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Woda w Psucinie

Nasielsk wystąpił o finansowe wsparcie wykonania studni głębinowej w Psucinie.
Przyznana dotacja wynosi ponad 104 tysiące złotych, natomiast wartość projektu
to blisko 116 tysięcy złotych.

VI Dzień Papieski
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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
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Płońska
tel. (023) 691–23–64
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

Święto nauczycieli
Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz lokalnych, m.in.
B urm i s t r z N a s i e l s k a B e rn a rd
D. Mucha, Sekretarz Zbigniew
Rutkowski, Przewodniczący RM
Dariusz Leszczyński, Wiceprzewodnicząca RM Janina Kownacka, Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
Barbara Sakowska, Komendant
Komisariatu Policji w Nasielsku
Wojciech Wołkowicz, Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej Agata Nowak oraz przedstawiciele

niespodzianek muzycznych. Na zakończenie
wszystkim nauczycielom oraz pracownikom
administracji i obsługi
uczniowie złożyli gorące
życzenia.
Po części artystycznej
przyszedł czas na i wyróżnienia. Nauczycielom
i innym pracownikom
szkół wręczone zostały
nagrody dyrektorów
placówek oświatowych.
Następnie głos zabrał Burmistrz Nasielska, który życzył
nauczycielom, aby każdego
dnia odczuwali na nowo swoje powołanie do nauczania.
Wspomniał również, że to
Jan Paweł II był największym
nauczycielem. Po przemówieniu wręczył nominacje na
e g z am i n at o r ó w
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Warszawie oraz
n a g r o d y. W y r ó ż n i e n i zo s t a l i
również przedsta-

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

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

fot. K. Ziemiecka

16 października w Hali Sportowej
w Nasielsku odbyły się uroczyste obchody
Dnia Edukacji Narodowej.

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. (023) 693–50–05

Poradnia Terapii Uzależnień
w Nasielsku, ul. Warszawska 50
tel. (023) 693–02–50
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wiciele związków zawodowych:
K r y s t y n a R a c z kow s k a ( N S Z Z
Solidarność Oświaty) i Mirosław
Zaręba (ZNP).
Ksiądz kanonik Tadeusz Pepłoński
również złożył życzenia nauczycielom podkreślił, że „warto służyć
drugiemu człowiekowi”.
KZ

szkół i przedszkoli z terenu gminy
Nasielsk. Uroczystość uświetnili
swoją obecnością goście z Sokrates Comenius z Grecji, Włoch
i Węgier.
Uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku przygotowali z tej okazji
akademię. Przypomnieli w niej
okoliczności powstania Komisji
Edukacji Narodowej, która miała
przełomowe znaczenie w historii
polskiego szkolnictwa. W występie gimnazjalistów nie zabrakło

Nasielsk ma oczyszczalnię
W środę, 18 października odbyło się otwarcie
oczyszczalni ścieków
w Nasielsku. Jest to
największa w dziejach
miasta inwestycja. Nic
więc w tym dziwnego,
że przecięcie wstęgi do
nowego obiektu miało
bardzo uroczystą oprawę.
W otwarciu uczestniczyli
przedstawiciele władz
państwowych i samorządowych Mazowsza, powiatu i gminy.
Osobom najbardziej zaangażowanym
w realizację przedsięwzięcia, gospodarz terenu, Burmistrz Bernard Mucha,
wręczył symboliczne podziękowania

w imieniu władz
Nasielska. Nowo
otwartą oczyszczalnię ścieków
poświęcił ksiądz
proboszcz Tadeusz
Pepłoński.

fot. M. Stamirowski

Uroczystość odbyła
się dzień po oddaniu
tego numeru „Życia
Nasielska” do druku,
dlatego obszerniejszą relację z tego
wydarzenia opublikujemy w następnym wydaniu
gazety.
Dariusz Panasiuk

Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
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Uroczystość przy Lipowej

ażdy rodzaj sportu
K
niesie z sobą bogaty
skarbiec wartości – te sło-

O

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele wojewódzkich i powiatowych
władz samorządowych, nasielscy radni oraz Bernard D. Mucha, Burmistrz
Nasielska. Wśród zaproszonych gości
nie zabrakło również reprezentantów

Wygasł mandat
Komisarz Wyborczy w Warszawie poinformował o wygaśnięciu mandatu radnej Katarzyny
Rusek w okręgu wyborczym
nr 1, wybranej z listy Komitetu
Wyborczego Wyborców Centrum
Samorządowe.
Uchwałę w tej sprawie podjęła Rada
Miejska w Nasielsku pod koniec
września tego roku. Wynikała ona
z faktu, że w ubiegłym miesiącu
lek. Katarzyna Rusek została powołana na dyrektora tutejszego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
Rada Miejska w Nasielsku będzie
więc działać w zmniejszonym
składzie. Nie będzie wyborów
uzupełniających, które w takim
przypadku powinny być przeprowadzone w okresie 6 miesięcy
przed zakończeniem kadencji
obecnej rady – a, jak wiadomo,
kolejne wybory już 12 listopada.
Obwieszczenie o wygaśnięciu
mandatu, podpisane przez Józefa
Medyka, Komisarza Wyborczego,
zostało opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podane do publicznej wiadomości w Nasielsku.
dar
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Nasielsk 2006-10-05

ROŚ 7625/54/06

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
środowiska (tekst jednolity – Dz. U. z dnia Nr 129, poz. 902), art. 10 ustawy
z dnia 14.06.1960 Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity
– Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 20
września 2006r. wpłynął wniosek Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu
Miejskiego w Nasielsku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pt. „Budowa sieci wodociągowej
z przyłączami w Nasielsku ul. Młynarska i Topolowa” .

12 października odbyło się uroczyste
otwarcie nowego obiektu sportowego przy ulicy Lipowej.

Symbolicznego przecięcia wstęgi
dokonali: Maria Kowalska, Starosta
Nowodworski, Alicja Bojarska-Lewandowska, wizytator Kuratorium Oświaty
oraz Grzegorz Duchnowski, gospodarz
uroczystości, dyrektor ZSZ w Nasielsku. Salę sportową poświęcił ksiądz
prałat Tadeusz Pepłoński, proboszcz
parafii św. Wojciecha w Nasielsku.

G

fot. D. Panasiuk

wa Jana Pawła II zdobiły
w miniony czwartek salę
gimnastyczną przy Zespole Szkół Zawodowych
w Nasielsku.

Z funkcjonalnej budowli szczególne powody do zadowolenia mają
uczniowie i nauczyciele. Została
ona wyposażona w kilka boisk
i specjalistycznych urządzeń, które
stwarzają warunki do uprawiania
różnych dyscyplin sportowych.
Spełnia ona wszystkie wymogi unijne
– jest w niej przestronna szatnia oraz
łazienki. W założeniach, hala ma
służyć nie tylko prowadzeniu zajęć
sportowych, ale również ma stać się
miejscem spotkań uczniów.
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Młodzież z ZSZ po raz pierwszy w nowej sali sportowej

większość nasielskich zakładów pracy
i instytucji.

Dyrektor Grzegorz Duchnowski,
witając przybyłych na uroczystość,
w skrócie przypomniał, jak doszło do
realizacji przedsięwzięcia. Powiedział
między innymi: pomysł zbudowania
sali powstał w 2001 roku. Zawiązał
się komitet, w skład którego weszli
przedstawiciele Zarządu Powiatu,
Rady Rodziców, a na czele stanął
dyrektor szkoły. Opracowano projekt, na którego realizację udało się
organowi prowadzącemu pozyskać
środki z Unii Europejskiej – z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. To zasługa Zarządu na czele
ze Panią Starostą, ale ostateczna decyzja o rozpoczęciu budowy należała do radnych powiatu. W marcu
2005 roku rozpoczęto budowę sali
sportowej angażując przy tym środki
budżetu państwa oraz środki własne
powiatu nowodworskiego.
Maria Kowalska, Starosta Nowodworski, poinformowała ŻN, że budowa sali sportowej była w ostatnim
czasie największą
inwestycją powiatu o wartości
przekraczającej
2 miliony 200
tysięcy złotych.

Kowalska wręczyła nagrody zasłużonym dyrektorom placówek oświatowych z powiatu nowodworskiego
– wśród nich wyróżniono Zdzisława
Suwińskiego, dyrektora Liceum
Ogólnokształcącego w Nasielsku.
Również Grzegorz Duchnowski
nagrodził pracowników kierowanej
przez siebie placówki.
Dyrektor ZSZ podziękował odchodzącemu na emeryturę Tadeuszowi
Kurnickiemu, za wieloletnią pracę
nauczyciela wychowania fizycznego
i przysposobienia obronnego.
Po oficjalnych wystąpieniach zaproszonych gości, m.in. Marii Kowalskiej
i Bernarda Muchy, głos zabrała młodzież szkolna. Na sali było słychać
śpiew, skecze i oklaski. Publiczności
szczególnie przypadł do gustu występ gimnastyczek i tancerek.
Uroczystości szkolne poprzedziła
uroczysta msza święta w tutejszym
kościele, którą odprawił ksiądz Tadeusz Pepłoński.
Dariusz Panasiuk

O t wa rc i e s a l i
gimnastycznej
było okazją do
życzeń i gratulacji z okazji Dnia
Edukacji Narodowej. Maria Od lewej: T. Kurnicki i Dyrektor G. Duchnowski

Przyjazne oblicze

Macie niemiłe wspomnienia po
wizycie inspektorów sanitarnych?
Denerwuje Was ich obecność w Waszych firmach? Twierdzicie, że się Was
czepiają?

przedstawicielom władz lokalnych
i mieszkańcom zasad, form i specyfiki
pracy Inspekcji Sanitarnej. Pokazanie
jej przyjaznego oblicza, jako instytucji,
która służy pomocą.

Macie więc niepowtarzalną okazję, aby
zmienić swoje zdanie na ich temat.

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno
– Epidemiologicznej w Nowym
Dworze Mazowieckim lek. med. Andrzej Kudelski zapewnia, że w Dniu
Otwartym osoby zainteresowane
będą mogły otrzymać informacje na
temat działań poszczególnych sekcji
oraz uzyskać poradnictwo w zakresie aktualnych przepisów i procedur
stosowanych w pracy Inspekcji Sanitarnej.
dar

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Dworze
Mazowieckim poinformowała, że 23
października, od 800 do 1500 ogłoszony został DNIEM OTWARTYM
w Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
W zaproszeniu przesłanym do
naszej redakcji czytamy, że celem
Dnia Otwartego będzie przybliżenie

W związku z powyższym osoby zainteresowane postępowaniem mogą
zapoznać się z dokumentacją dotyczącą ww. sprawy w Urzędzie Miejskim
w Nasielsku ul.Elektronowa 3 pok. 205, w terminie 21 dni od daty podania
niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości.
Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi pisemne.
O
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STOWARZYSZENIE EUROPA I MY
zaprasza na

DEBATĘ PUBLICZNĄ
MASZ GŁOS-MASZ WYBÓR
23 PAŹDZIERNIKA 2006 r. godz. 1800
W programie:

kino Niwa w Nasielsku, ul. Kościuszki 12

– godz.1800 wstęp do debaty i zaprezentowanie programu debaty
Bartosz Kołomański Z–ca Prezesa Stowarzyszenia Europa i My
– godz. 1815 prezentacja programu kandydatów do władz samorządowych
– godz.1930 dyskusja z mieszkańcami
– godz.2030 zakończenie debaty

Kontakt: tel. 0 606 923 971
e-mail: stowarzyszenie@europaimy.org
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Sporna masa
obra informacja dla
D
właścicieli samochodów dostawczych – pojaz-

dy o dopuszczalnej masie
całkowitej równej 3,5 tony
będą prawdopodobnie
zwolnione z podatku „drogowego”. W ministerstwie
finansów trwają prace nad
korzystną zmianą podatku
od środków transportowych.
Nikt nie miał wątpliwości, że ustawa
o podatkach i opłatach lokalnych z 12
stycznia 1991 r. jest nieprecyzyjna. Być
może wreszcie uda się wyeliminować
kontrowersyjny przepis.

