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do
samochodów
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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
Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. (023) 693–50–05
NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. (023) 691–25–14
NZOZ TERA-MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax (023) 693 14 26
NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax (023) 693–20–02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. (023) 693–14–28
Poradnia Terapii Uzależnień
w Nasielsku, ul. Warszawska 50
tel. (023) 693–02–50
Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. (023) 693–30–00
Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Kościuszki 5
tel./fax (023) 691–26–43
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. (023) 693–30–03
Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. (023) 693–30–12
Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel./fax (023) 691–23–43
Miejsko–Gminna Biblioteka Publiczna
w Nasielsku, ul. Piłsudskiego 6
tel. (023) 691–25–52
Zespół Ekonomiczno–Administracyjny
Szkół, ul. Piłsudskiego 6
tel. (023) 691–28–25
Hala Sportowa w Nasielsku,
ul. Staszica 1
tel. (023) 693–30–865
Stadion Miejski w Nasielsku,
ul. Sportowa, tel. (023) 693–13–32
Parafia Rzymskokatolicka
w Nasielsku, tel. (023) 691–26–53
Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach
tel. (023)693–10–25
Parafia Rzymskokatolicka
w Cieksynie, tel. (023) 693–50–08
Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. (023) 693 00 26

1–14 grudnia

Nowa Rada

fot. M. Stamirowski

P

ierwsza sesja Rady
Miejskiej V kadencji
odbyła się 27 listopada br. Obrady, do momentu wybrania nowego przewodniczącego,
poprowadziła radna
Anna Łapińska.
Po powitaniu wszyscy obecni
na sali obrad wysłuchali hymnu
państwowego oraz hejnału Nasielska. Następnie najmłodszy
radny Marek Gerasik przedstawił osoby wybrane na radnych
w kadencji 2006 – 2010.
Tekst ślubowania odczytała
radna A. Łapińska, po czym
każdy radny potwierdził je
słowami „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”.

Wszyscy, którzy po raz pierwszy zasiedli w Radzie Miejskiej
zostali przez B. Muchę, Burmistrza Nasielska uhonorowani
odznaczeniem małego „Nasielskiego lwa”.
Po tym bardzo uroczystym wstępie
przystąpiono do realizacji zaplanowanego porządku obrad. Uległ on
zmianie, wycofany bowiem został
punkt 8 porządku obrad, w którym
zaplanowano powołanie Marii Kowalskiej na stanowisko Sekretarza
Nasielska. Okazało się to niemożliwe
do wykonania ze względów proceduralnych, ponieważ jak wyjaśnił

Burmistrz, na odbywającej się również tego dnia sesji rady powiatu nie
wybrano nowego starosty, funkcję tę
nadal pełni M. Kowalska.
Po przyjęciu zmienionego porządku obrad przystąpiono do wyboru
przewodniczącego rady. Zgłoszono jedną kandydaturę, radnego
D. Leszczyńskiego, który pełnił tę
funkcję w poprzedniej kadencji.
Następnie do przeprowadze-

nia wyborów powołana została
komisja skrutacyjna w składzie:
T. Latkowski, M. Świderski,
W. Krzyczykowski. Radny Leszczyński został większością głosów
wybrany na Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Nasielsku.

zgłaszali żadnych kandydatur,
D. Leszczyński zaproponował
radnego A. Wierzchonia, uzasadniając ten wybór wieloletnim
doświadczeniem radnego w pracy
samorządowej. Rada poparła tę
propozycję.

Dalszą część obrad prowadził nowo
wybrany przewodniczący. Przeprowadzono wybory wiceprzewodniczącego rady, ponieważ radni nie

Następnie zabrał głos Zbigniew Rutkowski, Sekretarz Nasielska. W krótkim przemówieniu poinformował
radnych o podjętej kilka miesięcy
temu decyzji dotyczącej zmiany
pracy. Podsumował swoją czteroletnią działalność na rzecz gminy
Nasielsk, dziękując jednocześnie za
doskonałą współpracę Burmistrzowi,
radnym IV kadencji oraz wszystkim
pracownikom Urzędu Miejskiego.
Uchwała w sprawie odwołania go
z tej funkcji została podjęta.

DANE Z II TURY WYBORÓW BURMISTRZA NASIELSKA
Nr i siedziba
Obwodowej Komisji Wyborczej
OKW Nr 1 – Liceum
Ogólnokształcące w Nasielsku
OKW Nr 2 – Publiczne Gimnazjum
Nr 1 w Nasielsku
OKW Nr 3 – Szkoła Podstawowa
w Nasielsku
OKW Nr 4 – Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Starych
Pieścirogach
OKW Nr 5 – Zespół Szkół
Zawodowych w Nasielsku
OKW Nr 6 – Biblioteka
w Chrcynnie
OKW Nr 7 – Szkoła Podstawowa
w Budach Siennickich
OKW Nr 8 – Ośrodek Zdrowia
w Starych Pieścirogach
OKW Nr 9 – Szkoła Podstawowa
w Dębinkach
OKW Nr 10 – Zespół Szkół Nr 3 w
Cieksynie
OKW Nr 11 – Dom Pomocy
Społecznej w Nasielsku
RAZEM

Liczba osób
uprawnionych
do głosowania

Liczba osób,
którym wydano karty
do głosowania

Frekw.
wyborcza

Liczba głosów
oddanych na
Grzegorza
Arciszewskiego

Liczba głosów
oddanych na
Bernarda D.
Muchę

1.740

775

44,54%

538

222

2.066

884

42,79%

555

313

2.092

773

36,95%

480

283

2.135

731

34,24%

359

359

1.033

272

26,33%

124

146

952

416

43,70%

259

153

1.863

937

50,29%

296

639

1.123

488

43,45%

138

340

942

599

63,59%

50

536

1.082

365

33,73%

70

290

78
15.106

55
6.296

70,51%

12
2.881
46,45%

40
3.321
53,55%

41,67%

Opracował:
Pełnomocnik Burmistrza ds. Wyborów i Referendów
Urzędnik Wyborczy
mgr Marek Maluchnik

W punkcie wolne wnioski i zapytania wystąpiła Janina Jarząbek,
radna poprzedniej kadencji, która złożyła gratulacje wszystkim
nowo wybranym radnym i życząc
wszystkim zdrowia oraz mądrych
decyzji każdemu radnemu wręczyła różę.
Natomiast radny G. Duchnowski,
życzył sobie i pozostałym radnym
urzeczywistnienia składanych
obietnic, szczególnie w stosunku
do mieszkańców miasta. Zaś radny D. Leszczyński ripostował, iż
nie należy dzielić mieszkańców
gminy na tych ze wsi i z miasta,
tym bardziej, że w minionej kadencji, zdaniem radnego, miasto
było wyjątkowo docenione i doinwestowane.
Na zakończenie Burmistrz zapowiedział, że kolejna sesja zostanie
zwołana jeszcze w tym tygodniu,
w piątek. Zostaną na niej wybrane
składy stałych komisji rady.
MK
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Bezpieczniejsza szkoła
Nauczyciele otrzymają status funkcjonariuszy publicznych. Oznacza to,
że czyny popełnione na ich szkodę
będą ścigane z urzędu, a nie jak dotychczas z oskarżenia prywatnego.
Zmianę pozycji nauczycieli w szkołach przewiduje rządowy projekt
zmian w ustawie o systemie oświaty
oraz w niektórych innych ustawach.
Dokument, przygotowany przez
ministerstwo edukacji narodowej,
przyjęła na ostatnim posiedzeniu
Rada Ministrów.
Według przedstawicieli resortu,
projekt zawiera przepisy zwiększające bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach
oświatowych. Wprowadza również
zmiany dotyczące bezpiecznego
korzystania przez dzieci i młodzież
z Internetu. Określa nowe zasady
wyboru podręczników i programów
nauczania przez nauczycieli. Zwiększa znaczenie i rolę rad rodziców
i czyni ich współodpowiedzialnych
za jakość procesu dydaktycznowychowawczego w szkołach.
Zgodnie z nowelizacją ustawy, minister edukacji narodowej będzie
mógł zobowiązać szkoły i placówki
oświatowe do instalowania i aktualizowania w komputerach szkolnych
specjalnego oprogramowania zabezpieczającego. Ma to w znacznym
stopniu ograniczyć dostęp uczniów
korzystających z Internetu do materiałów zagrażających ich rozwojowi.
Chodzi przede wszystkim o treści
pornograficzne i obrazy przemocy. Minister będzie musiał jednak
zagwarantować szkołom i placówkom bezpłatne korzystanie z tego
oprogramowania. Szkoły i placówki
oświatowe będą otrzymywały po-

moc na zapewnienie bezpiecznych
warunków nauki,
wychowania i opieki. Formy i zakres
tej pomocy zostaną
określone w specjalnym rozporządzeniu
– m.in. dotyczącym
wyposażenia szkół
w system monitorujący. Zmieni się sposób wybierania przez
nauczycieli programów: wychowania
przedszkolnego,
nauczania szkolnego
oraz podręczników
do nauczania danego przedmiotu.
Każdy nauczyciel będzie wybierał
program i podręcznik. Następnie
przedstawi go radzie pedagogicznej.
Po zasięgnięciu opinii rodziców,
rada pedagogiczna ustali zestaw
programów nauczania i zestaw
wymaganych szkolnych podręczników. Ważną zmianą w nowelizowanej ustawie jest zapis mówiący,
że przez 4 lata będzie obowiązywał
jeden program i jeden podręcznik do
nauczania określonego przedmiotu.
Jak twierdzą autorzy projektu, dzięki
temu młodsi uczniowie będą mogli
przejmować podręczniki od starszych kolegów.
W nowelizowanej ustawie zwiększono rolę i znaczenie rodziców w życiu
społeczności szkolnej. Działanie rad
rodziców w publicznych szkołach
oraz innych placówkach oświatowych będzie obowiązkowe. Rady
rodziców mają reprezentować rodziców wszystkich uczniów szkoły
lub placówki oświatowej. Rady będą

