki rozgrywek GLM ,,6’’: 7. mecz
PIŁSA TEAM 2:10 Patyk w oko
Mecz ostatecznie zakończył się remisem. 1. mecz:
Bramki: P. Rudziński 1, D. Skarżycki 4, A. DzierzbińWynik dość dobrze odzwierciedla obraz gry, Partyzanci 16:0 Orange
w której, jak to zazwyczaj bywa podczas me- TEAM
czów derbowych, nie zabrakło walki. W na- Bramki: A. Ostrowski 6,
sielskim zespole na pewno wyróżniającymi K. Kurabiewicz 4, S. Wizawodnikami byli strzelec dwóch bramek śniewski 3, A. OstaszewŻydkiewicz oraz Arinze.
ski 2, M. Piskorski 1
W pierwszych siedmiu meczach Legionovia Z a wo d n i k m e c z u
straciła 3 bramki i strzeliła rywalom 18, naj- – Krzysztof Kurabiewicz
więcej w lidze. Dzięki zaangażowaniu piłkarzy (Partyzanci)
Żbika, w Nasielsku goście musieli zadowolić 2. mecz
się 1 punktem oraz dwiema bramkami strze- NewsOldsBoys 21: 0
lonymi, jak i straconymi. Miejmy nadzieję, że Elektro TEAM
jest to dobry znak przed kolejnymi spotkaniaBramki: M. Moczydłowmi z Polonią II oraz Mazurem Karczew.
ski 8, D. Urbiak 4, Ł.
PS. Niestety, pomimo zapewnień ze strony Szwejkowski 3, S. Rejchel
Warszawianka
UEFA oraz PZPN o walce z rasizmem na 2, K. Nerć 2, D. Nerć 1, P.
ski 1, D. Turek 3, D. Rosłoński 1, T. Chmieliński 2
mazowieckich stadionach IV Ligii wciąż Wójcik 1 sam.
można zauważyć rasistowskie zachowania. Zawodnik meczu – Marcin Moczydłowski Zawodnik meczu – Daniel Turek (Patyk w oko)
Tym bardziej jeżeli w drużynie takiej jak (NewsOldsBoys)
Tabela po I kolejce:
Żbik Nasielsk gra aż 3 czarnoskórych gra3.
mecz
czy. W meczu z Hutnikiem kibice gospo1. NewsOldsBoys		
3–0
21:0
darzy nie powstrzymali się od wydawania Browar Boys 3:5 KS Sergiejska
2. Partyzanci		 3–0
16:0
niekulturalnych okrzyków, pokazujących, Bramki: Cz. Gąsiorowski 1, A. Borkowski 2, Ł. Wuj3–0
12:3
że ich poziom rozwoju intelektualnego jest cik 1, M. Prządak 1, M. Nożewski 1, S. Mazan 1, 3. Respekt		
4. Patyk w oko		 3–0
10:2
bliższy naszym protoplastom opisywanym R. Chiński 1 sam
przez Darwina. W meczu z Legionovią Zawodnik meczu – Dawid Dąbrowski (KS 5. Defensor 		 3–0
5:1
podobny zły przykład dali już sami piłkarze Sergiejska)
6. Popowo B. 		
3–0
4:1
gości, nie szczędząc obraźliwych słów pod
7. KS Sergiejska		
3–0
5:3
4. mecz
Warszawianka 1:4 Popowo Borowe
8. Browar Boys		
0–3
3:5
Bramki: T. Konarzewski 1, P. Lewandowski 3, 9. Warszawianka		 0–3
1:4
M.
Pkt. Z. R.
P.
Bramki
D. Czarnecki 1
10. Kosewo 		
0–3
1:5
8
19
6
1
1
14-5
Zawodnik meczu – Przemysław Lewandowski
11. PIŁSA TEAM		
0–3
2:10
(Popowo Borowe)
8
17
5
2
1
12-5
12. Mazewo		
8
16
5
1
2
13-6
0–3
3:12
8
16
5
1
2
13-7
13. Orange TEAM		
8
15
4
3
1
20-5
0–3
0:16
8
15
5
0
3
15-10
14. Elektro Team		
0–3
0:21
8
14
4
2
2
14-5

GLKS Nadarzyn

2.

Narew Ostrołęka

3.

Dolcan Ząbki

4.

Polonia II Warszawa

5.

Legionovia Legionowo

6.

Szydłowianka Szydłowiec

7.

Mazur Karczew

8.

Hutnik Warszawa

8

13

4

1

3

13-14

9.

Start Otwock

8

12

4

0

4

14-9

10.

Legia II Warszawa

8

12

4

0

4

10-9

11.

MKS Mława

8

10

3

1

4

10-10

12.

Okęcie Warszawa

8

10

3

1

4

11-15

13.

Żbik Nasielsk

8

8

2

2

4

10-19

14.

Pogoń Grodzisk Mazowiecki

8

8

2

2

4

7-17

15.

Korona Ostrołęka

8

7

2

1

5

8-13

16.

RKS Ursus (Warszawa)

8

6

1

3

4

5-11

17.

Piast Piastów

8

5

1

2

5

8-10

18.

Gwardia Warszawa

8

1

0

1

7

3-30

W drugiej połowie gra się wyrównała i ża-
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Ruszyła Gminna Liga Młodzieżowa „6”

1.

Niemalże do końca pierwszej połowy kibice na stadionie musieli czekać na bramkę
wyrównującą. W ostatniej akcji w tej części
spotkania, wystąpili ci sami „aktorzy”, co
przy pierwszej bramce. Piłkę z rzutu rożnego dośrodkował Krzyczkowski, natomiast
w polu karnym ponownie najwyżej wyskoczył Żydkiewicz i ładnym strzałem głową nie
dał szans Gembarowskiemu.
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adresem Eresaby i Arinze. Potwierdza to
jedynie stwierdzenie, że „zazdrość to rzecz
straszna”…
ŻBIK Nasielsk – Legionovia Legionowo 2:2 (2:2)
26 sierpnia
Żydkiewicz 4, 45 – Wierzbicki 7, Rymbiewski (k) 27
Żbik: Murawski – Ślubowski, Kłosowicz, Żydkiewicz,
Clif– Rawa, Krzyczkowski (85 Ćwikliński), Jóźwiak (80
Żbikowski), Załoga– Arinze (90 Baran), Eresaba.

Jakub Olech

Najlepsza „6” GLM – I
kolejki
Bramkarz – Stanisław
Mazan (KS Sergiejska)
– Rafał Załoga (Respekt)
– Przemysław Lewandowski (Popowo B.)
– Krzysztof Kurabiewicz
(Partyzanci) – Dawid DąPopowo Borowe
browski (KS Sergiejska)
5. mecz
–
Marcin
Moczydłowski
(NewsOldsBoys) .
Respekt 12:3 Mazewo
Bramki: P. Zubel 5, P. Zakrzewski 2, R. Załoga 5, Więcej informacji na stronie Internetowego
K. Rutkowski 1, A. Jaskulski 1, K. Garbuliński 1 sam. Radia Nasielsk.
Organizator:
Łukasz Gołębiewski – tel. 508435868