Rolnicy i właściciele firm mający samochody dostawcze od dawna skarżyli się
na przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. O problemie pisaliśmy
już na łamach „Życia Nasielska” w 2004
roku. Warto przypomnieć fragmenty
artykułu „Naginanie podatku”, który
nic a nic nie straci na aktualności
Jeszcze kilka lat temu właściciele samochodów o dopuszczalnej masie
całkowitej wynoszącej 3,5 tysiąca kg
nie musieli płacić podatku drogowego,
podobnie jak właściciele samochodów
osobowych, motocykli i ciągników
rolniczych. Ta wolność trwała od 1998

Do piątku, 20 września, w Urzędzie
Miejskim w Nasielsku obowiązkowo
zgłaszali się chłopcy, którzy w tym roku
kończą 18 lat oraz ci, którzy nie spełnili
tego obowiązku we właściwym czasie
i nie mają skończonych 24 lat.
Młodzi mężczyźni mogą liczyć się
z tym, że niebawem zostaną wezwani
na 9 miesięcy w kamasze.
W ostatnich dniach wśród polityków rozgorzała dyskusja dotycząca konieczności reformy wojska.
Pomysłów jest wiele. Jeden z nich
zakłada, że od służby wojskowej nie
będą zwalniać studia. Prezydent chce
brać w kamasze poborowych, którzy
nie rozpoczęli jeszcze nauki
w wyższych uczelniach
- odbywaliby oni kilkumiesięczną, obowiązkową
służbę. Jego zdaniem armia
powinna liczyć 150 tysięcy
żołnierzy, których duża
część pochodziłaby z powszechnego poboru. Służba
mogłaby wtedy trwać około
czterech miesięcy. Powoływani do niej byliby wszyscy
młodzi Polacy, którym pozwala na to zdrowie.
Inni natomiast, w tym rzesze ekspertów ds. obronności, opowiadają się za tym,
żeby młodzieży dać spokój
i zwolnić ich z zaszczytnego
obowiązku do końca życia.
Ich zdaniem polska armia

KRONIKA
POLICYJNA

roku, jednak przypomniano
sobie o ustawie z 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z jej
zapisami (Dz. U. z 2002 r., nr
9, poz. 84 ze zm.): „opodatkowaniu podatkiem od środków
transportowych podlegają
samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od
3,5 tony i poniżej 12 ton”. Była
tylko potrzebna odpowiednia
interpretacja zapisu ustawy.
3 lata temu ministerstwo
finansów, w piśmie Departamentu Podatków Lokalnych
i Katastru skierowanym do
jednej z gmin naszego powiatu
stwierdziło: „Zgodnie z przyjętymi zasadami przepisy prawa
podatkowego należy interpretować ściśle. Jeżeli zatem
środkiem transportowym jest (wskazany w art. 8 pkt 1 ustawy) samochód
ciężarowy i jego dopuszczalna masa
całkowita określona w dowodzie rejestracyjnym, w którym dokonano
wpisów między innymi na podstawie
świadectwa homologacji – wynosi
3,5 tony, oznacza to, iż pojazd taki
podlega opodatkowaniu podatkiem
od środków transportowych, a jego

Kamasze czekają
Kończy się rejestracja
przedpoborowych urodzonych w 1988 roku.

20 października–2 listopada

powinna jak najszybciej stać się zawodową i docelowo miałaby liczyć
od 90 do 120 tysięcy znakomicie
wyszkolonych żołnierzy. Twierdzą,
że mniej liczną armię o wiele łatwiej
jest bowiem modernizować.
Los wszystkich nastolatków, którzy jeszcze beztrosko spędzają
czas w szkołach średnich zależy
więc od decyzji polityków. Ma
ona zapaść w najbliższych tygodniach.
Nad przygotowywaniem zmian
w naszej armii pracowali autorzy
Strategicznego Przeglądu Obronnego. Dokument jest już gotowy. Teraz
będą się z nim zapoznawać prezydent, premier i parlamentarzyści.
dar
fot. D. Panasiuk

28–30.09. w Siennicy nieznani sprawcy
skradli 300 m2 blachy ocynkowanej.
Straty wynoszą 3000 zł na szkodę SPUH
w Siennicy.
29–30. 09. na ulicy POW nieznani sprawcy
włamali się do sklepu Zdzisława K. i skradli
m.in. olej silnikowy i płyny do chłodnic. Straty
wynoszą 600 zł.
30.09–01.10. na ulicy Grabowej nieznani
sprawcy skradli materiały budowlane. Straty
wynoszą 650 zł na szkodę Huberta S.Sprawcy
zostali ustaleni (Paweł O. i Tomasz O.).
01–02.10. nieznani sprawcy włamali się do
ogródka piwnego i skradli m.in. telewizor,
frytkownicę, elektryczny gryl i opiekacz. Straty
wynoszą 10000 zł na szkodę Andrzeja W.
04.10. na ulicy Piłsudskiego Stanisław W.
mieszkaniec Paulinowa kierował rowerem
po spożyciu alkoholu (1,37 mg/l).

wysokość wyznaczają stawki określone w uchwale rady gminy”.
Ustawodawca użył krótkiego słowa
„od”. Czy zatem chodzi o samochody
o masie równej 3,5 tony, czy powyżej
3,5 tony – np. 3501 kg? Katarzyna
Tryburska, ówczesny naczelnik Wydziału Podatków od Nieruchomości
ministerstwa finansów rozstrzygła problem jednoznacznie: opodatkowaniu
podlegają pojazdy o dopuszczalnej
masie całkowitej równej 3,5 tony.
Nie zgadzają się z tym właściciele
samochodów. Ich zdaniem zapis jest
nieprecyzyjny. Dopuszcza interpretację na niekorzyść podatnika. Twierdzą,
że skoro w tej samej ustawie, gdy jest
mowa o samochodach cięższych,
napisano: opodatkowaniu podatkiem
od środków transportowych podlegają
samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej
niż 12 ton. Zwrot „równej lub wyższej”
to nie to samo, co „od”.
Gdyby ustawodawca zapisał, że opodatkowaniu podlegają pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej równej
trzy i pół tony lub równej i powyżej
3,5 tony, to nie byłoby problemu, lecz
takiego zapisu nie ma w ustawie – komentuje jeden z właścicieli samochodu
o spornej masie, mieszkaniec powiatu
nowodworskiego. Jego zdaniem ustawodawca, wprowadzając próg podatkowy na poziomie 3500 kilogramów,
zastosował wartość masy całkowitej
występującą w prawodawstwie polskim
przy znakach drogowych i uprawnieniach do kierowania pojazdami. W tych
przypadkach samochód o masie
równej 3,5 tony mieści się w przedziale wagowym właśnie do 3500
kilogramów.
Ostatecznie stawki podatku określają
rady gminne. Nie mogą tylko przekroczyć kwot wskazanych w ustawie podatkowej. W przypadku samochodów
o masie całkowitej 3,5 tony podatek
może wynosić 500-600 złotych
rocznie.
Uderza to szczególnie w rolników.
Samochody ciężarowe, do 3,5 tony,
są bowiem najpopularniejszymi środkami transportowymi w gospodarstwach rolnych.

Właściciele samochodów dostawczych burzyli się, pisali pisma do różnych instytucji, w tym do ministerstwa
finansów, w których zwracali uwagę na
rażące, ich zdaniem, interpretowanie
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Ich protesty na wiele się jednak
nie zdały. Urzędnicy mieli swoje zdanie
w tej sprawie i koniec. Właściciele pozostawali bezradni, w przeciwieństwie do
producentów samochodów. Resort
finansów dostrzegł bowiem problem
dopiero wtedy, kiedy okazało się, że
od kilku lat spada sprzedaż samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej
wynoszącej 3,5 tony, a wzrasta o jeden
kilogram „lżejszych”. Branża motoryzacyjna znalazła sposób na to, żeby
jej klienci nie płacili podatków. Nagle
w ofertach sprzedaży pojawiły się
samochody o mniejszej masie, niepodlegające podatkowi.
Przygotowany w resorcie finansów
projekt nowelizacji ustawy o opłatach
i podatkach lokalnych, którym wkrótce ma się zająć Rada Ministrów, przewiduje zmianę kontrowersyjnego zapisu.
Zgodnie z jego nowym brzmieniem,
z opodatkowania podatkiem od środków transportowych mają być wyłączone samochody o dopuszczalnej
masie całkowitej równej 3,5 tony. Zdaniem ministerstwa zmiana ujednolici
też zasady opodatkowania pojazdów
ciężarowych z zasadami ich rejestracji
oraz wydawania uprawnień do kierowania takimi samochodami.
Zapewnienie zgodności z innymi
ustawami podatkowymi to tylko jeden
z powodów nowelizacji. Resort finansów obawia się, że spadek sprzedaży
samochodów o dopuszczalnej masie
całkowitej 3,5 tony, o co skutecznie
zadbali producenci pojazdów, może
znacznie zmniejszyć wpływy do
kasy fiskusa. Projekt zakłada więc
wzrost minimalnej stawki podatku
dla aut o masie wyższej niż 3,5 tony
do 661,68 zł. Ponadto rząd planuje
objęcie samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony
nowym podatkiem od samochodów.
W Sejmie odbyło się już pierwsze
czytanie projektu znowelizowanej
ustawy.
Dariusz Panasiuk

04–11.10. na ulicy Słonecznej nieznani
sprawcy włamali się do domku letniskowego Wiesława P. i skradli butlę gazową
i reduktor.
05.10.w MogowieWaldemar H. kierował rowerem po spożyciu alkoholu (0,82 mg/l).
05.10. w PieścirogachWiesław J. kierował rowerem po spożyciu alkoholu (0,98 mg/l).
05.10. w Miękoszynie Sławomir R. kierował rowerem po spożyciu alkoholu (0,80
mg/l).
05.10. w Andzinie Jerzy G. kierował rowerem
po spożyciu alkoholu (1,02 mg/l).
05.10. w Miękoszynie Tadeusz P. kierował rowerem po spożyciu alkoholu (1,09 mg/l).
06.10. w Konarach Adam T. kierował rowerem po spożyciu alkoholu (0,29 mg/l).
07.10. w Kątnych Krzysztof S. kierował
samochodem po spożyciu alkoholu (0,92
mg/l).
07.10. w StudziankachAndrzej P. kierował rowerem po spożyciu alkoholu (0,55 mg/l).
07.10. na ulicy Płońskiej Radosław W.
kierował rowerem po spożyciu alkoholu
(1,15 mg/l.).
08.10. w Mazewie Jarosław S. kierował rowerem po spożyciu alkoholu (1,60 mg/l).
08.10. w Krzyczkach Sławomir S. kierował rowerem po spożyciu alkoholu (1,53 mg/l).
08.10. w Krzyczkach Wojciech S. kierował
rowerem po spożyciu alkoholu (1,19 mg/l).
09.10. na ulicy Warszawskiej Wiesław K.
kierował rowerem po spożyciu alkoholu
(0,50 mg/l).
09.10. w Lubominie nieznani sprawcy
włamali się do pomieszczeń gospodarczych Andrzeja W. i skradli rower górski
o wartości 500 zł.
09.10. na ulicy Warszawskiej Krzysztof P.
kierował rowerem po spożyciu alkoholu
(0,97 mg/l).
09.10. na ulicy Piaskowej Krzysztof Ż.
kierował rowerem po spożyciu alkoholu
(0,85 mg/l).
09.10. w ChrcynnieAndrzej K. kierował rowerem po spożyciu alkoholu (1,52 mg/l).
09.10. na ulicy Warszawskiej Jan W. kierował rowerem po spożyciu alkoholu (1,44
mg/l).
09–10.10. na ulicy Kościelnej nieznani
sprawcy włamali się do komórki Dariusza
Z. i skradli 500 kg węgla, piłę ręczną, siekierę
i młotek.
09.10. na ulicy Młynarskiej nieznani sprawcy
włamali się do niezamieszkałego domu i skradli skrzynkę elektryczną z osprzętem.
11.10. w Mogowie Marcin K. kierował rowerem po spożyciu alkoholu (0,95 mg/l).

Woda w Psucinie
Gmina Nasielsk
uczestniczy
w Mazowieckim Programie
Z a o p at r z e n i a
w Wodę – Budowa Wodociągów na Terenach
Wiejskich. Urząd
Marszałkowski
Województwa
Mazowieckiego
opublikował listę
wnioskodawców
do samorządowego programu rozwoju Mazowsza,
którzy złożyli dokumenty o dotację
celową w terminie od 11 do 15 września 2006 r.

fot. D. Panasiuk

Nasielscy MC’s znów uderzają
o 2,5 roku od ukazaP
nia się ostatniej płyty
„To co widzą moje oczy”,

„żywe” skrecze,
okładka, nadruk
na krążku (po raz
pierwszy), a przede
wszystkim mnóstwo pracy i serca
włożonego w tą
produkcję sprawiają, że nie odbiega ona wiele od
profesjonalnych
płyt wydawanych
w dużych wyt w ó r n i a c h mu zycznych. Prawie
10 lat na scenie,
duża ilość nagrane go m at e ri a ł u ,
występy na żywo i wspaniały
kontakt z publiką sprawiły, że „B.
Skład” jest znaną grupą na mapie
„hip hopowego Mazowsza” (i nie
tylko). Wszystkich słuchaczy, fanów i ludzi zainteresowanych tym
krążkiem zapraszamy na oficjalną
stronę www.bsklad.nasielsk.pl,
gdzie można ściągnąć promomix,
oraz dowiedzieć się więcej na temat zespołu, jak i najnowszej pły-

nasielscy MC’s znów uderzają z nowym materiałem. 1. listopada 2006 r.
to data wydania przez
„B. Skład” najnowszej,
piątej z kolei płyty, która
nosi tytuł „Konkret”.

162 zgłoszenia na kwotę wynoszącą 22 miliony złotych - trzykrotnie
przekraczającą przeznaczone na
ten cel środki. W tej sytuacji Zarząd
Województwa postanowił znaleźć dodatkowe fundusze, tak aby
dofinansować wszystkie złożone
przez gminy projekty. Ze wsparcia
finansowego skorzystają gminy,
które z powodu suszy nie dałyby
rady samodzielnie pokryć kosztów
budowy wodociągów.