fot. D. Panasiuk

Nowym Przewodniczącym Sejmiku Województwa Mazowieckiego
został Robert Soszyński (PO). Wiceprzewodniczącymi zostali: Bożenna
Pacholczak (PSL), Krzysztof Borkowski (PSL) i Marek Balicki (Lewica
i Demokraci).
Marszałkiem Województwa Mazowieckiego wybrany został ponownie
Adam Struzik (PSL). Wicemarszałkami
zostali: Jacek Kozłowski oraz Tomasz
Siemoniak. Członkami Zarządu
– Waldemar Roszkiewicz i Piotr
Szprendałowicz.
- Serdecznie dziękuję za wyrażone
poparcie. Całe moje życie publiczne związane jest z samorządem.
Kiedy rok temu podejmowałem
świadomą decyzję, że nie będę
kandydował do Parlamentu nie marzyłem o tym, że wyborcy udzielą

mi takiego poparcia, a państwo
- zaufania na kolejną kadencję
- powiedział marszałek Adam Struzik po głosowaniu. - Chcę budować
nowoczesne i solidarne Mazowsze,
w którym rozwiązywane są problemy zarówno najsłabszych, jak i tych
najsilniejszych. Wierzę głęboko, że
wspólnie będziemy potrafili to
zrobić. Jeszcze raz dziękuję za zaufanie, tym którzy jeszcze wątpią,
obiecuję, że postaram się pracować
w taki sposób, żeby rozwiane zostały wszelkie wątpliwości – dodał.
Radnymi Województwa Mazowieckiego III kadencji po złożeniu ślubowania zostali: Antczak
Henryk, Augustyniak Mirosław
Jan, Balicki Marek Zbigniew,
Błaszczak Mariusz, Borkowski
Krzysztof Wawrzyniec, Borowski
Marek Stefan, Brudzyński Marian,
Buczyński Artur Piotr, Celiński Andrzej Bohdan, Chojnacki Ryszard,
Chrzanowski Witold, Czechyra
Czesław Jan, Czułba Jakub Kazimierz, Ferensztajn Bogumił, Gołota
Janusz, Gutkowski Cyprian Andrzej,
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Złap Mikołaja
za WOREK

mogły występować między innymi
o zainstalowanie w szkole monitoringu. Dyrektor szkoły będzie mógł
nakazać uczniom noszenie jednolitego stroju po uzyskaniu pozytywnej
opinii rady rodziców.
W proponowanych zmianach nie
pominięto sprawy egzaminów eksternistycznych. Będą je przygotowywały i przeprowadzały: Centralna
Komisja Egzaminacyjna i okręgowe
komisje egzaminacyjne. Zapis ten ma
wyeliminować korupcję. Zdany egzamin będzie oznaczać otrzymanie
świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej, gimnazjum i liceum
ogólnokształcącego. Nowe zasady
zaczną obowiązywać 1 lipca 2007
r. Osoby, które rozpoczęły zdawanie
egzaminów eksternistycznych przed
tym terminem, będą mogły je zdać
na dotychczasowych warunkach do
końca 2007 r. Koszty przygotowania
standardów egzaminacyjnych i informatorów wyniosą 135 tys. złotych.

NOWE WŁADZE MAZOWSZA
24 listopada 2006 roku
na I posiedzeniu Sejmiku
Województwa Mazowieckiego III kadencji wybrano
nowe władze samorządowe Mazowsza.
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Jankowski Jarosław Juliusz, Janusz
Danuta, Kazimierska-Czaja Klara
Anna, Koczorowska Jolanta Maria,
Kostrzewa-Zorbas Grzegorz Jacek,
Kotlewski Stefan, Kotowski Janusz
Józef, Kowalska Maria, Kozaczyński
Jacek, Krawczyk Wiesława, Krupa
Jerzy Karol, Kucharski Tomasz
Antoni, Lanc Elżbieta, Łyjak Olga,
Marszałkiewicz Igor, Martynowski
Marek Eryk, Pacholczak Bożenna Teresa, Piechociński Janusz,
Pszczółkowski Benedykt, Rakowski
Ludwik, Rejczak Jan, Rogg Janina
Sabina, Ruszczyk Leszek Jan, RyśFerens Erwina Lilia, Skolimowski
Krzysztof Piotr, Soszyński Robert
Marian, Strzembosz Piotr Henryk,
Struzik Adam Krzysztof, Sulowski
Paweł Adam, Święcicki Marcin,
Tchórzewski Karol, Więckowski
Maciej Mieczysław, Wojciechowski Andrzej Rafał, Ujazdowska Lidia, Uranowska-Muszyńska Urszula
Małgorzata.
Opr. A.Stabińska
Marta Milewska
Rzecznik Prasowy

W 2007 r. zostaną pokryte z budżetu
ministra edukacji narodowej.
Dariusz Panasiuk
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Specjalnie dla was, kolejny konkurs w radiu internetowym IRN
- www.irn.pl
Tym razem tematyka świąteczna.
Wystarczy, że napiszecie list do św.Mikołaja i wyślecie go na konkurs@irn.pl
a być może to właśnie Twój list będzie
bardzo przekonujący i wygra. Cenimy
oryginalność, pomysłowość i kontrowersyjność. Listy piszecie do 6 grudnia
2006 do godziny 16:00.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6
grudnia o godzinie 20:00 na antenie
kanału głównego radia internetowego IRN. A do rozdania czeka worek
prezentów m.in. płyty cd, smycze
radia IRN, gadżety i upominki.
Radio internetowe IRN
- gorąco zapraszamy.
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Nasielski Ośrodek Kultury

zaprasza 6-7 grudnia 2006 r.
na Mikołajkowy Festiwal Filmów dla Dzieci.
Program Festiwalu:

6 grudnia 2006 r.
1500 – „Księżniczka na ziarnku grochu”
1700 – „Sezon na misia”
7 grudnia 2006 r.
1500 – „Garbi-Super Bryka”
1700 – „Sezon na misia”
Ceny biletów: 5

zł

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Nasielsk
dot. zalesienia w granicach administracyjnych
Na podstawie art. 17 pkt.10 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U . Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
oraz Uchwały Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XXVI/161/04 z dnia 29 kwietnia 2004r zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nasielsk dot.
zalesienia w granicach administracyjnych wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko w dniach od 8 grudnia 2006 r – do 15 stycznia 2007r
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3, pokój
nr(214),II piętro w godzinach od 900 – 1200.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 stycznia 2007 r w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3,pokój nr 209(II piętro)
o godz. 1200.
Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy wnieść na piśmie do Burmistrza Nasielska z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia
5 lutego 2007 roku.
Burmistrz Nasielska
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
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Bez litości
Z

aostrzenie kar za najpoważniejsze przestępstwa przeciwko życiu, związane z korupcją
i przestępczością zorganizowaną przewiduje rządowy projekt nowelizacji
Kodeksu Karnego.

Ministerstwo sprawiedliwości proponuje również zmiany dotyczące
karania sprawców łagodniejszych
przestępstw. Na przykład zamiast
kar w zawieszeniu, które są ostatnio
bardzo często orzekane, będą wydawane wyroki skazujące na krótki
pobyt w więzieniu.
- Wolimy, żeby zamiast 2 lat w zawieszeniu ktoś spędził 2 tygodnie
w więzieniu, aby przeżył szok
– uzasadnia proponowane zmiany
Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości. Jego zdaniem - nowelizacja
sprowadza się do tego, aby kara była
sprawiedliwa, aby skutecznie odstraszała i izolowała tych, których nie da
się odstraszyć”.
W listopadzie Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zmieniającej Kodeks postępowania karnego. W rządowym komunikacie czytamy, że
przedstawiona nowelizacja zmienia

AKTUALNOŚCI
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fot. D. Panasiuk

przepisy dotyczące przedłużenia
tymczasowego
aresztowania i zasad oddalania kasacji jako oczywiście
bezzasadnej.
Zaproponowano inne
warunki, na podstawie
których sąd apelacyjny będzie mógł przedłużyć tymczasowe
aresztowanie oskarżonego. Dotyczy
to spraw toczących
się w postępowaniu
przygotowawczym.
Katalog obowiązujących przesłanek umożliwiających
takie aresztowanie uzupełniono
o konieczność przeprowadzenia
„czynności zmierzających do
ustalenia lub potwierdzenia tożsamości oskarżonego”. Jest to proces
skomplikowany i może trwać bardzo
długo. Pozostałe powody przedłużenia tymczasowego aresztowania to:
zawieszenie postępowania karnego,
przedłużająca się obserwacja psychiatryczna oskarżonego, przedłużające się opracowywanie opinii
biegłego, wykonywanie czynności

sad procedowania
w przypadku kasacji
bezzasadnej. Kasacja
ma być rozpatrywana przez Sąd Najwyższy na rozprawie lub na
posiedzeniu bez udziału
stron. Oddalenie kasacji
w przypadku jej oczywistej bezzasadności
nie będzie wymagało
pisemnegouzasadnienia. Takie uzasadnienie
będzie sporządzane,
jeżeli postanowienie
o oddaleniu kasacji
wydano na posiedzeniu bez udziału
stron. Będzie to też
dotyczyć sytuacji, gdy postanowienie
wydano na rozprawie, na której osoba
skazana nie miała swego przedstawiciela procesowego i nie została
na rozprawę doprowadzona. W tym
przypadku pisemne uzasadnienie będzie sporządzane na wniosek strony.

dowodowych w sprawie o szczególnej zawiłości lub poza granicami
kraju, a także celowe przewlekanie
postępowania przez oskarżonego.
Tymczasowego aresztowania nie
będzie można już przedłużyć „z
powodu innych istotnych przeszkód,
których usunięcie było niemożliwe”.
Trybunał Konstytucyjny uznał taki
zapis za zbyt ogólny na etapie postępowania przygotowawczego.