Nasielsk wystąpił o finansowe
wsparcie wykonania studni głębinowej w Psucinie. Przyznana dotacja
wynosi ponad 104 tysiące złotych,
natomiast wartość projektu to blisko
116 tysięcy złotych.
Biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego poinformowało, że na ogłoszony przez Samorząd Województwa Mazowieckiego nabór wniosków, dotyczący dofinansowania
budowy wodociągów, wpłynęły aż
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20 października–2 listopada

W ciągu ostatnich 5 lat, z budżetu
województwa na budowę wodociągów i sieci kanalizacyjnej na Mazowszu przekazano 87,5 mln zł.
Dariusz Panasiuk

Nad krążkiem tym pracowali
prawie 2 lata, grając jednocześnie
sporo koncertów. Do współpracy
przyłączyli się zaprzyjaźnieni ludzie z tego kręgu muzycznego.
Wyprodukowanych przez siebie
bitów użyczył m.in. Fuso, Mardok,
Młody, Kalata, Qchcik. Są także
goście wspomagający „BS” na
mikrofonach: RRI, Długi, Nastyk,
Runo, Jarzek, Młody, Kinga i Kari B.
Projektem okładki, masteringiem
i złożeniem wszystkiego w jedną
całość zajął się Domalak, natomiast zdjęcia do okładki wykonał
T. Mikulski. To pełnowymiarowa
płyta zapełniona do samego końca, całość trwa ok.80 minut. Dobry technicznie przekaz, mocne
„tłuste” bity, konkretne nawijki,
R

E

K

L

ty, płyty, która z pewnością nieźle
namiesza w lokalnym środowisku
hip hopowym. Konkret produkcja
2006, Pochodnia Wciąż Płonie.
Zespół ciągle szuka wydawcy,
promotorów i sponsorów, by móc
w końcu legalnie nagrać i wydać
swoją muzykę, która miałaby
wtedy większe szanse na trafienie
do szerszego grona słuchaczy.
BSKLAD RECORDS
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Uroczystość w Dębinkach

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła
II – tak właśnie,
już za kilka dni,
będzie brzmieć
pełna nazwa placówki oświatowej
w Dębinkach. Uroczystość nadania
s z ko l e i m i e n i a
największego
Polaka odbędzie
się w najbliższy
wtorek, 24 października. Tego samego dnia zostanie otwarta nowa
sala gimnastyczna.

fot. D. Panasiuk

sali gimnastycznej i przyszkolnego
Centrum Multimedialnego.
Na uroczystości w Dębinkach został
zaproszony ksiądz biskup Stanisław
Wielgus, Ordynariusz Diecezji
Płockiej.
dar

Uroczystość rozpocznie się mszą
świętą, podczas której nastąpi poświęcenie sztandaru szkoły. Po mszy
św. odbędzie się również poświęcenie
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Nazwisko dziecka
Nazwisko i imię indywidualizują
człowieka; pozwalają odróżnić go
od innych ludzi. Te elementy stanu
osobowego człowieka są doniosłe nie
tylko na płaszczyźnie prawa rodzinnego,
ale i we wszelkich stosunkach prawnych,
jakie człowiek nawiązuje jako uczestnik
obrotu prawnego.
W odniesieniu do nazwiska dziecka
kodeks rodzinny kieruje się zasadą
dobra dziecka, jak i realizuje zasadę
równouprawnienia dzieci bez względu
na ich małżeńskie czy pozamałżeńskie
pochodzenie. Nazwisko dziecka pozostaje jednak w związku z sytuacją prawną jego rodziców i ich nazwiskiem.
1. Nazwisko dziecka małżeńskiego

Dziecko urodzone w trakcie trwania
małżeństwa jego rodziców lub przed
upływem 300 dni od jego ustania lub
unieważnienia uważa się za pochodzące od męża matki. Dziecko to nosi
nazwisko męża matki. Jednakże nie
w każdym przypadku nazwisko to jest
jednocześnie wspólnym nazwiskiem
małżonków. Żona może bowiem przy
zawarciu małżeństwa pozostać przy
swoim dotychczasowym nazwisku
albo dodać do niego nazwisko męża.
W takiej sytuacji kodeks rodzinny
wskazuje na dwa rozwiązania. Według
pierwszego, jeżeli małżonkowie przy
zawarciu małżeństwa nic nie oświadczyli w sprawie nazwiska dzieci, noszą
one nazwisko męża matki (ojca). We-

dług drugiego, przy zawarciu małżeństwa małżonkowie mogą oświadczyć,
że dzieci zrodzone z ich związku będą
nosić nazwisko żony. Zasady ustalania
nazwiska dziecka małżeńskiego stosuje się również w razie zawarcia małżeństwa przez rodziców po urodzeniu się
dziecka. Jeżeli wskutek tego nazwisko
dziecka, które ukończyło 13 lat, miałoby ulec zmianie, potrzebna jest również
jego zgoda.
W przypadku zaprzeczenia ojcostwa
dziecko traci nazwisko ojca i nabywa nazwisko matki, jakie nosiła ona
w chwili jego urodzenia. Jeżeli matka
nosiła nazwisko męża, to nazwisko
dziecka faktycznie się nie zmienia.
Natomiast rozwód rodziców nie powoduje zmiany nazwiska dziecka, choćby
jeden z małżonków złożył oświadczenie o powrocie do poprzedniego
nazwiska.
W razie zawarcia małżeństwa przez
matkę dziecka, które nosi już nazwisko
swojego ojca, nie jest dopuszczalne
nadanie dziecku nazwiska kolejnego
męża. Zakaz ten nie dotyczy tylko
nazwiska ojca ustalonego na drodze
sądowej.
2. Nazwisko dziecka pozamałżeńskiego
W razie uznania dziecka
W razie uznania dziecka nabywa
ono nazwisko ojca. Jednakże może
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zaistnieć sytuacja, w której mimo
uznania dziecka, zwłaszcza starszego, ono samo bardziej identyfikuje
się z matką. W takim przypadku za
zgodą obojga rodziców dziecko
może nosić nazwisko matki. Jeżeli
dziecko skończyło 13 lat, potrzebna
jest również jego zgoda.
Sądowe ustalenie ojcostwa
Sądowe ustalenie ojcostwa nie powoduje jednoczesnego nadania dziecku
nazwiska ojca. Uważa się bowiem,
że więź dziecka z ojcem ustalonym
wbrew jego woli jest tylko formalna,
a faktyczna sytuacja rodzinna dziecka nie ulega zmianie. Ustawodawca
pozostawił tą decyzję dziecku bądź
jego przedstawicielowi ustawowemu.
Na ich wniosek nazwisko ojca nadaje
sąd w wyroku ustalającym ojcostwo
albo sąd opiekuńczy w późniejszym
postanowieniu.
Dziecko o nieustalonym ojcostwie.
W tym przypadku dziecko nosi nazwisko matki. Jeżeli jednak matka zawarła
później małżeństwo z mężczyzną,
który nie jest ojcem dziecka, może
ono nabyć nazwisko męża matki.
Dziecko, które ukończyło 13 lat musi
na to wyrazić zgodę
Dziecko nieznanych rodziców
Dziecku nieznanych rodziców nazwisko nadaje sąd opiekuńczy.
Marek Rączka

ZASIEDZENIE NIERUCHOMOŚCI
Zasiedzenie jest jedną z najstarszych
form nabycia własności. Legalizacja tego
stanu prowadzi do usunięcia długo trwającej sprzeczności między faktycznym
władaniem nieruchomością przez daną
osobę a istniejącym stanem prawnym
własności. Nierzadko bowiem w praktyce występuje sytuacja, gdy osoba, która
nieruchomością włada, faktycznie nie
jest jej właścicielem lub nie jest w stanie
swojej własności wykazać. Aby osoba
nie będąca właścicielem nieruchomości
nabyła jej własność, musi być spełnione
kilka przesłanek:

Przede wszystkim musi istnieć posiadacz samoistny. Jest to ten, kto włada
rzeczą jak właściciel, ale nim nie jest.
Kolejnym, koniecznym do zasiedzenia warunkiem jest upływ czasu
określonego w ustawie. Ustawodawca
uzależnia, bowiem w tym przypadku
nabycie własności nieruchomości od
czasu, który upłynął od chwili objęcia
jej w posiadanie. Zasiedzenie następuje
z mocy ustawy, a terminy nie mogą
być w żaden sposób modyfikowane
wolą stron. Ustawa przewiduje dwa
terminy zasiedzenia - dwadzieścia
lat w wypadku posiadania w dobrej
wierze i trzydzieści lat w wypadku
posiadania w złej wierze. Nierozłącznie
z tym warunkiem związany jest kolejny
- czyli nieprzerwane posiadanie nieruchomości. Zasiedzieć nieruchomość
może zarówno osoba pełnoletnia, jak
i małoletnia. Dobra wiara posiadacza
polega na tym, że z przyczyn usprawiedliwionych nie wie on o tym, że
prawo własności mu nie przysługuje.
Przykładowo nabył on własność od
osoby nie będącej właścicielem lub od

osoby nie posiadającej pełnej zdolności
do czynności prawnych. Będzie to dotyczyło zbywającego, który nie osiągnął
osiemnastego roku życia, bądź osoby
ubezwłasnowolnionej (powodem ubezwłasnowolnienia może być np. niedorozwój umysłowy, choroba psychiczna,
eta). Działanie w dobrej wierze uzasadni
również sytuacja, gdy akt notarialny był
dotknięty brakiem powodującym jego
nieważność. Zatem dobra wiara posiadacza polega na usprawiedliwionym
w danych okolicznościach przekonaniu, że przysługuje mu takie prawo
do władania rzeczą, jakie faktycznie
wykonuje.

Zasiedzenie nieruchomości może nastąpić również w tzw. złej wierze. Polega
ona na tym, że posiadacz wie o tym, że
prawo własności mu nie przysługuje,
ale je wykonuje. W przypadku małoletniego, termin zasiedzenie ulega
wydłużeniu w taki sposób, że nabycie
własności nie może nastąpić wcześniej
niż po upływie dwóch lat od uzyskania
przez niego pełnoletniości.
Wspomniane powyżej nieprzerwane
posiadanie nieruchomości polega na
tym, że każdy kolejny posiadacz może
zaliczyć okres posiadania poprzednika.
Doliczenie posiadania poprzednika jest
możliwe tylko wówczas, gdy termin
zasiedzenia jeszcze biegnie. Jeżeli
poprzedni posiadacz uzyskał je w złej
wierze, czas jego posiadania może
być doliczony tylko wtedy, gdy łącznie
z czasem posiadania obecnego posiadacza wynosi przynajmniej trzydzieści
lat. Zatem należy to rozumieć w ten
sposób, że jeżeli posiadacz nierucho-

mości, sam będący w dobrej wierze,
nabył posiadanie od posiadacza złej
wiary, to wówczas zasiedzenie ulega
wydłużeniu do lat trzydziestu. Ponadto
spadkobierca posiadacza może zali
czyć okres, w jakim nieruchomość
znajdowała się w posiadaniu jego
spadkodawcy. Należy pamiętać o tym,
że bieg terminu zasiedzenia rozpoczyna się w chwili objęcia nieruchomości
w posiadanie samoistne. Jego upływ
pociąga za sobą nabycie własności
nieruchomości. Bardzo ważne jest to,
że skutki zasiedzenia następują z mocy
prawa w ściśle oznaczonym momencie,
tj. z upływem ostatniego dnia wymaganego terminu samoistnego posiadania.
Każdy posiadacz, który nabył własność
przez zasiedzenie, może domagać się,
aby sąd stwierdził to w orzeczeniu.
Wydane przez sąd orzeczenie stanowi
dowód nabycia własności i jest przede
wszystkim podstawą do wpisu prawa
własności do księgi wieczystej.
Warto też zaznaczyć, że również posiadacz rzeczy ruchomej (np. samochodu,
siewnika, komputera) nie będący jej
właścicielem może nabyć własność tej
rzeczy w określonych okolicznościach.
Ma to miejsce wówczas, gdy posiada on
daną rzecz nieprzerwanie od lat trzech
jako posiadacz samoistny. Nabycie
następuje tylko i wyłącznie w sytuacji,
gdy posiadacz działa w dobrej wierze.
Zła wiara wyklucza nabycie własności
tej rzeczy. Należy pamiętać o tym, że
dobra wiara posiadacza samoistnego
rzeczy ruchomej powinna istnieć przez
cały okres wymagany do zasiedzenia.
Marek Rączka
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Grypa – szczepić się czy nie?
ierwsza nasuwająca wirionem lub tzw. szczepionki
P
się odpowiedź brzmi: podjednostkowe, które mogą być
oczywiście! Jednak trzeba

było dopiero zeszłorocznego widma ptasiej grypy, by
Polacy w nieco większym
stopniu zainteresowali się
szczepionkami przeciwgrypowymi. Choć i tak
zaszczepiło się niewielu:
10 lat temu – 0,7%, 3 lata
temu – 5%, w zeszłym roku
– 9%. Potwierdza to tezę, że
ludzie najchętniej szczepią
się na choroby, które w danym momencie wywołują
w nich lęk, a nie faktycznie
im zagrażają…