Proponowane przez resort zmiany
wejdą w życie prawdopodobnie już
w I kwartale przyszłego roku.
Dariusz Panasiuk

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wpłynęło także na zmianę za-

Kamikadze na drodze
azda po drogach
J
w godzinach popołudniowych nie należy do

przyjemności i nie chodzi
wcale o stan nawierzchni.
Wcześnie robi się ciemno,
słońce zachodzi już przed
szesnastą. Nieco później
setki osób wychodzą
z pracy. Większość wsiada
do samochodów i rusza
w drogę do domów.
W naszym mieście i okolicach,
niczym w stolicy, rozpoczyna
się godzina szczytu. O tej porze
największy sznur samochodów
można zaobserwować na drodze

z Pomiechówka do Nasielska.
Warto dodać, że droga na tym
odcinku nie jest szeroka. Niestety, ale to właśnie na tej trasie na
kierowców czeka najwięcej zaskakujących niespodzianek – to
nieoświetleni rowerzyści i piesi
na jezdni. Nie mają przy sobie
zwykłych latarek, o światłach odblaskowych już nie wspominając.
Ubrani przeważnie w ciemne stroje
nie zdają sobie sprawy z tego, że są
prawie niewidoczni dla kierowców.
Najbardziej niebezpieczne sytuacje
zdarzają się w momencie wymijania się samochodów – kierowcy
oślepiają się nawzajem. Pieszy,

Obowiązki właścicieli
nieruchomości

rzypominamy wszystkim Mieszkańcom Miasta
P
i Gminy Nasielsk o obowiązkach właścicieli nieruchomości określonych w Ustawie z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz w Regulaminie czystości i porządku na terenie
Gminy i Miasta Nasielsk.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy właściciele nieruchomości zapewniają
utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu
i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi
publicznej służącą do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
Usuwanie błota, śniegu i lodu powinno odbywać się niezwłocznie,
natomiast zanieczyszczeń – w miarę potrzeb lub nie rzadziej niż
1 raz w miesiącu.
UM w Nasielsku
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16.11. na ulicy Płońskiej Piotr S. – kierowca samochodu Renault potrącił
na przejściu dla pieszych Hannę L.
Kobieta z obrażeniami ciała została
przewieziona do szpitala.
fot. D. Majewski

25.11. w Siennicy Grzegorz P. – kierowca samochodu Renault potrącił
pieszego – Janusza H., którego
z obrażeniami ciała odwieziono do
szpitala.

Pijani na drodze
15.11. na ulicy Warszawskiej Łukasz
W. mieszkaniec Popowa Borowego
kierował samochodem po spożyciu
alkoholu (0,61 ‰).
16.11. na ulicy Nowa Wieś Mirosław J.
mieszkaniec Mogowa kierował rowerem po spożyciu alkoholu (1,11 ‰).

18.11. w Psucinie Stanisław S. mieszkaniec Legionowa kierował rowerem
po spożyciu alkoholu (1,26 ‰).
18.11. w Siennicy Zygmunt P. kierował rowerem po spożyciu alkoholu
(0,97 ‰).
23.11. na ulicy Płońskiej Wiesław
W. kierował rowerem po spożyciu
alkoholu (1,85 ‰).

– A po co mi światła, od
sąsiada jadę, a przecież tu
niedaleko mieszkam – tak
odpowiadają rowerzyści
zdenerwowanym kierowcom. Pół biedy, jeżeli są
trzeźwi.
dar
G

22.10.–30.10. w Lelewie nieznani
sprawcy skradli 35 m kabla energetycznego o wartości 400 zł na
szkodę Małgorzaty S.

18.10. na ulicy POW Paweł P. mieszkaniec Warszawy kierował rowerem
po spożyciu alkoholu (1,76 ‰).

który wtedy znajdzie się
na jezdni i wyjdzie z tego cało, może mówić
o prawdziwym szczęściu.
Tylko nieliczni pomagają
szczęściu i w takich sytuacjach schodzą z jezdni.
Pozostali są na łasce kierowców.

O

KRONIKA
POLICYJNA

25.11. w Nowych Pieścirogach
Waldemar Z. kierował rowerem po
spożyciu alkoholu (1,07 ‰).
25.11. w Studziankach Antoni P.
mieszkaniec Cegielni Psuckiej kierował rowerem po spożyciu alkoholu
(1,24 ‰).
N
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PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom
Okręgu Wyborczego Nr 9, za okazane poparcie i oddanie na mnie głosu
w wyborach do Rady Miejskiej.
Jerzy Lubieniecki

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękuję wszystkim wyborcom, którzy
w dniu 12.11.2006 r. oddali na mnie głos do Rady
Miejskiej w Nasielsku.
Mirosław Świderski

25.11. w Kosewie Wojciech S. kierował rowerem po spożyciu alkoholu
(0,84 ‰).
25.11. na ulicy Czereśniowej Waldemar Z. kierował rowerem po spożyciu alkoholu (1,22 ‰).
25.11. w Nowych Pieścirogach
Tomasz B. kierował rowerem po
spożyciu alkoholu (0,65 ‰).
26.11. w Nowych Pieścirogach Andrzej S. zamieszkały Rostki Wielkie
kierował rowerem po spożyciu
alkoholu (1,05 ‰).
26.11. na ulicy Warszawskiej Andrzej
M. zamieszkały w Markach kierował
samochodem po spożyciu alkoholu
(0,55 ‰).
26.11. na ulicy Płońskiej Zygmunt
B. mieszkaniec Mazewa Dworskiego kierował rowerem po spożyciu
alkoholu (1,24 ‰).
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Uniwersytet ma na celu skupić osoby, które mimo emerytury, chcą utrzymać aktywność życiową, słuchając interesujących wykładów, uczestnicząc
w działalności różnorodnych kół zainteresowań, spotykając się na imprezach
okolicznościowych i turystycznych.

W listopadzie w hali sportowej w Nasielsku odbył się już po raz kolejny Turniej
Zakładów Pracy w halowej piłce nożnej
o Puchar Burmistrza Nasielska.
W zawodach uczestniczyło 9 drużyn,
które podzielone zostały na dwie grupy .
Do fazy półfinałowej przechodziły po dwa
najlepsze zespoły.
Faza półfinałowa:
Urząd Miejski w Nasielsku - Win Bud
Nasielsk 4 : 0
Elektroplast Nasielsk - Firma Filipowicz
Team (MF Team) 3:4
W finale spotkały się drużyny Urzędu
Miejskiego i MF Team. Po dramatycznym
spotkaniu zwycięską drużynę wyłoniła
dopiero seria rzutów karnych, ponieważ
mecz w regulaminowym czasie zakończył
się remisem (1:1). W grze nerwów jaką są
rzuty karne lepsi okazali się zawodnicy MF
Team (2:0) i to oni zostali zwycięzcami
całego turnieju. Drugie miejsce przypadło
drużynie Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
Mecz o trzecie zakończył się zwycięstwem
ekipy Elektroplastu. Pokonała ona zespół
Win - Budu 1:0. W każdym turnieju przyznajemy również pamiątkowe statuetki dla
króla strelców i najlepszego bramkarza.
Wyróżnienia te otrzymali:
Król strzelców: Mariusz Załoga (MF
Team)
Najlepszy bramkarz:Wojciech Kurapiewicz
(Elektroplast)
Pozostałe miejsca zajęli:V m-ce Dar - Mar,
VI m-ce Libet Żerań,VII m-ce JW. 3090
Pomiechówek, VIII m-ce Binder Nasielsk,
IX m-ce Benckiser Nowy Mwór Maz.
Wszystkie startujące drużyny otrzymały
puchary oraz pamiątkowe dyplomy. Do
zobaczenia na kolejnym turnieju.

Organizatorem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nasielsku jest Stowarzyszenie Europa i My, które powstało w 2002 roku jako organizacja non-profit
w celu podjęcia działań w sferze szeroko pojętej promocji integracji europejskiej, rozwoju regionalnego i wspierania społeczeństwa obywatelskiego.

Grochem o ścianę

Od kilku tygodni pokazujemy zdjęcia niebezpiecznego otworu w studzience telekomunikacyjnej przy ulicy Koziej, bliżej Kościelnej. Uważamy, że
w tym wypadku dalszy komentarz jest zbyteczny. Zapowiadamy jednak,
że będziemy ją pokazywać do skutku, aż wreszcie ktoś się nią zainteresuje. Mamy jednak nadzieję, że niebawem pojawi się tam ekipa remontowa
pracowników telekomunikacji i zapobiegnie nieszczęściu.
dar

Pierwsze zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczną się w Nasielskim
Ośrodku Kultury na przełomie lutego i marca.
Zapraszamy osoby w różnym wieku, które chcą się dowiedzieć czegoś
nowego, aktualizować swoją wiedzę, aktywnie uczestniczyć w życiu
swojego środowiska, zachować i zwiększać sprawność intelektualną,
psychiczną i fizyczną.
W ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzone będą między innymi
wykłady na temat szeroko pojętych nauk społeczno – politycznych, religioznawstwa, historii kultury i sztuki oraz aspektów medycznych „późnej
dorosłości”. Ponadto planowane są kursy językowe oraz komputerowe
a także zajęcia z rekreacji ruchowej (gimnastyka profilaktyczna). Zgłaszający się słuchacze będą mieć możliwość udzielania się w pracy społecznej, polegającej na przykład na sprawowaniu opieki merytorycznej nad
powstającymi kołami zainteresowań.

fot. D. Panasiuk
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Nie zawiedziemy Państwa zaufania

E

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne podziękowanie za okazane poparcie i oddanie na nas głosów w wyborach do Rady Miejskiej
w Okręgu nr 4
Andrzej Wierzchoń i Dariusz Leszczyński

Krzysztof Fronczak
A

A

Grzegorz Paczewski

Serdecznie dziękuję mieszkańcom z Okręgu Wyborczego
Nr 8, za oddanie na mnie głosu
w wyborach do Rady Miejskiej.
L

I

Kazimierz Drabik

PODZIĘKOWANIE

K

N

oraz radni Powiatu Nowodworskiego:

Bartosz Kołomański
O

E

Maria Kowalska – radna Sejmiku Województwa
Mazowieckiego

Szczegóły dotyczące daty i miejsca wykładu inauguracyjnego oraz programu
publikowane będą na bieżąco na naszych stronach www. Już wkrótce powstanie także specjalna strona nasielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Hala Sportowa w Nasielsku zaprasza
wszystkich sympatyków piłki nożnej do
udziału w turniejach piłkarskich.
03.12.2006 r. (niedziela godz.1000)
Andrzejkowy Turniej w Halowej Piłce
Nożnej.
10.12.2006 r. (niedziela godz.900) Turniej
w Halowej Piłce Nożnej rocznik 88
i młodsi.
17.12.2006 r. (niedziela godz.1000) Turniej
w Halowej Piłce Nożnej Amatorów.