Mimo że szczepienia ochronne to
najbardziej bezpieczne i efektywne działania profilaktyczne, jakimi
obecnie dysponujemy w walce
z wieloma chorobami, często pojawiają się nieuzasadnione obawy
dotyczące działań niepożądanych
szczepionek. Utrzymujące się
mity dotyczą również szczepień
ochronnych przeciwko grypie.
Uważa się np., że szczepienie to
powinno chronić przed każdym
przeziębieniem i że uodparniać
należy przede wszystkim osoby
pracujące. A przecież katar z kaszlem i chrypką to nie to samo, co
grypa, której często towarzyszą
powikłania.
Najczęstszym z nich jest zapalenie
płuc i oskrzeli; nierzadkie są też
zapalenia ucha środkowego, które
mogą doprowadzić do częściowej
utraty słuchu. Inne powikłania to
m.in. zapalenie opon mózgowych
i mózgu, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie mięśni z towarzyszącą niewydolnością nerek. Przy
ciężkiej grypie możliwe są nawet
ostre psychozy z halucynacjami
wzrokowymi i słuchowymi.
Zaszczepić się powinny przede
wszystkim ci, którzy są szczególnie wrażliwi na powikłania grypy.
Są to: dzieci i osoby po 50. roku
życia, zwłaszcza przebywające
w domach spokojnej starości lub
dla przewlekle chorych; chorzy
na schorzenia dróg oddechowych
(astmę) oraz osoby z cukrzycą
i niewydolnością nerek, jak też
dzieci i młodzież, które z jakichś
powodów stale przyjmują kwas
acetylosalicylowy (aspirynę, polopirynę), ze względu na fakt, iż
zarażenie grypą w ich przypadku
może zwiększać ryzyko wystąpienia tzw. zespołu Reya.
Dla dobra dziecka winny szczepić
się również się kobiety planujące
ciążę na sezon grypowy. Gdy ciężarna cierpi na chorobę przewlekłą
zwiększającą ryzyko powikłań grypy, szczepionkę przed nadchodzącym sezonem grypowym należy
podać bez względu na zaawansowanie ciąży. Karmienie piersią
nie stanowi przeciwwskazania
do szczepień przeciw grypie. Dla
dzieci są szczepionki zawierające
„zabite” wirusy z rozszczepionym

podawane dzieciom już od szóstego miesiąca życia.
Dobrze, by zaszczepiły się osoby, które stykają się na co dzień
z wieloma ludźmi: lekarze, nauczycielki, pielęgniarki, kontrolerzy w pociągach. Są one bardziej
narażone na zachorowanie, a poza
tym mogą stać się źródłem infekcji
dla innych.
Przeciwwskazaniami do szczepienia przeciwko grypie jest
uczulenie na kurze białko (na
którym hoduje się wirusy grypy)
i niektóre antybiotyki – ich śladowe ilości znajdują się w każdej
szczepionce (wśród składników są
neomycyna i formaldehyd). Nie
wolno szczepić osób, u których
poprzednia szczepionka wywołała reakcję alergiczną, ani dzieci
przed szóstym miesiącem życia.
W wypadku kobiet w pierwszym
trymestrze ciąży o szczepieniu
decyduje lekarz. Nie można też
szczepić chorych w ostrej fazie
infekcji z podwyższoną temperaturą ani przy zaostrzeniu choroby
przewlekłej. Przeciwwskazaniem
są także pewne schorzenia neurologiczne. Zresztą, przed szczepieniem powinno się zasięgnąć
opinii lekarza.
Najlepiej zaszczepić się przed
początkiem sezonu grypowego
– nabycie pełnej odporności trwa
co najmniej dwa tygodnie. Od lat,
zgodnie z oficjalnymi zaleceniami,
że w sezonie jesienno-zimowym
szczepienie przeciw grypie należy
zaproponować każdemu pacjentowi, który zjawi się w gabinecie lekarza
nawet wtedy, gdy istnieje już wzrost
zachorowań na grypę. Optymalny
okres na szczepienie to czas od
września do grudnia, a nawet stycznia. Grypowy szczyt przypada u nas
od stycznia do marca. Szczepionka
jest skuteczna, ponieważ szczepy
wirusa zawarte w niej pokrywają się
ze szczepami wywołującymi grypę
w danym roku.
Zaszczepić się można u lekarza
rodzinnego (pacjent płaci tylko za
szczepionkę, a sama usługa związana z wykonaniem szczepienia
jest wtedy bezpłatna). Po zbadaniu
pacjenta i ustaleniu, że nie ma przeciwwskazań do szczepień, lekarz
wypisuje receptę na szczepionkę.
Kupuje się ją w aptece i wraca do
przychodni, gdzie w gabinecie
zabiegowym pacjent zostaje zaszczepiony. Należy pamiętać, że
szczepionka musi być przechowywana w temperaturze od +2
do +8°C. Niekiedy przychodnie
posiadają szczepionkę na miejscu.
Można też zaszczepić się w prywatnym gabinecie lub centrum
medycznym oraz w punktach
szczepień stacji sanitarno-epidemiologicznych. Szczepionka jest
tam dostępna na miejscu.
LAN
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W krainie Kawalerów Mieczowych
Do dziś o wielu narodach
mieszkających na terenach dawnego Związku
Radzieckiego mówimy
z wyższością: Ruscy. Tak
samo nazwalibyśmy także
mieszkańców tego państwa, przynajmniej do niedawna. Dzisiejsza Estonia
to prężnie się rozwijający
kraj, zaś jego mieszkańcy należą do najbardziej
s ko m p u t e r y z o wa n y c h
społeczeństw Europy.
W pierwszym półroczu bieżącego
roku uzyskano tam wzrost gospodarczy wysokości 11,7%; przypomnijmy:
w Polsce – jest o połowę mniejszy, co
uważa się przecież za sukces… Bezrobocie w Estonii jest niższe niż 2%.
Kraj ten jest blisko związany bizneso-

a poza tym, przez Sieć trudno wręczyć łapówkę…

Te zmiany to efekt wprowadzenia
przed 10 laty akcji „Tygrysi skok”
– był to pierwszy na świecie program
przyłączenia do Sieci wszystkich szkół;
z udziałem zarówno państwa, jak
i sektora prywatnego. Organizowano
darmowe kursy używania komputerów, z czego skorzystało 10 proc. społeczeństwa. Na efekty nie trzeba było
długo czekać. Sieć stała się elementem
codziennego życia, kraj się rozwija, jego
mieszkańcy dobrze zarabiają, a w Estonii
powstają powszechnie znane programy
komputerowe, np. Skype. Wobec tego
fakt, że uczniowie nie mają dzienniczków, bo oceny i uwagi nauczyciele
zamieszczają na szkolnych serwerach
– to już drobiazg.

Siedzibą Urzędu
Rady Ministrów
jest jedna z kamieniczek na
Górnym Starym
Mieście stolicy
kraju, Tallina.
Mała i niechroniona. Dlaczego?
Okazuje się,
że posiedzenia
rządu odbywają
się… w formie
internetowych
Na zdjęciu: naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia Ministerstwa Spraw chatów. MinistroSocjalnych, Heidi Gil i wiceministrem zdrowia, dr Peeter Laasik
wie mogą więc
wo z Finlandią (Estończycy i Finowie przebywać w swoich ministerstwach,
należą do tej samej grupy narodów na zagranicznych wyjazdach, a nawet
ugrofińskich). Najważniejsze jednak, w domach. W Internecie pojawia się
że poza wzrostem produkcji dokonał każdy projekt ustawy czy rozporząsię tam ogromny skok technologiczny, dzenia: dzięki temu nie tylko nie staje
a stopień innowacyjności w gospodar- się on obiektem spekulacji dziennice należy do najwyższych. Estończycy karzy, ale każdy obywatel może go
lubią nowinki technologiczne.
przeczytać i skomentować.
fot. A. Wojtko

Choćby Internet. Jest on tam bardzo
popularny, a z jego pomocą można
załatwić wiele spraw. Darmowe punkty zapewniające dostęp do Sieci są
w każdej miejscowości. 6 lat temu
parlament uchwalił ustawę uznającą
dostęp do Internetu za prawo każdego obywatela.

Niektórzy uważają, że rewolucja informatyczna była w Estonii możliwa, bo
to niewielki kraj i jego mieszkańców
(1,3 mln osób) łatwo było „umieścić”
w Sieci. Ale przecież równie nieliczni
są Łotysze (niewiele ponad 2 miliony), a w tym kraju Internet nie jest tak

Czy za rozwojem technologicznym
nadążają inne dziedziny życia? Estończycy uważają, że nie. Tak sądzi
również wiceminister zdrowia dr
Peter Laasik w Ministerstwie Spraw
Socjalnych. Widać te zaległości przy
analizie chociażby danych dotyczących schorzeń serca, problemów
związanych z nadużywaniem alkoholu oraz samobójstw – niestety,
liczby te są wysokie. Jest to efektem
szybkiego tempa życia i intensywnej
pracy w ostatnich latach.
Aby poprawić tę sytuację, obecnie na
zdrowie przeznacza się sporą cześć
PKB, ok. 5–5,5%. Jednak jeśli chodzi
o podstawową opiekę zdrowotną,
leczenie szpitalne i ratownictwo medyczne, zdecydowanie mamy Estończykom czego pozazdrościć.
Jako podstawowe rozwiązanie w służbie
przyjęto tam model duński – głównym
ogniwem są lekarze rodzinni. Chętnie
kierują oni pacjentów na rozmaite badania i zabiegi, bo estońska kasa chorych
nie tylko płaci stawkę kapitacyją (na
głowę pacjenta) oraz kwotę bazową (za
to, że w ogóle prowadzą praktykę), ale
i także (w przeciwieństwie do polskiego Narodowego Funduszu Zdrowia)
za wszystkie zlecone badania i zabiegi.
Lekarze specjaliści są konsultantami nie
tyle pacjentów, co lekarzy rodzinnych.
Gdy lekarz pierwszego kontaktu uzna,
że potrzebna jest wizyta u specjalisty, po
prostu umawia swojego chorego, który
wychodzi od lekarza rodzinnego z ustalonym (oczywiście szybkim) terminem
u konkretnego specjalisty. Pacjent może
oczywiście też samodzielnie wybrać
specjalistę. Na świadczenia zdrowotne
pracodawcy odprowadzają 13% zarobków pracowników. Leki refundowane
są do 90% ceny. Pełnopłatne są wizyty
u stomatologów (wyjątek: dzieci i młodzież) i operacje plastyczne (ale zabiegi
in vitro są refundowane w 50%). Pensja
pielęgniarki to zwykle średnia krajowa,
jak poinformowała estońska naczelnik
Wydziału Ochrony Zdrowia Heidi Gil,
za to lekarze zależą do najlepiej zarabiających profesji.

SPORT
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Talin, widok na Dolne Stare Miasto

popularny. To zatem nie przypadek,
a świadomy wybór: w Estonii w ciągu ostatnich 10 lat co roku na rozwój
technologii komputerowych przeznaczano 1 proc. budżetu. Podobny
rząd wielkości w Polsce przeznacza
się na całą naukę…

fot. A. Wojtko

Można odnieść wrażenie, że to nie za
oceanem, a w Estonii jest prawdziwa
Ameryka… Jeśli do tego dodać
piękno tallińskiej starówki i urok bialych
nocy, nie ma się co dziwić, że nasi
rodacy, pracujący głównie na czarno,
już tam są.
Agata Wojtko
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PIŁKA NOŻNA DLA GIMNAZJALISTÓW
13 października br. w typowo jesienną
pogodę na stadionie miejskim w Nasielsku odbył się turniej piłki nożnej dla
dziewcząt i chłopców ze szkół gimnazjalnych. Punktualnie o godzinie 9.00
rozpoczęły się rozgrywki. Mecze były
rozgrywane równolegle na dwóch boiskach. Na jednym grały dziewczęta na
drugim chłopcy. Jako pierwsze spotkały
się ze sobą drużyny z Nasielska i Pieścirogów. Dziewczęta z Pieścirogów
wygrały z Nasielskim gimnazjum 9 : 3,
natomiast chłopcy ulegli Nasielskowi 0:
3. Drugi mecz rozegrały ze sobą reprezentacje Nasielska i Cieksyna. U chłopców 1 :0 ( po rzucie karnym) wygrało
nasielskie gimnazjum, a u dziewcząt
zwyciężyła drużyna z cieksyńskiego
gimnazjum, pokonując swoje przeciwniczki 9:2. W ostatnim spotkaniu

Kategoria dziewcząt
I miejsce Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie

(skład drużyny: Agnieszka Śmigasiewicz,
Angelika Wierzbowska, Sylwia Malon,
Sylwia Chmurska, Ula Siadkowska,Agnieszka
Ołtarzewska, Ewelina Liberadzka, Joanna
Zimińska, Iza Bieżuńska.

II miejsce Zespół Szkół Nr 2 w Pieścirogach
III miejsce Publiczne Gimnazjum Nr
1 w Nasielsku
Kategoria chłopców
I miejsce Publiczne Gimnazjum Nr
1 w Nasielsku

(skład drużyny: M. Burzyński, F. Adamski,
S. Rejchel, M. Chrzanowski, M. Borowski,
K. Wawrzyński, D. Gołucki, B. Włodarski,
M. Romanowski, K.
Kurabiewicz, R. Ziółkowski,
K. Borzym, E.Wyszyński, M.
Ciskowski, D. Chmielewski,
M. Moczydłowski, Ł.Wujcik,
A. Jaskulski)

II miejsce Zespół Szkół
Nr 2 w Pieścirogach
III miejsce Zespół Szkół
Nr 3 w Cieksynie
M.K.
Zespół Szkół Nr 3

rywalizowały ze sobą
szkoły z Pieścirogów
i Cieksyna. W kategorii chłopców
lepszymi okazali się
uczniowie z Pieścirogów , którzy pokonali
swoich przeciwników
2 do 1. U dziewcząt 9 :
0 zwyciężył Cieksyn,
ostatecznie zajmując
pierwsze miejsce.
Publiczne Gimnazjum Nr 1

Złoto dla Iwony
o sukcesie Marka StaP
mirowskiego, który został dwukrotnym mistrzem

Polski pracowników samorządowych, (o czym pisaliśmy w 19 numerze Życia
Nasielska), kolejny sukces
w tej dyscyplinie odniosła,
jego siostra, Iwona Żyła.