Z

Serdeczne podziękowania za tak liczne poparcie
w wyborach samorządowych 2006 r.
składają radni z listy PSL:

W Polsce działa już blisko 90 Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Więcej
informacji na temat działalności UTW w Polsce i na świecie znajduje się
na stronie www.utw.pl

Zaproszenie

S

Szanowni Państwo!

Zapisy na zajęcia w Nasielskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku odbywać
się będą od 01.12.2006 do końca 01. 2007. w Nasielskim Ośrodku Kultury oraz w biurze stowarzyszenia na ulicy Kilińskiego 25 w każdy wtorek
i czwartek od godziny 11-30 do 15. Wszystkich chętnych zapraszamy do
uczestnictwa. Więcej informacji uzyskają państwo od koordynatorów
projektu pani Barbary Modzelewskiej oraz Janusza Zawadzkiego.
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E

I

Stowarzyszenie Europa i My rozpoczyna zapisy na pierwszy semestr
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który rozpoczyna działalność w Nasielsku.

Turniej Zakładów Pracy
w halowej piłce nożnej
o Puchar Burmistrza
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PORADY

Przysposobienie – adopcja
dopcja, występująca
A
w prawie polskim pod
nazwą „przysposobienie”,

to prawne uznanie osoby
obcej za własne dziecko.
To dobrowolne, uregulowane prawem uznanie
dziecka
biologicznie
obcego. Przysposobienie dziecka jest równoznaczne z przyjęciem do
rodziny oraz przyznaniem
mu wszelkich praw i obowiązków. Przysposobieniu
może podlegać wyłącznie
osoba małoletnia.
Polski Kodeks rodzinny i opiekuńczy określa szereg przesłanek, które warunkują możliwość
dokonania aktu adopcji. I tak:
przysposobić można tylko osobę
małoletnią i dla jej dobra, między
osobą adoptującą i adoptowaną
musi istnieć odpowiednia różnica
wieku (jaka zazwyczaj występuje
między rodzicami a dziećmi),
przysposabiający musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych; jeśli osoba przysposabiana
ukończyła lat 13, potrzebna jest jej
zgoda na przysposobienie, a jeśli
znani są rodzice osoby adoptowanej i nie zostali pozbawieni władzy
rodzicielskiej, potrzebna jest także ich zgoda; jeśli dziecko ma

opiekuna prawnego, w zasadzie
potrzebna jest także jego zgoda.
Z norm prawa polskiego i kanonicznego wynika, że przysposobić
może jedna osoba lub małżonkowie. Jeśli formalnie adoptuje jeden
małżonek, nie może tego uczynić
bez zgody współmałżonka.
Przysposobienie dokonywane jest
na wniosek osoby przysposabiającej, konstytutywnym orzeczeniem
sądu opiekuńczego. Wywołuje
ono skutki nie tylko między stronami przysposobienia, lecz także
wobec wszystkich innych.
Prawo polskie przewiduje trzy
formy przysposobienia:
1) całkowite, czyli pełne nieodwołalne,
2) pełne,
3) niepełne.
Przysposobienie pełne nieodwołalne stosuje się zawsze w sytuacji,
gdy rodzice wyrazili przed sądem
opiekuńczym zgodę na przysposobienie dziecka, bez wskazania
osoby przysposabiającej (zgoda
in blanco). Wtedy skreśla się stary
akt urodzenia dziecka i sporządza
się jemu nowy akt urodzenia,
wpisując jako rodziców tylko
osoby przysposabiające. Przy-

sposobienie pełne (adoptio plena) odnotowuje się na marginesie
dotychczasowego aktu urodzenia;
jeśli przysposobienia dokonali
wspólnie małżonkowie, w odpisach skróconych (aktu urodzenia,
małżeństwa i zgonu) wymienia się
tylko ich jako rodziców. Dziecko
adoptowane otrzymuje nazwisko adoptującego oraz nabywa
uprawnienia i obowiązki wynikające z pokrewieństwa w kwestii
spadkobrania stosuje się art. 937
k.c. Jeżeli jeden z małżonków
przysposobił dziecko drugiego
małżonka, władza rodzicielska
przysługuje obojgu małżonkom
wspólnie Przysposobienie niepełne (adoptio minus plena), którego
zakres jest węższy od pełnego
i jego skutki są ograniczone, orzeczone może być tylko na wyraźne
żądanie przysposabiającego oraz
za zgodą osób, których zgoda jest
w takich sytuacjach wymagana
i traktowane jest jako wyjątkowe.
Z ważnych powodów stosunek
przysposobienia pełnego lub niepełnego może ulec rozwiązaniu
na wniosek przysposabiającego,
prokuratora lub przysposobionego, jeśli nie narusza to dobra tego
ostatniego.
Marek Rączka

1–14 grudnia

Jak postępować ze zużytym
sprzętem elektrycznym?
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny często stanowi kłopot dla
jego użytkowników. Wydaje się, że
najprostszym sposobem pozbycia się
zużytego sprzętu jest umieszczenie
go łącznie z innymi odpadami lub po
prostu pozostawienie go w lesie.
Tymczasem art. 35 ustawy z dnia
29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym (Dz. U. Nr 180, poz.
1495) nakłada na użytkownika sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw
domowych obowiązek oddania
zużytego sprzętu zbierającemu sprzęt.
Jednocześnie umieszczanie zużytego
sprzętu łącznie z innymi odpadami jest
zabronione (art. 36 ustawy).
Obowiązki zbierającego zużyty
sprzęt pełnią sprzedawcy detaliczni,
sprzedawcy hurtowi oraz gminne
jednostki organizacyjne. Na terenie
Miasta i Gminy Nasielsk taką jednostką
jest Zarząd Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej.

niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli
zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.
Oznacza to, że każdy użytkownik przy
zakupie nowego sprzętu może oddać
sprzęt za sprzęt tego samego rodzaju np.
lodówkę za lodówkę.
Podkreślić należy, że pomocą przy
identyfikowaniu dla użytkownika sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, który
należy zbierać oddzielnie, będzie ,,Lista
sprzętu elektrycznego i elektronicznego” oraz znak przekreślonego kosza na
śmieci na używanym sprzęcie, umieszczany przez producenta.
Punkty sprzedaży sprzętu RTV i AGD
oraz zbierania zużytego sprzętu:
1. ZGKiM w Nasielsku
ul. Płońska 43, 05-190 Nasielsk
tel. 023 69 12 364

2. ,,STANDARD” S.C.
Wróblewski Marek, Panek Robert
Sklep ul. Staszica 1 A, 05-190 Nasielsk
Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy sprze- Sklep ul. Kilińskiego 6, 05-190 Nadawca detaliczny i sprzedawca hurtowy sielsk
są zobowiązani przy sprzedaży sprzętu 3. PPHIU ,,ROBERT”
przeznaczonego dla gospodarstw do- Bachanek Robert
mowych do nieodpłatnego przyjęcia
zużytego sprzętu w ilości nie większej Sklep ul. Kościelna 6, 05-190 Nasielsk
UM Nasielsk

TO JUŻ TRZECI ROK Z „SOCRATESEM”
Minęły dwa lata owocnej pracy przy
realizacji programu edukacyjnego pod
patronatem Unii Europejskiej w Szkole
Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku. Jego głównym celem
jest promowanie współpracy szkół
z różnych krajów, dzielenie się wiedzą
i doświadczeniami. Partnerami naszej
placówki są zaprzyjaźnione szkoły
europejskie z Węgier, Grecji i Włoch.
Projekt pod hasłem „Metody i techniki
w edukacji środowiskowej” dotyczy
propagowania zdrowego stylu życia,
właściwych nawyków żywieniowych
oraz budzenia odpowiedzialności za
ochronę środowiska naturalnego.
W ubiegłym roku szkolnym życie naszej
placówki w dużym stopniu podporządkowane było wykonywaniu zadań
w ramach unijnego projektu. Realizując
program wychowawczy i profilaktyczny szkoły zastosowano wiele nowych
form zajęć : zorganizowano wyjazdy
na wysypisko śmieci, przeprowadzono
zbiórkę odpadów wtórnych (puszek,
baterii), przygotowywano poczęstunki
okolicznościowe (Wigilia, imieniny klasy,
Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki) ze
zwróceniem szczególnej uwagi na wykorzystanie odpowiednich składników
odżywczych, higienę i estetykę pracy.
Przedstawiciele służby zdrowia wygłosili
dla naszych uczniów prelekcje zgodne
z tematyką realizowanego projektu. Zapoznając dzieci z tradycjami i zwyczajami innych krajów, wykorzystano formy
pracy grupowej, po zakończeniu której
uczniowie prezentowali swoje prace.
W programie nauczania klas: III b, IIIc,
IVe i Vc nastąpiły zmiany spowodowane

koniecznością realizacji opracowanych
projektów: „Woda - źródłem życia”,
„Recycling”, „Nawyki żywieniowe”,
„Badanie środowiska naturalnego”,
„Ekosystem”. Podsumowaniem ww.
działań były wystawy prac plastycznych
i technicznych, które ukazały wspaniałą
wyobraźnię i kreatywność dzieci.
Uczestniczący w pracach na rzecz
programu „Socrates Comenius” nauczyciele pełnią funkcje animatorów
i doradców ukierunkowujących
uczniów na pozytywną i efektywną
pracę. Uczniowie zaś podczas wykonywania zadań wykazują się pomysłowością, otwartością i elastycznością.
Należy wspomnieć również o istotnym
wkładzie rodziców w działania na rzecz
realizacji projektu. Uczestniczyli oni
w odnowieniu i dekoracji niektórych
klasopracowni, pomagali dzieciom
w gromadzeniu materiałów i wykonywaniu prac konkursowych.
Z realizacją zadań w ramach projektu
wiążą się wizyty partnerskie. Bezpośredni kontakt z przedstawicielami
współpracujących szkół wpływa na
wzrost motywacji w zakresie nauki
języków obcych. Wizyty partnerskie
stały się również okazją do wymiany
prac uczniowskich, wykonanych często
nieznanymi dotąd technikami, będącymi inspiracją do dalszych działań.
Goście mogli osobiście spotkać się
z nauczycielami i uczniami szkół
partnerskich, ocenić warunki, w jakich
pracują, a także dostrzec różnice i podobieństwa w funkcjonowaniu szkół
i zarządzaniu nimi w innych krajach.

Wraz z początkiem
roku szkolnego
2006/2007
przystąpiliśmy do
realizacji zadań trzeciego, a zarazem
ostatniego, etapu.
Już we wrześniu
uczniowie wzięli
udział w konkursie
na projekt okładki
„Przewodnika dla
nauczycieli”. Zbierali również tradycyjne przepisy kulinarne, powiedzenia
i idiomy dotyczące
żywienia. Materiał
ten został przetłumaczony na język
angielski.
Od 14 do 19 października nasza
szkoła już po raz drugi pełniła rolę organizatora wizyty roboczej, w której wzięli
udział nauczyciele, a także dyrektorzy
współpracujących ze sobą szkół europejskich. Głównym celem spotkania
była analiza zebranych wcześniej materiałów (przepisy tradycyjnych potraw
narodowych z poszczególnych krajów).
Podczas wizyty podjęto także decyzje
dotyczące okładki „Przewodnika” (wybór najciekawszych prac) oraz sposobu
zaprezentowania naszego produktu
końcowego w wersji multimedialnej.
Pobyt nauczycieli i dyrektorów z zaprzyjaźnionych szkół stał się dla nich
okazją do wzbogacenia swojej wiedzy
na temat kultury i tradycji polskiej.

W dniu 16 października uczestniczyli
oni w gminnych obchodach Dnia
Edukacji Narodowej. Było to dla nich
nowe doświadczenie, ponieważ w ich
krajach Dzień Nauczyciela nie jest
specjalnie celebrowany. Organizatorzy
tej ważnej dla naszego środowiska
uroczystości pamiętali także o naszych
gościach, którzy tak jak my kształcą
młode pokolenia. W czasie uroczystości otrzymali pamiątkowe statuetki
ufundowane i wręczone przez Burmistrza Nasielska.
Uczestnicy spotkania odwiedzili także
najmłodszych nasielszczan – przedszkolaków. Wielkie podziękowanie
kierujemy do dyrekcji i nauczycieli
Przedszkola Samorządowego w Na-

sielsku za serdeczne przyjęcie. Dzieci
pod kierunkiem swoich opiekunek
zaprezentowały wspaniały program
artystyczny, zawierający również
akcenty europejskie. Wszyscy zostali
obdarowani upominkami wykonanymi przez dzieci.
Goście wrócili do swoich krajów, zabierając ze sobą wiele wrażeń, pozytywnych
emocji i dobrych myśli dotyczących
dalszej, efektywnej współpracy. Dowodem tego są ich wpisy w kronice
Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku.
Nauczyciele Szkoły Podstawowej
w Nasielsku uczestniczący
w realizacji zadań programu
Socrates Comenius

Uwaga, angina!
Jesień to czas częstych zachorowań na
anginę. Choroba ta łatwo się rozprzestrzenia w skupiskach ludzkich, na
przykład w szkolnych klasach. W tym
roku dodatkowo sprzyja jej ciepła, jak
na tę porę roku, pogoda.
Angina to choroba bakteryjna, leczy
się ją zatem antybiotykami. Spowodowana jest przez paciorkowce z grupy
A, które – jeśli nie zastosuje się w porę
odpowiednich antybiotyków – mogą
wywołać gorączkę reumatyczną,
a w efekcie doprowadzić do uszkodzenia zastawek serca. Nieleczona
angina niesie więc ryzyko poważnych
powikłań.
Jako że antybiotyki są obecnie lekami
powszechnie dostępnymi, nie grozi
nam sytuacja, że z powodu ich braku
choroba nie zostanie w porę powstrzymana. Obserwowana jest raczej
przeciwna tendencja: nadużywanie
tego typu leków. Według badań, zapisywane są one w przypadku ok. 70%
bólów gardła u dzieci. Natomiast tylko
ok. 30% zapaleń gardła ma charakter
bakteryjny, znacznie częściej dolegliwości te są wywołane wirusami. One
natomiast nie powodują przewlekłych
uszkodzeń i nie są poddają się leczeniu
przeciwbakteryjnemu. Poza tym, część
osób, pozostając zdrowa, jest nosicielami bakterii wywołujących anginę, które
„mieszkają” w ich gardłach, nie dając
żadnych niepokojących objawów.
Sporadycznie może się zdarzyć, że
takie osoby kogoś zarażą. Jednak test
na obecność bakterii wykonany z powodu bólu gardła takiego nosiciela
da wynik pozytywny. Zaaplikowane
zostaną wówczas antybiotyki, całkowicie tu zbędne, jako że ból gardła
w tym przypadku nie został wywołany tymi „własnymi” bakteriami, a inną
przyczyną. W ten sposób dochodzi
do niepotrzebnego stosowania leków
antybakteryjnych.
Początki anginy i infekcji wirusowej
gardła (czyli przeziębienia) przebiegają
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bardzo podobnie. Chory ma zatkany
nos, kaszle i kicha, no i boli go gardło.
Co należy wtedy zrobić? Dać „na
wszelki wypadek” antybiotyk, co nie
jest obojętne dla zdrowia? Zalecać leczenie jak przy zwykłym przeziębieniu,
co niesie ze sobą ryzyko wystąpienia
powikłań źle leczonej anginy? Zwykle
podaje się antybiotyki. A przecież powinny być one stosowane wyłącznie
w przypadkach, w których będą rzeczywiście skuteczne. Nadużywanie
leków antybakteryjnych przyczynia
się do wzrostu ilości szczególnie
groźnych, opornych na antybiotyki
bakterii. Poza tym, może zniszczyć
żyjące w jelitach pożyteczne bakterie;
bywa także przyczyną zagrażających
życiu reakcji alergicznych.
Wielu lekarzy jest zdania, że istnieją
dobre sposoby, dzięki którym można
odróżnić ból gardła dziecka wywołany
anginą od bólu spowodowanego wirusem (lub też inną bakterią). Paciorkowce
A są przyczyną 15–30 % bólów gardła,
a zatem co szóstego–co trzeciego
przypadku. Angina najczęściej atakuje dzieci do 15 roku życia; u dorosłych
jest znacznie rzadsza, w dodatku – nawet nieleczona – w zasadzie nie daje
powikłań w postaci gorączki reumatycznej. Bakterie wywołujące anginę
łatwo przenoszą się na inne osoby,
dlatego np. w szkołach choruje na nią
wielu uczniów jednocześnie.
Oto typowe objawy anginy to:
• nagły początek bardzo nasilonego
bólu gardła,
• silnie zaczerwienione gardło i migdałki, czasem pokryte plamkami i ropą,
• utrudnione przełykanie,
• gorączka powyżej 38 stopni Celsjusza,
• bolesne i często opuchnięte szyjne
węzły chłonne,
• ból głowy,
• występujące na przemian dreszcze
i poty,
• u dzieci często mdłości, wymioty
i bóle brzucha.

W Stanach Zjednoczonych stosuje
się proste testy, które – wykonane
w gabinecie lekarza – już po 10 minutach dają odpowiedź, czy w gardle
chorego z objawami przypominającymi anginę obecny jest antygen
paciorkowcowy. Testy te są precyzyjne w 70–80 procentach. Wynik
pozytywny i przynajmniej jeden
z typowych dla anginy objawów
są wskazaniem do zastosowania
antybiotyku. Jeśli zaś wynik testu
jest negatywny, pobiera się z gardła
chorego wymaz. Po 1–2 dobach
wiadomo już, czy chorobę wywołały paciorkowce. Jeśli tak – i jeśli
mamy do czynienia z klasycznymi
objawami anginy – znów zalecane
jest podanie leku antybakteryjnego. W zasadzie należałoby się powstrzymać z jego podawaniem aż
do momentu uzyskania wyników
wymazu. Inna metoda – to zacząć
leczenie antybiotykiem od razu,
a przerwać je, jeśli wynik hodowli
okaże się negatywny (co oznacza,
że przyczyną infekcji gardła jest
wirus). Wówczas, jeśli rzeczywiście
mamy do czynienia z anginą, doba
podawania antybiotyku powoduje,
iż pacjent przestaje zarażać. Dzięki
temu może wrócić do szkoły lub
pracy po zaledwie jednym dniu
nieobecności. Z kolei wiadomo, że
nawet kilkudniowa zwłoka w podaniu antybiotyku nie stanowi – w razie
czekania na wynik wymazu – ryzyka
pojawienia się powikłania w postaci
gorączki reumatycznej.
Zwracać więc należy uwagę na
objawy towarzyszące bólowi gardła
sygnalizowanemu przez dziecko.
Jeśli nie towarzyszy mu wysoka
gorączka i zaczerwienione gardło,
to najprawdopodobniej jest to niegroźna infekcja wirusowa i nie ma
powodu, by zalecać stosowanie
antybiotyków. Inna rzecz, że tegoroczna ciepła jesień będzie sprzyjać
infekcjom bakteryjnym.
LAN

Nasielsk, dnia 23.10.2006 rok
BURMISTRZ NASIELSKA
GP. 72241/7/06

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603),
Uchwały Nr LXI /406/06 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 czerwca 2006 roku
w sprawie zbycia nieruchomości oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U Nr 207, poz. 2108) ogłaszam, że w dniu 28
grudnia 2006 roku o godz. 900 w sali nr 112 Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy
Elektronowej 3 odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości,
stanowiącej własność Gminy Nasielsk, położonej we wsi Pianowo Daczki.