Chipy w dowodach osobistych umożliwiają komputerowy dostęp do strony
administracji publicznej, gdzie w jednym
miejscu są zgromadzone wszystkie
informacje, które państwo zebrało na
temat danego obywatela. Można tam
m.in. sprawdzić prawidłowość zapisu
danych samochodu, zapłacić podatki,
cło, składkę emerytalną. A także dowiedzieć się, czy nie jest prowadzone
postępowanie karne lub administracyjne oraz… czy do danych nie zaglądały niepożądane osoby (w razie czego,
wnosi się skargę do rzecznika ochrony
danych osobowych).
Wprawdzie Estończycy rzadko
korzystają z możliwości głosowania
elektronicznego, ale za to deklaracje
podatkowe składa przez Internet 82
proc. podatników. Poza tym, Internet
w administracji w znacznym stopniu
wyeliminował korupcję: zwiększyła
się jawność życia społecznego,
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ZA MIASTEM

Na Mistrzostwach Polski Niesłyszących, które odbyły się w dniach 14-15
października w Łukowie, została ona
dwukrotną Mistrzynią Polski. Wśród
kilkudziesięciu startujących z całego
kraju zawodniczek i zawodników
reprezentantka Nasielska zdobyła
dwa złote medale. Zwyciężyła indywidualnie, oraz w grze mieszanej (z
Ireneuszem Kopcem z Rybnika). Po
tym sukcesie Iwona została powołana
do reprezentacji Polski, z którą weźmie udział w Mistrzostwach Europy
w marcu przyszłego roku w Szwecji.
Iwona Żyła od kilkunastu lat należy
do ścisłej krajowej czołówki niesłyszących tenisistów. Była wielokrotną
Mistrzynią Polski. Reprezentowała

nasz kraj na Światowych Igrzyskach
N i ep e ł n o sprawnych
w Kopenhadze
i Rzymie,
o r a z
w międzynarod ow y c h
turniejach
w Niemczech, Francji i Austrii.
Nasza mistrzyni planuje zakończyć
karierę sportową. Chciałaby jednak zająć się szkoleniem dziećmi
z podobną niepełnosprawnością,
którym mogłaby przekazać swoje
doświadczenie i umiejętności.
AS
W każdy wtorek i czwartek w godzinach od 17 00 do 19 00 w hali
sportowej odbywają się treningi
tenisa stołowego, na które zapraszamy dzieci z klas I-III oraz dzieci
i młodzież niepełnosprawną.
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VI Dzień Papieski w Nasielsku
15 października
w całej Polsce,
już po raz szósty
obchodziliśmy
Dzień Papieski.
I tak jak w 1999
roku podczas
pielgrzymki
w K r a ko w i e
Papież modlił
się o błogosław i e ń s t wo d l a
naszej Ojczyzny,
tak w minioną
niedzielę cały
kraj modlił się
o rychłą beatyfikację naszego rodaka. Ten
wielki człowiek,
po raz kolejny
zjednoczył ludzi
w całej Polsce.
Podczas tegorocznych obchodów
wspominaliśmy naukę Jana Pawła II. Były pokazy filmów, koncerty, wystawy, kwesty. Mogliśmy też
wesprzeć zdolną młodzież z ubogich rodzin wpłacając pieniądze na
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Dla
Ojca Świętego nieważne były pomniki, lecz żywe dowody wiary
i miłości, których również w tym
roku staraliśmy się dowieść.
Nasielsk również przyłączył się
tego dnia do modlitwy. Na skwerze, pod pomnikiem Jana Pawła II
około godziny 1900, księża z parafii
św. Wojciecha w Nasielsku zgromadzili nas na placu, abyśmy i my

fot. M. Stamirowski

9 października w Czajkach, Koło Łowieckie
GŁUSZEC wypuściło
bażanty. 60 kogutów
i 40 samic przywieziono z Ośrodka Hodowli
Zwierzyny w Konopatach, którym zarządza
Nadleśnictwo Lidzbark.
Ptaki zostały wprowadzone do
łowiska w ramach gospodarki
łowieckiej prowadzonej przez
Koło GŁUSZEC. Jego członkowie
co roku uzupełniają populację
bażantów w obwodzie, który
dzierżawią.

tego dnia otoczyli go pamięcią.
Wsłuchani w śpiew grupy Surrexit,
z płonącymi zniczami w dłoniach
modliliśmy się o rychłe wyniesienie na ołtarze naszego Ojca.
Uroczystość rozpoczęła się od
multimedialnego Oratorium „Tu
es Petrus” Piotra Rubika. Podczas
koncertu nie zabrakło też ukochanych przez naszego Papieża
utworów: „Barka” i „Abba Ojcze”.
Zgromadzeni na placu rozważaliśmy bolesne tajemnice różańca
świętego. Nabożeństwo, odprawiane przez księdza Szczepana
Bugaja, wzbogaciła prezentacja
zdjęć dokumentujących życie
Papieża Polaka. Po błogosławień-

Z wizytą w pałacu
14 października, Nasielskie Towarzystwo
Kultury zorganizowało
spotkanie, którego
celem było zaprezentowanie dwóch z najważniejszych zabytków
znajdujących się w okolicach Nasielska: Zespołu
Pałacowo – Parkowego
w Chrcynnie oraz Zespołu Dworsko - Parkowego w Kosewie.

100 bażantów na wolności

fot. M. Stamirowski

stwie Księdza Prałata – Kazimierza Śniegockiego, trzymając się
za ręce utworzyliśmy wielki krąg
i na pożegnanie odśpiewaliśmy
Ojcu Świętemu „Cichy zapada
zmrok”.
Tego dnia, cały kraj dowiódł,
że słowa naszego Ojca zapisane w „Tryptyku rzymskim”: „A
przecież nie cały umieram, to co
we mnie niezniszczalne trwa!”,
nadal są żywe. Jan Paweł II będąc
Namiestnikiem Chrystusowym
stał się bratem dla każdego z nas.
Kimś, kto zawsze stanowić będzie
dla nas moralny drogowskaz.
A. Żurawska
P

fot. M. Stamirowski

Niewątpliwą atrakcją dnia okazał się pokaz koni czystej krwi arabskiej, z hodowli Ewy i Krzysztofa Poszepczyńskich.
Obszerna relacja z tego wydarzenia w następnym numerze „Notatnika
Nasielskiego”.
A. Żurawska
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Myśliwy, to nie tylko osoba polująca,
ale także dbająca o to, aby zwierzyna była w łowisku i upiększała naszą
rodzimą przyrodę. W całym kraju
rocznie pozyskuje się kilkadziesiąt tyG

Ł

O

S

Z

E

N

I

E

sięcy bażantów. Odstrzał tych ptaków
dozwolony jest od 1 października.
Poluje się tylko na koguty. Kury objęte
są całoroczną ochroną.
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ŻYCIE OD KUCHNI

ŻYCIE OD KUCHNI

Nauka to potęgi klucz
Kasia przyniosła jedynkę z matematyki.
– Nie martw się, jeszcze zdążysz ją
poprawić – pocieszałam wnuczkę.
– Przecież rok szkolny dopiero się
zaczął.
– Wiem… – wychlipała Kasia.
– A poza tym, uczeń bez jedynki jest
jak żołnierz bez karabinu.
– Przecież wielu żołnierzy nie używa
karabinu – rozległ się głos Franka.
Nawet nie zauważyłam, kiedy wszedł
do pokoju siostry.

Moja córka Zosia bez ogródek poinformowała Kasię, co sądzi o takich
ocenach. Zięć natomiast dał siebie za
wzór, jako przykład człowieka, który
zawsze dobrze się uczył, i dlatego do
dziś wszystko pamięta i wie. W efekcie
Kasia, zamiast skupić się na zadaniach,
pogrążała się w poczuciu winy.
Jako że z pustym żołądkiem nie można
stawiać czoła problemom, udałam się
do kuchni z zamiarem przygotowania
naleśników z serem. Wkrótce potem
przyjechała synowa Ludwika, która
miała niecierpiącą zwłoki sprawę do
Zosi. Synowa, jak to artystka, często
kierowała się impulsami; zresztą jej
córka wyjechała właśnie z klasą na
wycieczkę, a Karol i Jurek świetnie
radzili sobie, gdy zostawali sami na
gospodarstwie.
Okazało się, że Ludwika przywiozła
Zosi rucolę, bo u nas nie można jej
było dostać, a przy okazji kupiła też
nieco zieleniny do domu.

– Rucola?! A co to jest i dlaczego?
– zapytałam, gdy synowa miotała
się po naszej kuchni. Ale Ludwika nie
odpowiedziała, tylko zaproponowała,
że skoro robię naleśniki, to ona przygotuje do nich farsz. Proszę bardzo.
Gdy zobaczyła twaróg, lekko się
skrzywiła.
– Lepsza byłaby ricotta, ale może
być.
Widzę, że najwyraźniej osiągnęłam
wiek, gdy nie zawsze już rozumie
się młodsze pokolenie. Ale trzeba
przyznać, że szpinakowo-twarogowy
farsz był świetny. Wszyscy pałaszowali
zapiekane naleśniki, tylko Franek gmerał w talerzu.
– Co jest? – spytałam. – Nie smakuje
ci?
– Eee, szpinak… – odrzekł Franek.
– Jedz, jedz, to zdrowe! Szpinak zawiera bardzo dużo żelaza. Znacznie
więcej niż inne warzywa – popisał się
wiedzą mój zięć.
– No, niezupełnie – włączyła się Ludwika. – To była pomyłka.
– Jaka pomyłka?
– Ilość żelaza w szpinaku. Ktoś, podając tę liczbę, pomylił się o jedno
miejsce po przecinku, i poszła fama.
Szpinak zawiera sporo witamin, no
i dużo potasu, ale żelaza nie.
– A ty skąd to wiesz? – zapytał podejrzliwie Piotrek.
– Czytałam – odpowiedziała skromnie

ŻYCIE OD KUCHNI
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HOROSKOP

Baran 21.03.- 19.04.
Ludwika. – Człowiek powinien uczyć
się całe życie.
Racja. Jak to się mówi, nauka to klucz
do potęgi. Do potęgi? Do której potęgi? Może więc przypomnę sobie
co nieco z matematyki, a potem
pomogę Kasi.
Babcia Jadzia
Naleśniki ze szpinakiem
zapiekane z beszamelem
ciasto naleśnikowe,masło do smażenia;farsz:
30 dag szpinaku, 25 dag sera ricotta lub zmielonego tłustego twarogu, 10 dag tartego parmezanu, 1 cebula, 1–2 ząbki czosnku, 1–2 łyżki
masła, 3 łyżki kremówki, sól, pieprz, ewentualnie bazylia; sos: 5 dag masła, 5 dag mąki,
1/2 l mleka, pieprz, sól, gałka muszkatołowa

Usmażyć cienkie naleśniki. Przygotować farsz: podsmażyć na maśle cebulę
i czosnek. Dodać umyte i posiekane
liście szpinaku oraz kremówkę; dusić,
mieszając. Zestawić z ognia, wymieszać z ricottą (lub twarogiem) i połową
parmezanu, dodać sól i pieprz.
Przygotować sos: zrobić z masła i mąki
zasmażkę, stale mieszając, rozprowadzić ją zimnym mlekiem. Podgrzewać
ok. kwadransa, aż zgęstnieje. Doprawić
solą, pieprzem i gałką.
Posmarowane farszem i zwinięte
naleśniki układać w naczyniu żaroodpornym wysmarowanym masłem,
polać beszamelem i posypać resztą
parmezanu i bazylią. Zapiekać ok.
25 minut w temperaturze 200 st. C.
Podawać z pomidorami.

Kino NIWA
ZAPRASZA
20–22 PAŹDZIERNIKA godz. 18.00

„Lot 93”
United 93 (USA,Wielka Brytania, 2006); Dramat; czas 90 min.; Reżyseria: Paul
Greengrass; Scenariusz: Paul Greengrass; Obsada: Christian Clemenson - Thomas Burnett, Leigh Zimmerman - Christine Snyder, Chip Zien - Mark Rothenberg, Craig Woythaler - Matt Hall, Kirsten Williamson - Melody Homer

Film zrealizowany na podstawie autentycznych zdarzeń z 2001
roku.
Samolot linii United Airlines, lot 93, latał regularnie na trasie z
Newark do San Francisco. 11 września 2001 roku lecący tą trasą
Boeing 757-222 był jedynym z czterech uprowadzonych samolotów, który nie dotarł do celu wyznaczonego przez terrorystów.
Obiektem ataku miał być prawdopodobnie Biały Dom. Uzbrojeni
w noże porywacze, grożąc wysadzeniem maszyny, dostali się do
kabiny pilotów. Podejrzewa się, iż to oni właśnie doprowadzili do
rozbicia się maszyny w Pensylwanii, obawiając się, że pasażerom
uda się przejąć kontrolę nad samolotem.

27,29 i 30 października godz. 18.00

„S@motność w sieci”
(Polska, 2006); Dramat; czas 119 min.; Reżyseria: Witold Adamek; Scenariusz: Janusz Wiśniewski; Na podstawie powieści:
Janusz Wiśniewski; Obsada: Magdalena Cielecka - Ewa, Andrzej Chyra - Jakub, Agnieszka Grochowska, Kinga Preis, Maja
Ostaszewska, Jacek Borcuch, Jan Englert

Film oparty na powieści Janusza Wiśniewskiego „S@motność w sieci”. To opowieść o miłości w wirtualnym świecie i życiu współczesnego człowieka, który otoczony jest nowoczesną techniką, jednak tęskni
za prawdziwym uczuciem.

Czekają Cię raczej miłe dni zarówno w pracy jak i życiu osobistym.
Musisz tylko systematycznie pracować i nie możesz pozwolić sobie na
żadne zaległości. Możliwe, że dostaniesz premię lub podwyżkę.

Byk 20.04.- 20.05.
Wzbudzisz znaczny podziw swoimi dokonaniami w pracy. Wreszcie
masz szansę na awans. Sporo emocji w życiu osobistym. Miej na
uwadze dobro Waszego związku, nie zawsze masz przecież rację.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
W końcu ruszy z miejsca Twoja kariera zawodowa. Możesz liczyć na
poparcie osób, po których się tego nie spodziewałeś. Ich pomoc okaże
się bardzo przydatna. Samotne Bliźnięta niech wreszcie zdecydują się,
z kim chcą być.

Rak 22.06.- 22.07.
Zmienne nastroje nie wróżą nic dobrego. Lepiej przeczekaj ten
czas spokojnie i nie angażuj się w żadne spory zawodowe ani
nieporozumienia rodzinne. Postaraj się być ponad to.

Lew 23.07.- 22.08.
W najbliższym czasie z łatwością poradzisz sobie ze wszystkimi
obowiązkami zawodowymi i domowymi. Wolny czas przeznacz na
przyjemności. Należy Ci się odrobina szaleństwa w miłym towarzystwie
przyjaciół.

Panna 23.08.- 22.09.
W życiu zawodowym nie będzie żadnych zmian. Natomiast w stosunkach
domowych zapanuje miła atmosfera. Docenisz zalety partnera i postaraj
się zorganizować romantyczny wieczór we dwoje.

Waga 23.10.- 22.10.
Nadchodzi pomyślny czas. Z łatwością osiągniesz zamierzone cele.
Musisz tylko wykazać minimum zainteresowania i wysiłku. Samotne
Wagi mają szansę na spotkanie bratniej duszy.

Skorpion 23.10.- 21.11.
Twoje starania zostaną docenione i będziesz mógł zrealizować
swoje plany zawodowe. Poprawi się znacznie Twój budżet domowy
i pozwolisz sobie na spełnienie niektórych marzeń.

Strzelec 22.11.- 21.12.
Sukcesy w pracy dostarczą Ci powodów do dumy i radości. W tej
sytuacji będziesz mógł poświęcić więcej czasu rodzinie tej bliższej
i dalszej. Możliwa niespodziewana wizyta dalekich krewnych.

Koziorożec 22.12.- 19.01.
Będziesz mieć teraz powodzenie w uczuciach. Życie rodzinne da Ci
wiele powodów do radości i szczęścia. Zaś samotne Koziorożce niech
zdecydują się założyć rodzinę. Związek ten będzie trwały i szczęśliwy.

Wodnik 20.01.- 18.02.
Nadchodzi pomyślny czas w życiu zawodowym. Jeżeli umiejętnie
wykorzystasz nadarzającą się okazję do zrobienia kariery, to
w przyszłości nie będziesz musiał martwić się o finanse. W uczuciach
zapanuje pogodny nastrój.

Ryby 19.02.- 20.03.
Jak nigdy czeka Cię powodzenie i sukcesy w życiu zawodowym
i osobistym. Nie marnuj czasu i ciesz się tym, co osiągniesz. Może nawet
przyda się trochę skromności.

Z przymrużeniem oka

ZA MIASTEM
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Nie chcemy jaboli

fot. D. Panasiuk

adchodzą dobre
N
czasy dla większości
przedsiębiorstw branży

rolno-spożywczej – wynika z analiz ekspertów
I n s t y t u t u E ko n o m i k i
Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej. Ich zdaniem nie muszą się obawiać o swoją przyszłość
producenci napojów,
makaronu i mrożonek.
Swoje zyski będą również
pomnażać właściciele
ciastkarni oraz rolnicy
zajmujący się chowem
bydła mięsnego.

Dopłaty w górę

inisterstwo Rolnictwa
M
poinformowało, że
w tym roku będą wyższe
dopłaty bezpośrednie do
gruntów.

Według wyliczeń resortu, dopłata
podstawowa do gruntów wyniesie
276,28 zł do hektara, uzupełniająca - 313,47 zł/ha. Dopłata do
chmielu przekroczy 960 złotych, a dla roślin energetycznych
- 276,28 zł/ha.

Optymistyczne wnioski ekspertów
wynikają z dokładnej analizy między
innymi: przewidywanej skali wzrostu
eksportu oraz zwiększonego popytu
krajowego na produkty spożywcze
w ciągu najbliższych kilku lat. W badaniach uwzględniono największe
sektory przemysłu rolno- spożywczego w Polsce.

obróbki, nadające się do szybkiego
przygotowania.
Czas rozkwitu nie ominie branży
mleczarskiej. Już teraz, po mięsnej,
jest drugim sektorem przemysłu
spożywczego pod względem wielkości obrotów. W tym wypadku do
2013 roku jest przewidywany wzrost
sprzedaży o 10-15 procent. Najbardziej wzrośnie konsumpcja serów,
twarożków i uszlachetnionych napojów mlecznych.

Ekonomiści przewidują wiele lat tłustych dla sektora mięsnego. Będzie
się on jednak musiał dostosować
do zmieniających się upodobań
konsumentów. Prognozują znaczące zmiany w strukturze sprzedawanych produktów. Konserwy będą
z czasem wypierane z rynku przez
mięsa kulinarne o różnym stopniu

W raporcie ekonomistów są też
i mniej optymistyczne informacje.
Wynika z niego, że będzie malała
sprzedaż między innymi pieczywa,
win owocowych, śmietany, kiszonej

kapusty. Mniejszy będzie również
popyt na cukier na rynku detalicznym. Ewentualne straty cukrownie
mają jednak sobie zrekompensować
wzrostem sprzedaży tego towaru zakładom przemysłowym.
Raport „Stan i perspektywy przemysłu rolno-spożywczego” został
opracowany na zlecenie Rady
Gospodarki Żywnościowej przez
naukowców Instytutu Ekonomiki
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, którzy przy jego tworzeniu
współpracowali z przedstawicielami
poszczególnych branż przemysłu
rolno-spożywczego.
WA

N a ko n t a
b a n kowe
r o l n i k ó w,
którzy uprawiają zboża
wpłynie
około 590
z ł o t y ch z a
każdy hektar. W ubieg ł y m ro k u
dopłata wynosiła nieco
ponad 500
złotych.
W tym roku, do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
wpłynęło od rolników około 1 mln
472 tys. wniosków. Wypłaty dopłat
rozpoczną się, tak jak we wszystkich
krajach UE, 1 grudnia 2006 r., a zakończą 31 czerwca 2007 r.
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Przy wypłacie dopłat bezpośrednich brany jest pod uwagę kurs
przeliczeniowy złotego w stosunku do euro. Jak podała Komisja
Europejska, w tym roku wynosi on
3,9713 zł/euro. Jest on nieznacznie wyższy niż w 2005 roku.
Wysokość dopłat dla polskich
rolników określają zapisy Traktatu
Akcesyjnego. Wynika z nich, że za
2006 r. przysługuje im 65 proc.
unijnego poziomu dopłat, z cze-

fot. D. Panasiuk

go 35 proc. z budżetu unijnego, 15
proc. zostanie przesunięte na ten
cel ze środków przeznaczonych
na rozwój obszarów wiejskich.
Reszta pieniędzy będzie pochodzić z budżetu krajowego.
WA

Dzieła sztuki z kwiatów
„Pamiętajmy o…”

Czy można sobie wyobrazić, że 1 listopada stawiamy na grobie naszych
zmarłych inne kwiaty niż chryzantemy? Zdecydowana większość z
nas bez namysłu odpowie, że nie.
Okazuje się, że można.

Dzień Wszystkich Świętych jest
dniem zadumy i refleksji nad upływającym czasem i sensem życia, to
również dzień, w którym odwiedzamy groby najbliższych. Symbolem
pamięci o zmarłych są dekoracje z
kwiatów. Podczas pokazu, floryści
udowodnili, że można tworzyć
wieńce, które swoim urokiem mogą
się wyróżniać wśród nagrobnych
kompozycji oraz mogą mieć wyjątkowy i osobisty charakter.

Zdaniem florystów, wyrazem pamięci o naszych bliskich może być
praktycznie każdy kwiat – wymaga
to jedynie stosownej oprawy i odpowiedniego doboru barw.
Kompozycje kwiatowe przygotowywane na Wszystkich Świętych
oraz związane z uroczystościami
żałobnymi zostały zaprezentowane
podczas Międzynarodowego Pokazu Florystycznego w Broniszach.
Gospodarzem imprezy był Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek
Hurtowy.

W zależności od pory roku kompozycje kwiatowe zmieniają swój styl i
oblicze. Tworząc aranżacje podczas
pokazu, floryści nawiązywali do europejskich tendencji florystycznych
proponowanych na jesień i zimę.
Jesienna tendencja pozwala bawić
się kolorem i formą, wnosząc do
kompozycji kwiatowych energetyzującą świeżość i oryginalność.
Charakterystyczną cechą jest na-

Były wieńce, wiązanki, dekoracje
grobów, aranżacje na trumnę i
urnę.
R
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fot. D. Panasiuk

kładanie się kolorów
i deseni. Przeważają
ostre i żywe barwy na
zmianę przeplecione
z pastelami i kolorami
neutralnymi. Dominuje czerwień, róż i
pomarańcz.
Zimowe aranżacje są
wytworne i nawiązują
do lat dwudziestych i
pięćdziesiątych. Dominują w nich błyszczące
materiały, mieniące się
koraliki i perły, ozdobne brosze, wstążki
oraz inne pełne przepychu dodatki. Obok
kwiatów pojawiają się
naturalne elementy,
takie jak skóra, surowy
metal, gałęzie i drewno
tworzące liczne kontrasty. Spryskane
metalicznym lakierem gałęzie nadają kompozycjom nowoczesny styl.
W zimowej palecie dominują różnorodne, wymieszane ze sobą pastelowe kolory. Idealnie harmonizując
ze sobą, nadają aranżacji subtelny
wyraz. Kolor czarny i szary został
wprowadzony jedynie dla wydobycia kontrastu.
Trudno oczekiwać, że w dzień
Wszystkich Świętych ludzie przestaną nagle dekorować groby chryzantemami, że znikną z cmentarzy

wieńce wykonane ze świerkowych
gałązek. Mało kto z nas też myśli
o wykwintnych kompozycjach
kwiatowych. Pokaz wskazał jednak pewne nieuniknione trendy,
które z czasem niewątpliwie staną
się obowiązującymi standardami
na polskich cmentarzach. Floryści
udowodnili, że dekorowanie grobu
też może być sztuką, a chryzantemy nie jedynym elementem
ozdobnym.
Dodatkową atrakcją pokazu była
wystawa kompozycji z ciętego storczyka cymbidium, aranżowanych w

formie prezentów kwiatowych.
Pokaz, adresowany do florystów z
całej Polski, odbył się w czwartek,
28 września. Wzięło w nim udział
kilkaset osób, z czego większość
stanowili właściciele kwiaciarni.
Kompozycje tworzyli światowi
mistrzowie florystyki: Joanna Rospondek z Polski, Roman Zarubin z
Rosji oraz Joan Stam z Holandii.
Organizatorami są: Biuro Kwiatowe Holandia oraz Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. Bronisze.
D. Panasiuk
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EKOLOGICZNY PORADNIK KSIĘŻYCOWY NA LISTOPAD
Listopad to w kalendarzu przyrodniczym czas końca późnej jesieni,
która zaczyna się już w październiku
masowym opadaniem liści. W liturgicznym kalendarzu katolickim
to czas poświecony refleksji nad
wiecznością, ostatecznym celem
i sensem życia człowieka, śmiercią.
Najłatwiej i najprościej te tajemnice
odkrywa się na drodze religijnej. Listopad nie nastraja optymistycznie
bo jest to najbardziej szary, mglisty
i pochmurny okres roku. W tym
miesiącu już unikamy prac w ogrodzie i polu, bo tradycja nakazywała,
by w końcu miesiąca dać już ziemi
czas na spoczynek. Jeszcze w kwadrze korzenia na początku miesiąca,
jeżeli ziemia nie zamarzła, można
siać na zimę rośliny korzeniowe,
marchew, pietruszkę, sadzić topinambur (słonecznik bulwiasty),
czosnek, cebulki kwiatowe. Później
dosyć korzystny czas przypada po
nowiu po 20, ale może być to już
zbyt późno. Dni w kwadrze uprawy
to jeszcze dobry czas do ostatnich
zbiorów roślin korzeniowych, szczególnie tych mogących zimować
w gruncie np. pasternaku, skorzonery, chrzanu oraz ziół korzeniowych.
Nieco mniej odpowiednia kwadra
liścia. Wcześniej korzystny czas po
pełni po 5 w kwadrze korzenia.