Opis nieruchomości :
Przedmiotowa nieruchomość, położona jest poza obszarem zabudowanym w miejscowości Pianowo Daczki. Według ewidencji gruntów oznaczona jest jako działka nr 66/1
i 66/2 o łącznej powierzchni 3,76 ha. Nieruchomość stanowi większą cześć pierwotnego
zabytkowego założenia dworskiego. Nieruchomość położona jest około 4 km na północ
od Nasielska. Bezpośredni dojazd do nieruchomości odbywa się drogą o nawierzchni
żwirowej. Nieruchomość objęta jest ochroną konserwatorską .
W południowej części parku znajduje się pałacyk pochodzący prawodopodobnie z końca
XIX lub początku XX wieku .W pobliżu pałacyku znajduje się piwnica ziemna pochodząca
z tego samego okresu, oraz budynki współczesne, garaż, szalet z komórkami i śmietnik.
Teren płaski, nie ogrodzony ,w większości stanowiący park z zabytkowym starodrzewem.
Grunt jest uzbrojony w sieć wodociągową i energetyczną.
Budynek dworu murowany, wolnostojący, w części parterowy, w części piętrowy
z poddaszem nie użytkowym, na około 0,25 powierzchni – podpiwniczony.
•
powierzchni zabudowy – 371,81 m2
•
powierzchni użytkowa – 385,84 m2
•
kubatura
– 3002,48 m2
Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy
Nasielsk uchwalone uchwałą Nr XVII/134/2000 z dnia 07.08.2000 r określa ww.
nieruchomość w strefie konserwatorskiej wpisanej do rejestru zabytków – park
podworski.
Cena wywoławcza zabudowanej nieruchomości wynosi 436.400,00 złotych.
O postąpieniu decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie
może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku
o podatku od towarów i usług (Dz. U Nr 54, poz. 535 z dnia 5.04.2004 roku) do
ceny uzyskanej w przetargu nie dolicza się podatku VAT.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości
43.640,00 złotych (słownie: czterdzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści złotych)
na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku – Depozyty Urzędu w Banku Spółdzielczym
w Nasielsku nr konta 61 8226 0008 0000 1746 2000 0004 najpóźniej do dnia 20
grudnia 2006 roku do godz. 1500.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi
prawami. Nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nieruchomością.

Nasielsk, dnia 16.11.2006 rok

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na
poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zwraca się wpłacone
przez nich kwoty niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed
upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu bez oprocentowania.

Na podstawie art. 35ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004
roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości

W razie uchylenia się przez osobę, która wygra przetarg od zawarcia umowy,
wadium ulega przepadkowi.

GP. 7145/10/06

wykaz
lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy
Lp.

1
1.

Położenie
nieruchomości

2
Nasielsk
ul. Rynek 30

Numer
działki

3
762/10

Numer
księgi
wieczystej
4
18576

Numer
lokalu

5
2

Opis lokalu mieszkalnego

6
Lokal mieszkalny o powierzchni
użytkowej 26,00 m2, w budynku
murowanym, wielorodzinnym,
wraz z pomieszczeniem przynależnym
w piwnicy oraz udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 26/141
części .
Lokal składa się z: 1 pokoju, kuchni
i przedpokoju.

Cena lokalu
mieszkalnego
wraz z udziałem
w częściach wspólnych nieruchomości
7
27.800,00 złotych

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na okres od dnia 20 listopada
2006 roku do dnia 12 grudnia 2006 roku.
BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

Cena sprzedawanej nieruchomości, pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium,
podlega zapłacie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy
przenoszącej własność nieruchomości.
Wszelkie opłaty związane z transakcją sprzedaży ponosi nabywca.
Burmistrz Nasielska najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu
zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną powinna okazać się stosownymi
pełnomocnictwami.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem
przetargu do Burmistrza Nasielska.
Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu
ustnego.
Burmistrz Nasielska zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia terminu lub
unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn.
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają
pracownicy Wydziału Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Nasielsku, pokój
nr 215 w godz. 900 - 1500 lub pod numerem telefon (0 23) 69-33-115, 69-33-108.

BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
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Kawałek historii PRL-u w Psucinie

Zomowiec w straży
K

ilkadziesiąt lat temu
bronił
socjalizmu,
a teraz gasi pożary. Hydromil 2, nietypowy wóz
strażacki, współtwórca
współczesnej historii Polski stoi w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Psucinie.

Kiedyś budził strach. Jeszcze do dziś
przechodzą po plecach ciarki tym,
którzy pamiętają uliczne manifestacje na ulicach Warszawy w latach
osiemdziesiątych. Strumień wody
wydobywający się pod dużym ciśnieniem ze stalowego potwora, bo
tak go wówczas nazywano, potrafił
zwalić z nóg nawet rosłego chłopa.
Teraz ratuje dobytek. Obecnie hydromile powoli wychodzą ze służby,
zarówno w straży, jak i w policji.
Do tej pory przetrwało niewiele tych
pojazdów. Jeden z nich jest właśnie u
strażaków w Psucinie. Nieliczne eg-

zemplarze trafiły do kolekcjonerów.

Polewaczka ma dość długą i bardzo ciekawą historię. Od fanów
motoryzacji można dowiedzieć
się, że pierwsze tego typu pojazdy
pojawiły się w Polsce pod koniec lat
50-tych ubiegłego wieku. Nazwano je PSG 5. Były to ważące 13 ton
armatki wodne produkowane przez
NRD-owską firmę IFA. Potrafiły
strzelać wodą pod ciśnieniem 18-22
atmosfer na odległość 30 metrów.
Większe ciśnienie może powodować duże zagrożenie dla zdrowia,
a nawet życia. Władza ludowa po
raz pierwszy użyła polewaczek
w kwietniu 1960 roku podczas
zamieszek w Nowej Hucie.
Po grudniowych demonstracjach
w 1970 roku, PSG 5 zastąpiono
polskimi pojazdami o nazwie hydromil 1. Były one zawieszone na
podwoziu Stara. Montowano w nich
wtedy bardzo nowoczesne urządze-

Coraz częstsze
i liczniejsze
wystąpienia
„wrogów socjalizmu” wymusiły
na ówczesnych Stan wojenny - 1982. Hydromil w „Służbie narodu”
pochodził z wołgi. W poprzednich
władzach nowe,
lepsze i mocniejsze rozwiązania. Tuż hydromilach zastosowano o wiele
po ogłoszeniu stanu wojennego, na słabsze silniki z fiata 125p. Osobny
początku lat 80-tych pojawiły się i niezależny napęd pompy wodnej
okazał się strzałem w dziesiątkę
fot. D. Panasiuk armatki wodne o nazwie
hydromil 2 z opancerzo- – samochód nie musiał się już speną kabiną i kuloodpornymi cjalnie zatrzymywać tylko po to, żeby
szybami. Były produkowa- rozpocząć polewanie.
ne w WSK Kielce. W tym
Świat idzie jednak do przodu, a z nim
wypadku wykorzystano
coraz to nowsze technologie. Obecpodwozie Jelcza, dzięki
nie na miejsce hydromili do policji
czemu mogły przewozić
trafiają naszpikowane elektroniką
blisko 10 tysięcy litrów
Tajfuny-1, polewaczki nowej gewody. Nowe potwory
neracji, rodzimej produkcji, jeszcze
wyposażono
w trzy
mocniejsze i skuteczniejsze
działka rozmieszczone
na dwóch poziomach W dzisiejszych czasach Tajfuny
- jedno na dachu oraz można spotkać najczęściej w okolidwa tuż nad ziemią, pod cach stadionów piłkarskich, podczas
przednim zderzakiem. Do rozgrywek ligowych - służą głównie
pompowania wody użyto do rozpędzania demonstracji pseuniezależnego od jednost- dokibiców.
ki napędowej samochodu
silnika. Jako ciekawostkę Samobieżna armatka wodna, hydrowarto dodać, że silnik ten mil 2, trafiła do Ochotniczej Straży

Złodzieje bez honoru
N

a cmentarzu parafialnym w Nasielsku grasują złodzieje. Kradną już
nie tylko metalowe ozdoby zdobiące nagrobki (pisaliśmy o tym w numerze
20. „Życia Nasielska”),
ale również kwiaty i znicze. Ich draństwo nie ma
jednak granic. Ostatnio
łupem padają nawet
flagi narodowe z Grobu
Nieznanego Żołnierza.
W tym roku już trzy razy
została sprofanowana
mogiła Naszych Bohaterów. Flagi zawsze ginęły
po uroczystościach ku
czci ich pamięci.
Złodzieje to chwasty – tak mówią
ofiary ich przestępstw. A jak wiadomo, chwasty trzeba wyrywać.
Niestety, w przeciwieństwie do
niechcianej roślinności, złodzieje
są często nieuchwytni. Sprawcy
kradzieży pozostają więc bezkarni,
uczciwi ludzie są bezradni, a poli-

cja rozkłada ręce – choć nie
od dziś wiadomo, że dobry
„pies” ma w ich środowisku
wielu informatorów.
O złodziejach krążą legendy.
Zachowanie wielu z nich
szokuje – są w stanie zabić
swoją ofiarę dla kilku złotych.
Może to dziwnie zabrzmi, ale
wśród nich są też i tacy, którzy potrafią mile zaskoczyć
– jakkolwiek nierozsądnie
by to nie zabrzmiało. Okazuje się bowiem, że wśród
złodziejaszków, zwłaszcza
tych starej daty, są ludzie
z charakterem. Niektórzy
wręcz z dumą podkreślają,
że kultywują stary złodziejski
kodeks honorowy. Nie potrafią dokładnie określić czy
reprezentują szkołę lwowską,
radomską, czy warszawską.
Najczęściej jest to mieszanka
zachowań zaczerpnięta z kilku
bandyckich „uniwersytetów”,

fot. D. Panasiuk

nia polewające
produkowane
przez austriackiego Steyera.
O ich oddaniu
dla sprawy socjalizmu można
się było przekonać w czerwcu
1976
roku
– skutecznie
tłumiły w całym
kraju robotnicze
protesty.