Dziko rosnące owoce leśne zbierać
i przetwarzać najlepiej przed pełnią
w kwadrze owocu, mniej korzystny
czas w kwadrze liścia i w kwadrze
korzenia. Jest to również dobry czas,
szczególnie kwadry liścia i owocu, do
pozyskiwania kory z roślin leczniczych, igliwia na witaminowe napoje,
a także zbioru brukselki. Wtedy też,
najlepiej jednak w kwadrze owocu,
o ile ziemia nie zamarzła, można
jeszcze siać kasztany, żołędzie,
głogi, nasiona drzew szpilkowych,
kwiatów, ziół. Dosyć dobra jest
też kwadra liścia i kwadra korzenia.
Cięcie winorośli przed okryciem
wykonać najlepiej w kwadrze uprawy albo po pełni w kwadrze korzenia.
Jest to też dobry czas do oczyszczenia, bielenia lub smarowania pni
pastami, owijania drzewek słomą,
obsypywania liśćmi, ściółkowania,
budowy grządek podwyższonych,
zabezpieczania przed przemarznięciem np. jeżyn, okrywania krzewów
kwiatów, ziół i innych roślin zimujących w gruncie. Po pełni okopywać
większe drzewa, które chcemy zimą
przesadzać z bryłą korzeniową.
Jeszcze, ale tylko, gdy jest to konieczne, w kwadrze korzenia i uprawy można wapnować, nawozić
obornikiem, kompostem pola, łąki,

UZDRAWIAJĄCE KURACJE NATURALNE

Małgorzata – 17 października

W kwadrze liścia i owocu, potem
w kwadrze korzenia, można sadzić
wiklinę. Wystarczy poutykać w ziemię ucięte gałązki. Warto też wtedy
kopać pietruszkę, szczypiorek przeznaczone do pędzenia.
Zabiegi rozpłodowe zwierząt dokonywać, gdy Księżyca przybywa, tym
razem do 5 i po 20. Ubój zwierząt
gospodarskich wykonywać także
w tych terminach. Ostatnie prace
w pasiekach wykonywać od 6 do
19 a zwłaszcza od 12 do 19.
Zaczynamy dokarmiać ptaki, jeżeli
nadeszły silniejsze chłody.
Zbigniew Przybylak
WEDŁUG DAWNYCH REGUŁ

Antygrypowa mikstura
czosnkowo-cytrynowa
Dokładnie umyć i obrać 4-5 cytryny,
warto je kupić w sklepach ekologicznych. Wycisnąć z nich sok. Obrać
i zmiażdżyć dokładnie 3 duże główki
czosnku . Gdy miksturę przygotowujemy zimą i warzywo jest starsze
użyć 4-5 główek. Stosować
czosnek z własnego ogródka
albo kupować go u krajowych producentów,
najlepiej z plantacji ekologicznych.
Rozpuścić,
podgrzewając
do około 40 stopni Celsjusza pół dużego
(litrowego) słoika miodu lipowego albo wielokwiatowego. Wsypać do
miodu miazgę czosnkową, wlać sok
z cytryny oraz 3/4 szklanki letniej herbaty z liści pokrzywy. Wszystko dokładnie wymieszać. Słoik zakręcić. Odstawić
na 2-3 doby w ciemne i suche miejsce.
Codziennie raz dokładnie wymieszać.
Potem przechowywać w lodówce

ogrody, przyorywać zielone nawozy.
Zrazy z drzew owocowych ścinać
przed pełnią 2, 3 i 4 oraz po pełni
6,7,8 i przechowywać w wiadrze
z piaskiem w chłodnej piwnicy. Jeżeli
drzewa nie weszły w stan spoczynku
- a tak może być- wtedy ścinanie
zrazów przełożyć na grudzień. Również w tych terminach ścinać gałęzie
krzewów ozdobnych np. forsycji na
sadzonki. Dołować w ocienionym
miejscu, by 2-3 oczka wystawały
nad ziemią, a 3 oczka były w ziemi. Podobnie można postępować
w przypadku porzeczek i agrestu.

PROGNOZA
POGODY
NA LISTOPAD

Pogoda listopadowa będzie stosunkowo zmienna. Więcej dni pogodnych
w pierwszej połowie, zaś szarug
i chłodów w drugiej. W drugiej połowie zapewne pojawi się już znaczące
przedzimowe ochłodzenie z mrozem
nawet w dzień, a także opady śniegu.

i zażywać
w razie
potrzeby.
W okresach przeziębienia zażywać łyżeczkę mikstury z herbatą co 23 godziny. Dzieciom można podawać
4-5 razy dziennie po łyżeczce . Miksturę
rozpuszczać w herbacie ziołowej albo
letniej wodzie. Profilaktycznie dorośli
przez miesiąc zażywać po 2-3 łyżeczki
rano i wieczorem.
Zbigniew Przybylak

Tegoroczny początek listopada może
obdarzyć nas kilkoma dniami pogodnymi, przeplatanymi deszczami. Noce
zimne, liczne poranne mgły. Więcej
szarug, chmur, mgieł utrzymujących
się nawet w dzień od 5 do 10. Stopniowo może się wypogadzać i ochładzać.
Aura jednak ciągle zmienna raz trochę
pogodniej, potem znowu wiatr, szaruga, opady. Okresowo może być bardzo
zimno. Atak zimy ze śniegiem, deszcz
ze śniegiem i mrozem bardzo prawdopodobny w końcu drugiej lub na początku ostatniej dekady. Na wschodzie
i południu mrozy mogą utrzymywać
się nawet w dzień. W końcu miesiąca
możliwe silne wichury.
Zbigniew Przybylak

IMIENNIK „Życiowy”

Osoba o bardzo kobiecej naturze. Małgorzata należy do ludzi zrównoważonych, spokojnych, umiejących się przystosować do otoczenia
i żyjących w zgodzie, i harmonii z naturą. Małgorzaty żyją w swoich
„intymnych małych światach”. Kobiety te umieją cierpliwie czekać
na swoje przeznaczenie. Lubią krąg rodziny i najbliższych przyjaciół.
Dobrze się znają na kobiecej stronie życia, na wszelkich kobiecych
umiejętnościach. Są dobrymi żonami, matkami i paniami domu
Jednocześnie są to osoby o chimerycznym charakterze, często
zmieniają raz podjęte decyzje i chcą, aby ich zmienne polecenia
wykonywali wszyscy tylko nie one same.

Krystyna – 25 października

Osoba o tym imieniu posiada wybitną osobowość, jest
wrażliwa, posiada zmysł dyplomatyczny. Czasem przy swojej
wygórowanej ambicji i przezorności, popada w kłopoty. Przy
życzliwości osób przeciwnej płci wychodzi z nich cało. Lubi
kierować osobami przeciwnej płci. Jest towarzyska, lubi podróże, nie posiada uzdolnień artystycznych, ale swoje dzieci
kieruje do roli aktorskiej lub lekarskiej. W zasadzie osoby te są
konserwatystami, ale konieczne zmiany akceptują. To może
przysporzyć im zmartwień, a nawet kłopotów, z których zawsze
wychodzą jednak zwycięsko.

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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KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE

„NASIELSK
2007”
NASZ KANDYDAT NA BURMISTRZA

Centrum Samorządowe, w poczuciu odpowiedzialności za los przyszłych
pokoleń mieszkańców Gminy Nasielsk, zostało założone przez osoby o różnych
poglądach politycznych, których łączy jedna myśl – autentyczna troska o Nasz
Wspólny Dom.
Naszym celem jest kontynuacja procesu przyśpieszonego rozwoju Miasta
i Gminy. Będziemy to czynić jak dotychczas konsekwentnie i skutecznie. Mamy
nadzieję, iż większość naszej społeczności lokalnej, wspólnie z nami podejmie
trud budowy Rzeczpospolitej Nasielskiej – naszego Dobra Wspólnego.
My nie obiecujemy, my to już realizujemy.
Bernard Dariusz Mucha
Okręg wyborczy nr 1

KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ
Okręg wyborczy nr 2

BURMISTRZA NASIELSKA
Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2006 ROKU
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity – Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz.
1547 z późn. zm.) podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach
obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

Nr obwodu
głosowania

1

Okręg wyborczy nr 2

2

Michał Włodzimierz Sakowski,
lat 54

Andrzej Pająk,
lat 53

Hanna Szumska,
lat 47

Okręg wyborczy nr 3

Okręg wyborczy nr 4

Okręg wyborczy nr 4

3

Marek Adam Giziński,
lat 56

Dariusz Leszczyński,
lat 44

Andrzej Wierzchoń,
lat 48

Okręg wyborczy nr 5

Okręg wyborczy nr 6

Okręg wyborczy nr 7

4

5

6

7
Antoni Kalinowski,
lat 56

Wojciech Krzyczkowski,
lat 46

Stanisław Wojciech Śmietański,
lat 50

Okręg wyborczy nr 8

Okręg wyborczy nr 9

Okręg wyborczy nr 10

8

9
10
11

Granice obwodu głosowania
Miasto Nasielsk – ulice: Brzozowa,
Dolna, Działkowa, Jesionowa, Kwiatowa,
Młynarska,Nowa,Pniewska Górka,Rynek,
Składowa, Starzyńskiego, Świerkowa,
Topolowa, Tylna, Warszawska (bloki),
Wąska, Wierzbowa
Miasto Nasielsk – ulice: Armii Krajowej,
Cisowa, Czereśniowa, Elektronowa,
Gajowa, Garbarska, Generała Józefa
Bema, Grabowa, Henryka Dąbrowskiego,
Jadwigi Rostkowskiej, Jagodowa,
Jaworowa, Jodłowa, Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, Kilińskiego, Księcia
Józefa Poniatowskiego, Leśna, Ludwika
Waryńskiego, Malinowa, Marszałka
Józefa Piłsudskiego, Ogrodowa, Polna,
Sadowa, Sosnowa, Staszica, Stefana
Batorego, Szkolna,Traugutta,Warszawska
(bez bloków), Wiśniowa, Władysława
Broniewskiego, 11 Listopada
Miasto Nasielsk – ulice: Adama
Mickiewicza, Anny Jagiellonki, Błękitna,
Bolesława Chrobrego, Broninek, Cicha,
Cmentarna, Dąbrówki, Dębowa, Długa,
Folwark, Gen. Aleksandra Osińskiego,
Graniczna,Gwiaździsta,Jasna,Jaśminowa,
Kasztanowa, Kazimierza Wielkiego,
Klonowa, Kolejowa, Kościelna, Kozia,
Krańcowa, Kręta, Królowej Jadwigi,
Krótka, Krupki, Lazurowa, Lipowa,
Łączna, Łąkowa, Mała, Mieszka I, Nowa
Wieś, Piaskowa, Płońska, Podmiejska,
Polskiej Organizacji Wojskowej, Prosta,
Przechodnia, Przemysłowa, Słoneczna,
Spokojna, Sportowa, Ślepa, Świętego
Wojciecha,Tadeusza Kościuszki,Tęczowa,
Wiejska,Władysława Jagiełły,Władysława
Łokietka, Władysława Stanisława
Reymonta, Wspólna, Żwirki i Wigury
Chlebiotki, Kątne, Konary, Kosewo,
Mokrzyce Włościańskie, Nowe Pieścirogi,
Stare Pieścirogi
Jackowo Dworskie, JackowoWłościańskie,
Kędzierzawice, Lubomin, Mazewo
Dworskie A, Mazewo Dworskie B,
Mazewo Włościańskie, Pianowo Bargły,
Pianowo Daczki, Słustowo, Winniki
Chrcynno, Dąbrowa, Głodowo, Jaskółowo,
Krzyczki Pieniążki, Krzyczki Szumne,
Krzyczki Żabiczki, Pniewo, Popowo
Borowe, Popowo Północ
Budy Siennickie, Cegielnia Psucka,
Chechnówka,Krogule,Lorcin,Miękoszynek,
Młodzianowo, Nuna, Paulinowo, Psucin,
Studzianki, Wągrodno, Żabiczyn
Mogowo, Morgi, Ruszkowo, Siennica
Czajki, Dębinki, Lelewo, Malczyn,
Miękoszyn, Mokrzyce Dworskie, Toruń
Dworski, Toruń Włościański, Zaborze
Andzin, Borkowo, Cieksyn, Dobra Wola,
Nowa Wrona, Nowiny, Wiktorowo
Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku

Siedziba
Obwodowej Komisji
Wyborczej (adres)
Liceum Ogólnokształcące
w Nasielsku,
ul. Starzyńskiego 10

Zespół Szkół Nr 1
w Nasielsku,
ul. Staszica 1

Szkoła Podstawowa
im. St. Starzyńskiego
w Nasielsku,
ul. Tadeusza Kościuszki 23

Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w Starych Pieścirogach,
ul. Kolejowa 65
Zespół Szkół Zawodowych
w Nasielsku, ul. Lipowa 10

Biblioteka w Chrcynnie

Szkoła Podstawowa
w Budach Siennickich
Ośrodek Zdrowia
w Starych Pieścirogach,
ul. Sikorskiego 1
Szkoła Podstawowa
w Dębinkach
Zespół Szkół Nr 3
w Cieksynie
Dom Pomocy Społecznej
w Nasielsku, ul. Tadeusza
Kościuszki 25

Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu głosowania, tj. 12 listopada
2006 roku, będą otwarte w godzinach 6.00–20.00.
Krzysztof Fronczak,
lat 48

Jerzy Lubieniecki,
lat 47

Janina Jarząbek,
lat 53

Burmistrz Nasielska
/-/ mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
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OGŁOSZENIA
DROBNE

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.

Mercedesem do ślubu, tel. 0 608
394 281

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.

Sprzedam lub zamienię mieszkanie własnościowe 72 m 2 ,
ul. Warszawska, tel. 0 23 693 01 72

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

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
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

- 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

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA
W SCHRONISKU W CHRCYNNIE CZEKAJĄ
ZWIERZACZKI STĘSKNIONE
ZA WŁASNYM DOMEM.
EMI - to młodziutka, mała
sunia o bardzo łagodnym
usposobieniu. Jest ładna,
a wykąpana, w domowych warunkach , będzie
po prostu piękna. Emi jest
wysterylizowana, a więc
za darmo można mieć
ideał psa, wiernego i niesprawiajacego kłopotów.
Uratujcie ją przed ciężką
wegetacją za kratami
schroniska.
tel. 0660 277 648
lub 0-23 693 10 81
Pilnie poszukują
własnego domu
malutkie 3 i 4 miesięczne kociaki spod legionowskich bloków. Teraz
mają opiekę, są
zdrowe, niektóre
na „przechowaniu” oczekują na
kogoś, kto je przygarnie. Pomóżcie przed zimą
znaleźć dla nich przytulne własne gniazdko a dostarczą
wam wiele autentycznej radości i umilą zimowe wieczory
słodkim mruczeniem. Zapewniamy pomoc w sterylizacji,
gdy dorosną.
tel 0 22 784 05 34 lub 0509 469 222

Sprzedam rower trenigowy/
rehabilitacyjny THORN, stan bardzo dobry, tel. 0 604 605 927
Kupię kawalerkę lub M2 ewentualnie zamienię na kawalerkę
w Serocku, tel. 0 888 725 135
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
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
Handlowców, teren działania
Warszawa lub lokalnie, wiek
18 – 68 l. K i M., prawo jazdy,
zatrudni firma TeZet – dystrybutor oświetlenia i baterii Philips,
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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
Przyjmę do pracy mechanika
samochodowego z doświadczeniem (samochody osobowe
dostawcze zachodnie), Nasielsk,
tel. 0 604 897 841
Ekspedientkę zatrudnię do nowo
otwartego sklepu obuwniczego,
tel. 0 602 601 859, 0 22 726 90
08
Sprzedam termę elektryczą,
emaliowaną, nieużywaną, 50
litrów, gwarancja, cena 300 zł,
tel. 0 669 950 407
Do wynajęcia mieszkanie (2 pok.,
kuchnia, łazienka, balkon), blok,
parter, Nasielsk, ul. Płońska 41,
tel. 0 23 693 11 23
Korepetycje język polski,
tel. 0 698 929 339
Sprzedam Lublina 3, rok prod.
1996, kontener, pierwszy właściciel, tel. 0 500 236 194
Sprzedam Poloneza Caro, 1996
rok, benzyna + gaz, cena
1200 zł, tel. 0 503 614 561
Sprzedam dom w centrum Nasielska, 1 piętrowy 233 m2, do
kapitalnego remontu, na działce 980 m2, tel. 0601 21 56 71,
022 823 94 84
Poszukuję mieszkania do wynajęcia w Nasielsku, tel. 0 887
265 690
Zatrudnię elektryka z uprawnieniami do 15kW, praca w Nasielsku, tel. 0 509 676 861
Sprzedam M3 (38 m2) w centrum
Nasielska (I piętro, dwa pokoje,
kuchnia i łazienka), niski czynsz,
po remoncie, tel. 0 600 297 158
Sprzedam działkę budowlaną 70
arów w Nasielsku przy ul. Lazurowej, tel. 0 515 132 570
Wynajmę dom-siedlisko, Nasielsk, ul. Nowa Wieś, tel. 0 604
057 279, 0 23 693 04 11 po 1700
Sprzedam szczenięta rasy
Bernardyn, cena 300 zł (możliwość negocjacji oraz dowozu),
tel. 0 609 541 163, 0 663 264 553
Kupię mieszkanie do 40 m 2
w Nasielsku, tel. 0 698 590 143
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W ostatnim czasie nie najlepiej
wiedzie się nasielskiemu Żbikowi,
albo przegrywa albo remisuje okupując od początku sezonu dolną
strefę ligowej tabeli. Kolejne dwa
mecze z Pogonią Grodzisk Maz.
na wyjeździe i Piastem Piastów
u siebie miały być kluczowymi
spotkaniami w tej rundzie, aby
oddalić się od strefy spadkowej
i dać kibicom nadzieję na utrzymanie się w IV lidze.

Partyzanci – Electro Team
Piłsa TEAM – Partyzanci
Defensor – FC Sportowa
Popowo B – FC Sportowa
Browar Boys – FC Albatros

13:1
2:25
5:4
7:4
3:2

Najlepsza szóstka GLM „6” w V kolejce:

Zespół
Respekt
Partyzanci
NewsOldBoys
Mazewo
Popowo Borowe
KS Sergiejska
FC Sportowa
Kosewo

Pkt
18
18
18
16
12
12
9
9

M
6
6
6
7
6
6
7
7

Zw
6
6
6
5
4
4
3
3

Re
0
0
0
1
0
0
0
0

Po
0
0
0
1
2
2
4
4

+
100
69
55
38
34
41
43
28

14
12
8
25
26
37
28
49

R
+86
+57
+47
+13
+8
+4
+15
-21

9.

Browar Boys

7

6

2

1

3

15

23

-8

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Defensor
Warszawianka
Patyk w Oko
FC Albatros
FC Krupka
Piłsa TEAM
Elektro TEAM

7
6
3
3
0
0
0

6
6
4
5
5
6
5

2
1
1
1
0
0
0

1
3
0
0
0
0
0

3
2
3
4
5
6
5

17
13
11
14
4
13
11

27
19
15
30
31
75
87

-10
-6
-4
-16
-27
-62
-76

10 października br. w Białobrzegach odbyły się
Rejonowe Indywidualne Biegi Przełajowe. Do
wojewódzkich zawodów zakwalifikowali się: Łątkiewicz Piotr SP-Nasielsk, Milewski Jakub SP-Nasielsk, Gromke Ewelina SP-Budy Siennickie, Haber
Sandra SP- Cieksyn, Świderski Piotr Gim-Nasielsk,
Romanowski Rafał Gim-Nasielsk, Osińska Katarzyna Gim-Nasielsk, Łątkiewicz Ewelina Gim-Nasielsk,
Niezgoda Jacek Gim-Cieksyn.
M.K.

Po przerwie do gry ruszyli piłkarze Żbika.
W 68. i 72. min. mogły paść bramki dla Żbika,
ale dobrze dysponowany tego dnia bramkarz
Pogoni obronił groźne strzały Żytkiewicza
i Załogi. W drugiej połowie stroną przeważającą
był Żbik, nie był jednak w stanie strzelić bramki
Zarówno Żbik, jak i Pogoń potrzebowały w tym kontaktowej.
spotkaniu 3 punktów. Jak można było się spo- Po tej przegranej nad nasielską drużyną zawidziewać, spotkanie to obfitowało w walkę i małą sły czarne chmury. Aby myśleć o utrzymaniu
ilość klarownych sytuacji podbramkowych. Po się w lidze, kolejny mecz (z Piastem) należało
pierwszej składnej akcji przeprowadzonej przez wygrać.
gospodarzy w 18. min. było 1:0, Kakietek dokładnie zagrał do wchodzącego Milewskiego, Pogoń Grodzisk- ŻBIK Nasielsk 2:0 (2:0)
który bez problemu trafił do siatki Żbika.
Milewski 18, Berliński 43
Murawski-Żytkiewicz, Ślubowski, Kłoskowicz, Żółkowski

Po zdobyciu bramki Pogoń nie zwalniała, w 32. (46 Ćwikliński)- Rawa, Jóźwiak, Załoga, Krzyczkowski (72
min. dobrej sytuacji nie wykorzystał Sazono- Olbryś)-Erasaba, Nwowsa (58 Baran)
wicz, były zawodnik Żbika podobnie jak Wróbel
Jakub Olech
jeszcze w zeszłym sezonie broniący barw naszej

C

Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

5 października br. w Pomiechówku odbyły się
Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe. Naszą
gminę reprezentowały następujące szkoły: w kat.
szkół podstawowych – Szkoła Podstawowa z Nasielska (dziewczęta i chłopcy) zajmując dwa drugie
miejsca, w kat. szkół gimnazjalnych – Zespół Szkół
Nr 3 z Cieksyna (chłopcy), którzy zajęli pierwsze
miejsce.

drużyny. Tuż przed przerwą w 42. min. w roli
głównej wystąpił ponownie Sazonowicz, który
był faulowany w polu karnym przez Żytkiewicza.
Sędzia bez zastanowienia wskazał na 11 metr. Rzut
karny skutecznie wykorzystał Berliński.

MECZ NA DNIE

TABELA GLM „6”

3 października br. w Pomiechówku odbyły się Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe. Naszą gminę reprezentowało 128 zawodników. Do zawodów
rejonowych zakwalifikowało się 72 uczniów.

SPORT

Bramkarz – Paweł Paczkowski (Mazewo) – Rafał
Załoga (Respekt), Daniel Szadkowski (Respekt),
Marek Policiński (Sportowa), Adam Ostrowski
(Partyzanci), Oskar Pisarski (NewsOldsBys)
zasami jest tak, że dobre
Organizator:
chęci do wygrania meczu
Łukasz Gołębiewski nie wystarczają. Czasami natel. 508435868 wet powodują, że piłkarze są
gg 5054373 jeszcze bardziej spięci i wtedy
nic nie wychodzi, tym bardziej
zdobycie 3 punktów.

7:2
8:4
3:12
2:1
3:0
3:0
3:3

SPORT W SKRÓCIE

SPORT

MECZ O 6 PUNKTÓW

Rozgrywki nabierają
zawrotnego tempa i
już za nami V kolejka naszej gminnej
ligi dla młodzieży.
Najważniejsze wydarzenie rozgrywek to usunięcie
GLM „6” Konar za
n i e s p o r t owe z a chowanie. Na ich
miejsce zgłosiła się
drużyna FC Krupka, której życzymy
powodzenia w rozgrywkach. Więcej
szczegółów znajdą MAZEWO
państwo na stronie
internetowej: www.glm6.xt.pl poświęconej
naszym rozgrywkom. Gorąco chcieliśmy
podziękować wszystkim, którzy pomagają
nam w tworzeniu naszych rozgrywek, bez
nich nie dalibyśmy sobie rady.
Wyniki IV kolejki:
NewsOldsBoys – Kosewo
KS Sergiejska – Piłsa Team
Elektro Team – KS Sergiejska
NewsOldsBoys – Defensor
Warszawianka – Patyk w oko
Mazewo – Patyk w oko
Warszawianka – Mazewo

SPORT

FINAŁ SIÓDEMEK

Dobiegły końca rozgrywki Ligi Siódemek w Pieścirogach. Pewnym zwycięzcą została drużyna
Respektu, która w 22 meczach poniosła zaledwie jedną porażkę. Drugie miejsce zajął Gibon,
który w tym sezonie przegrał zaledwie 3 mecze.
Trzecie miejsce po zaciętej walce wywalczyła
drużyna Outsiderów.
Królem strzelców został Bartosz Kamiński z drużyny Gibonu, który zdobył 52 bramki.
MINI TABELA
1. Respekt
2. Gibon Squad
3. Outsiderzy
4. Drużyna A
5. KS Sergiejs..
6. Los Bomberos
7. Jurand
8. Champions
9. Defensor
10. Yahaya Power
11. Rulers of s..
12. Golden Team

63
57
48
46
41
31
31
26
23
15
6
3

http://www.liga7.xt.pl/

zagranie ręką w polu karnym. Poprzednią
dostał za „symulowanie” faulu w polu
karnym gości. Tak, więc w drugiej połowie,
dzięki panu Mariuszowi Korzeb (sędziemu
głównemu z Warszawy) Piast grał z przewagą 3 zawodników. Bramka była tylko kwestią
czasu. Tym bardziej, że już w 7. min. bezpardonowo atakowany był Żytkiewicz wskutek
Żbik Nasielsk - Piast Piastów
czego musiał opuścić boisko, a jego miejsce
Przed tym meczem Piast zajmował przedzajął Zubel.
ostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem
8 punktów. Tuż przed nim z przewagą 1 Dzięki waleczności Żbików i beznadziejnej
punktu plasował się Żbik. Słaba gra nasielskich grze Piasta, goście strzelili gola dopiero po
piłkarzy w ostatnim czasie, spowodowała, że 32. minutach gry w przewadze, za sprawą
w sobotnie popołudnie na stadionie w Na- Melicha, który w wykorzystał sytuację sam
sielsku pojawiła się garstka najwierniejszych na sam z Murawskim posyłając piłkę pod
kibiców. Od pierwszych minut oglądali oni interweniującym golkiperem.
słabe widowisko.
Duże brawa należą się nasielskim piłkarzom
Pierwszą połowę można opisać jednym za walkę w drugiej połowie oraz Murawsłowem: „kopanina”. Mała ilość składnych skiemu za obronę kilku groźnych strzałów.
akcji, dużo niedokładności po obu stronach. Szkoda tylko, że niektóre mecze przegrywa
Drużyny prezentowały słaby poziom gry. Do się już przed meczem. W drużynie gości
tak samo niskiego poziomu dostosował się w roli trenera zadebiutował, dobrze znany
zapewne główny arbiter tych zawodów.
wszystkim kibicom stołecznej Legii oraz
Lecha, Jerzy Podbrożny strzelec 122 braSpektakl „sędziowski” rozpoczął się na pomek w I lidze.
czątku spotkania, kiedy za faul w środkowej
strefie boiska pierwszą żółtą kartkę otrzymał Jeśli nasi piłkarze nie zaczną wygrywać
Jóźwiak. Po koniec pierwszej połowy w 40. w kolejnych meczach, to spotkanie z Piamin. kapitan Żbika (Załoga) ujrzał żółtą kartkę stem może okazać się początkiem końca
za rozmowy z sędzią. Dwie minuty później Żbika Nasielsk w IV lidze.
wszyscy przecierali oczy ze zdumienia,
kiedy Załoga w walce o piłkę przewrócił ŻBIK Nasielsk – Piast Piastów 0:1 (0:0)
zawodnika gości i sędzia pokazał mu drugą Melich 77
Murawski-Ślubowski, Żytkiewicz (7 Zubel), Kłosowicz (80
żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę.
Żbikowski)-Ćwikliński (80 Baran), Rawa, Krzyczkowski,
Stojący obok Jóźwiak również otrzymał Załoga, Jóźwiak- Erasaba, Arinze
drugą żółtą kartkę, prawdopodobnie za to, Żółte Kartki: Jóźwiak, Krzyczkowski, Załoga, Arinze,
że stał za blisko arbitra.
Erasaba (Żbik) Rolak, Staniszewski, Melich (Piast)
Jakby tego było mało, w 45. minucie Arinze
otrzymał drugą żółtą i czerwoną kartkę za

Czerwone Kartki: Załoga, Jóźwiak, Arinze (Żbik).

Jakub Olech