fot. M. Stamirowski

w której najważniejszy jest
honor. Brzmi to cynicznie,
wręcz absurdalnie, ale po
rozmowie z jednym
z rzezimieszków można
dojść do wniosku, że
coś w tym jednak jest.
Otóż pewien „uczciwy
inaczej” obywatel naszego kraju zwierzył się nam
w prywatnej i poufnej
rozmowie, że w młodości nie wyobrażał sobie
wyjścia w miasto po
fanty bez przestrzegania
kilku podstawowych zasad. Powiedział między
innymi, że nie okradał
słabszych od siebie, dzieci,
inwalidów, kobiet w ciąży
i z małymi dziećmi, emerytów, osób duchownych.
Nie okradał nikogo ze
wszystkiego – brał tylko
tyle, ile było mu potrzebne do życia. Nigdy nie
wszedłby na cmentarz,

Pożarnej w Psucinie w 1992 roku.
Prawie dziesięcioletni wóz został
kupiony od policji. Strażacy odremontowali go i przemalowali – ze
smutnych barw stanu wojennego na
kolor czerwony. Samochód, jak na
swój wiek, jest w doskonałym stanie.
Ma zaledwie 14 tysięcy kilometrów
przebiegu. Jeszcze służy do gaszenia
pożarów, ale strażacy nie ukrywają,
że marzy się im znacznie nowocześniejszy pojazd. Bardziej sobie
cenią niezawodność i skuteczność
w gaszeniu niż walory historyczne
„zomowca”. Poza hydromilem mają
jeszcze starego MAN-a. Dlatego noszą się z zamiarem sprzedaży wozu.
Chętni mogą go kupić za niewielkie
pieniądze. Może jeszcze długie lata
służyć, zarówno do gaszenia pożarów, jak i do … podlewania pól
– bowiem doskonale nadaje się do
wykorzystania w rolnictwie.
Dariusz Panasiuk

żeby przywłaszczyć sobie coś, co
już należy do zmarłych. Ponadto,
jak dodał z poważną miną, na pobyt
w ciężkim więzieniu skazywałby tych,
którzy zabijają swoje ofiary. Podkreślił, że zawsze należy odsyłać dokumenty osobom, którym się „skroi”
portfel – należy brać tylko pieniądze.
Wyznania te, z jednej strony można
uznać za wyjątkowo bezczelne, zaś
z drugiej pozwalają mieć nadzieję,
że i wśród łobuzów może się trafić
jeden „porządny” – oczywiście na
swój sposób. Ostatnio modne stały się
kradzieże telefonów komórkowych.
„Spece z tej branży” też mają swoje
zasady. Podkreślają najważniejszą
- kiedy kradniesz komórkę pamiętaj,
żeby zawsze zostawiać kartę SIM
właścicielowi.
A jak jest w Nasielsku? Tu złodzieje
nie mają za grosz honoru. Kradną
wszystko, wszędzie i łupią każdego – nawet tych, którzy zasłużyli
na wieczny spoczynek.
dar
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Humanitarna droga na mięso Wódka to wódka
wierzę z wyrokiem nie
Z
ma lekkiego życia.
Często się zdarza, że do

uboju trafia bite i okaleczone. Informują o tym
opinię publiczną obrońcy
zwierząt, w skrajnych przypadkach do akcji wkracza
prokuratura. O konieczności zaostrzenia przepisów
normujących drogę zwierzęcia z gospodarstwa
do ubojni mówiło się już
od dawna, aż wreszcie
sprawą zainteresowało
się ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi, które
opracowało propozycje
nowelizacji odpowiednich
ustaw.
Rada Ministrów przyjęła projekt
zmian do ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

warunki. Chodzi m.in. o dopasowanie środków transportu, ilości
pokarmu i czasu odpoczynku do
liczby i gatunku zwierząt.
Powiatowy lekarz weterynarii będzie
wydawał zezwolenia dla przewoźników na transport zwierząt, licencje
dla kierowców i osób obsługujących zwierzęta w czasie transportu
oraz świadectwa zatwierdzające
środki transportu drogowego i statki przeznaczone do ich przewozu.
Będzie też udzielał upoważnień do
organizowania obowiązkowych
szkoleń personelu zajmującego się
zwierzętami.
Nowe przepisy dostosowują polskie
prawo do norm obowiązujących
w Unii Europejskiej.
Rząd przyjął również projekt zmienionej ustawy o produktach pocho-

fot. D. Panasiuk

Nowe
przepisy
zabraniają wypalania i wymrażania
znaków identyfikacyjnych na skórze
zwierząt. Wprowadzają też obowiązek wyodrębnienia
w ubojniach dwóch
rodzajów pomieszczeń: do przetrzymywania zwierząt
oraz do ich ogłuszania i wykrwawiania.
Wykonanie ogłuszenia i wykrwawienia zwierzęcia w tym
samym miejscu
skróci czas uboju
i ograniczy jego
cierpienie.
Projekty
ustaw
dotyczą również
ochrony zwierząt
kręgowych podczas
transportu i obsługi.
Zmiany powinny
doprowadzić do lepszego ich traktowania i wyeliminować
niehumanitarne praktyki. Transport
zwierząt powinien trwać możliwie
najkrócej. Podczas wszystkich
etapów transportu, tzn. załadunku,
przewozu i rozładunku, zwierzęta
powinny mieć zapewnione dobre

określa warunki pozyskiwania mięsa
przeznaczonego na użytek własny.
Chodzi o mięso świń, owiec, kóz,
cieląt do 6 miesiąca życia, drobiu
oraz zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych
w danym w gospodarstwie. Dopuszcza się ubój tych zwierząt
na terenie gospodarstw. Należy
zachować przy tym wymagania
weterynaryjne dotyczące: zdrowia
zabijanych zwierząt, warunków
uboju, badań poubojowych mięsa. W przypadku uboju na terenie
gospodarstwa właściciel zwierzęcia
gospodarskiego będzie zobowiązany zniszczyć kolczyk lub jego
duplikat noszony przez zwierzę.
Odnosi się to do produkcji mięsa
na własny użytek. Chodzi o zapobieganie powtórnemu wykorzystaniu kolczyka.

dzenia zwierzęcego oraz ustawy
o systemie identyfikacji i rejestracji
zwierząt. Obydwa dokumenty przygotowało ministerstwo rolnictwa.
Projekt nowelizacji ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego

Projekt reguluje
również wymagania
dotyczące badania
poubojowego mięsa
odstrzelonych zwierząt łownych.

Sprecyzowano zasady wysyłania przez
polskie
zakłady
wyrobów mięsnych
na rynki państw
trzecich. Powiatowy
lekarz weterynarii
będzie kontrolować,
czy zakład spełnia
wymogi określone
przez państwo trzecie. Następnie będzie
nadawać uprawnienia
do produkcji na rynki innych państw.
W niektórych
sytuacjach może
je nadać dopiero
po zatwierdzeniu
zakładu przez odpowiedni organ państwa
trzeciego. Dotyczy
to na przykład rynku
rosyjskiego. Ponadto,
projekt nowelizacji
wskazuje Głównego
Lekarza Weterynarii
jako „właściwy organ” do prowadzenia uzgodnień
z przedstawicielami innych państw.
Będą one dotyczyć warunków
transportu produktów pochodzenia zwierzęcego.
WA

Energetyczne dopłaty
ysokość dopłat do
W
hektara plantacji
wierzby oraz róży bezkol-

w 2006 roku wydała Rada Ministrów.

cowej wykorzystywanych
w energetyce wyniesie
276,28 zł.

Dopłaty wypłacane będą przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozporządzenie określające
wysokość stawki dopłat do powierzchni upraw roślin wykorzystywanych na cele energetyczne

Uprawa roślin „energetycznych”
z każdym rokiem staje się coraz
bardziej modna i opłacalna. Łączna powierzchnia tych upraw w

roblemy
związane
P
z precyzyjnym określeniem definicji wódki już od

pewnego czasu wzbudzały
wiele emocji i były przyczyną sporów polityków Parlamentu Unii Europejskiej
wywodzących się z różnych
krajów Wspólnoty. Stanowisko Polski pozostało jednak
twarde i nie do obalenia
- wódka powinna być
produkowana
jedynie ze zboża
oraz ziemniaków.
Na listę surowców wpisano
również melasę
buraczaną. Ten
składnik znalazł
się
w unijnej
definicji wódki
tylko i wyłącznie
dzięki kompromisowi. Przepadła
propozycja poszerzenia listy surowców między
innymi o owoce
cytrusowe.

WA

Nie uwzględnia również kultury i tradycji wytwarzania napojów spirytusowych, bowiem, jak mówią specjaliści,
historia produkcji wódki i jej receptura
mają swój początek w XV wieku. Na
ziemiach polskich wytwarzano wtedy

Brukselska wojna o wódkę już chyba ostatecznie zakończona.
Nie było łatwo, ale polscy deputowani
do Parlamentu Europejskiego chwalą
się, że obronili status wysokoprocentowego trunku na rynku Wspólnoty. Posiedzenie unijnej Komisji ds. Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, na którym odrzucono
zaproponowaną przez Brytyjczyków
„poszerzoną definicję wódki” – zakończyło się sukcesem naszych dzielnych
eurodeputowanych.

ten trunek z zacieru zbożowego, a trzy
wieki później rozpoczęto produkcję
wódki z ziemniaków.
Nasi eurodeputowani zaangażowani
w „bitwie o mocny trunek” twierdzą,
że przeciwnicy restrykcyjnego zawężenia definicji wódki chcieli osłabić
wpływy krajów nadbałtyckich na
europejskim rynku alkoholi. Dodają,
że w sporze nie chodziło tylko o nasz
interes narodowy, ale również o los
polskich rolników – producentów
ziemniaków i zbóż oraz producentów
wytwórców alkoholi.

Do europejskich potentatów w produkcji wódki należą: Polska, Finlandia,
Szwecja i kraje bałtyckie. Mieszka
w nich blisko jedna piąta ludności całej
Unii Europejskiej, produkują 64 proc.
wódki na rynku unijnym i eksportują
ponad 80 procent tego alkoholu.
Mimo to, według Światowej Organizacji Handlu i European Vodka Alliance,
państwa te nie mają monopolu na
S

E

R
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E

Obecnie prawo unijne określa, że
wódka jest to produkt wytwarzany
z surowców rolniczych. Nie precyzuje jednak z jakich. 90 proc. wódki
na świecie produkuje się ze zbóż
i ziemniaków.
WA
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„Marzeń, o które warto walczyć!
Radości, którymi warto się dzielić!
Przyjaciół, z którymi warto być!
Nadziei, bez której nie da się żyć!”

Pani Barbarze Krysińskiej w dniu imienin dużo szczęścia,
radości, uśmiechu, mnóstwo wiary, wytrwałości, siły,
samych przyjemnych i spokojnych dni
życzą
wychowankowie z kl. II a ze Szkoły Podst.
w Pieścirogach Starych wraz z rodzicami
R

Polsce, zgłoszona we wnioskach
o przyznanie płatności, wynosi
już blisko 7 tysięcy hektarów
i stale rośnie. Według ministerstwa
rolnictwa, pomoc finansowa ma
być dodatkową zachętą do zwiększania upraw i wpływać na wzrost
dochodów oraz konkurencyjności
polskich gospodarstw rolnych.

definiowanie wódki. Takie stanowisko
tych zacnych organizacji, zdaniem
naszych deputowanych, podważa
tradycje produkowania tego trunku
w Europie Wschodniej i Północnej.
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Akcja Katolicka w parafii św. Wojciecha
w Nasielsku w latach 1934 – 1939 (część IV)
Praca poszczególnych kolumn Akcji Katolickiej
Z duchem sportowym wiąże się
również aktywny udział młodych
członków Akcji Katolickiej w trzymaniu warty honorowej przy
grobach Nieznanego Żołnierza
(uczestników walk z wojny 1920 r.),
spoczywających na miejscowym
cmentarzu. Zwykle po uroczystościach zastępy dziewcząt i chłopców maszerowały na plac szkolny
głównymi ulicami miasta. Czasem
takie marsze prowadziła miejscowa
orkiestra rzemieślnicza. O jednej
z takich uroczystości informował
„Głos Mazowiecki” z 23 XI 1937 r.:
„Najliczniejszą organizacją biorącą
udział w uroczystościach 11 listopada była KSMM i KSMŻ. Publiczność
zebrana przy defiladzie zgotowała
żywiołową owację witając ich
brawami i okrzykami: „Niech żyje
młodzież katolicka”. Druhowie
maszerowali mimo niepogody
w mundurkach organizacyjnych”.
Inny charakter miały wewnętrzne
uroczystości w oddziałach. Zwykle
rozpoczynała je zbiórka i wymarsz
z ogniska (oddziału) do kościoła na
mszę św., podczas której członkowie Akcji Katolickiej przystępowali do komunii św. Później wraz
z zaproszonymi gośćmi uczestniczyli w akademii, składającej się
z przemówień, referatu okolicznościowego i części artystycznej,
w której młodzież występowała
z deklamacjami, śpiewami, tańcami
ludowymi, a często z amatorskimi
przedstawieniami sztuk teatralnych. Niektóre z przedstawień
zostały szczegółowo omówione
w części dotyczącej działalności
charytatywnej i zbiórek pieniędzy
na pomoc dla potrzebujących.
Warto wspomnieć o uroczystościach patronalnych z okazji święta
Chrystusa Króla w 1937 r., które
poprzedziły rekolekcje zamknięte
w dniach 9 – 12 listopada prowadzone w sali parafialnej w Nasielsku
przez druha instruktora Łączyńskiego i ks. asystenta KSMM Stanisława
Godlewskiego. Równie uroczysty
charakter miało święto Chrystusa
Króla w 1938 r. Uroczystość rozpoczęła się już o 900, a zakończyła

wieczorem. Rano była zbiórka
pieniędzy, potem msza św., zaś
akademia z udziałem księży, prezesów Akcji Katolickiej w Nasielsku i diecezji płockiej oraz licznej
publiczności odbyła się w sali straży ogniowej. Frekwencja była tak
duża, że sala domu parafialnego
była zbyt mała, by wszystkich pomieścić. Stąd obchody wieczorne
przeniesione zostały do sali straży
ogniowej. Oto jak przedstawiał się
program wieczoru:

Z okazji zbliżających się świąt życzymy
wszystkim naszym Czytelnikom
pogodnych, radosnych,
pełnych rodzinnego ciepła
Świąt Bożego Narodzenia
oraz dużo szczęścia
w nadchodzącym Nowym Roku

r. odbyły się rekolekcje zamknięte
dla społeczności dorosłych członków Akcji Katolickiej. Odbywały
się one w domu parafialnym
w dniach 16 – 18 grudnia 1932 r.
Uczestniczyło w nich ok. 40 osób.
Dla dekanatu nasielskiego, a zatem i dla oddziału KSMŻ Nasielsk,
zorganizowano i przeprowadzono
Redakcja Notatnika NTK
w dniach 5 – 7 czerwca rekolekcje zamknięte w Strzegocinie
w kościele poklasztornym. Tam pielgrzymek obowiązywało jed- angażowane stale lub czasowo ok.
też rozlokowano uczestniczki, nolite umundurowanie druhów 250 – 300 osób, co stanowiło ok.
a miejscowa KSMŻ i KSM pomagała
1. Zagajenie ks. kanonika Stanisława w wyżywieniu grupy rekolekcyjnej. z KSMM i KSMŻ, piękny śpiew 10 % mieszkańców Nasielska będąoraz życzliwości i otwartość na cych katolikami. Akcja Katolicka nie
Pujdo.
Nauki głosił ks. Józef Strojnowski innych ludzi.
była więc zjawiskiem marginalnym
2. Referat p. D. Śliw skali całego miasteczka i parafii.
wińskiej – ZarzycZ am i e r ze n i e m Hasła propagowane przez Akcję
kiej.
niniejszej pracy Katolicką realizowano w latach
było pełne zre- 1934 – 1939 wspólnie z władza3. Deklamacja p.
konstruowanie mi świeckimi i samorządowymi
Krajewskiej.
struktur i form Nasielska. Wieloletni burmistrz pan
4. Krucjata Euchapracy stowarzy- Feliks Rostkowski pełnił funkcję
rystyczna dzieci
szeń katolickich prezesa Akcji Katolickiej w Naszkolnych pod kieskładających się sielsku a przez pewien czas był też
runkiem ks. Stanisłana pracę Akcji w zarządzie diecezjalnym akcji.
wa Godlewskiego.
Katolickiej w pa- Młodzieżowy prezes KSMM z ty5. Widowisko pt.
rafii św. Wojciecha tułem honorowego pan Łukasiak
„Budujemy Polw Nasielsku w la- Feliks przedarł się razem z innymi
skę Chrystusową”
tach 1934 – 1939. Polakami na Zachód, by walczyć
w wykonaniu KSMM
Grupa Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej i Katolickiego Stowarzyszenia Praca ta miała być i zginąć śmiercią bohatera w armii
i KSMŻ.
swoistego rodzaju gen. Andersa. Do dziś miejscowa
Młodzieży Męskiej z Nasielska
6. Chór – Towarzyhołdem złożonym Izba Pamięci Narodowej prze– asystent KSMŻ diecezji płockiej.
stwa Śpiewaczego „Lira”.
tamtym
ludziom
i sprawom przez chowuje odznaczenia wojenne
Rekolekcje to sposób na wyrabianich
prowadzonym.
Puste miejsce Łukasiaka. Kilkoro członków
7. Podziękowanie ks. Wolskiego.
nie rozwoju duchowego członków
w
historii
własnego
regionu,
udało
Taka akademia to też sposób do Akcji Katolickiej. Podczas nauk się częściowo odtworzyć i zapisać stowarzyszeń męskich i żeńskich
agitacji na rzecz wstępowania do rekolekcyjnych tłumaczono tajniki działaniem konkretnych ludzi. czynnie brało udział w Powstaniu
Akcji Katolickiej przez kolportaż Sakramentów Świętych, przyka- Przywołano do życia szereg zapo- Warszawskim. Byli to bracia Stefan
pism: „Współczesne życie kobiet” zań kościelnych a także przygo- mnianych inicjatyw społecznych, i Zbigniew Czarneccy i Jadwiga
i „Chodź do nas”. Tą czynnością towywano świeckich do szerzenia które tworzyły obraz parafii Na- Głębowicz. Wielu panów z KSM
zajmowali się Krystyna Czarnecka zasad chrześcijańskich w środo- sielsk jako żywej, tętniącej kulturą podczas działań II wojny światowej
wiskach, z których pochodzili.
brało czynny udział w konspiracji
i Tadeusz Szczypiński.
Z relacji żyjących członków Akcji i życzliwością do drugiego czło- działając w Armii Krajowej. NieTradycją każdego stowarzyszenia Katolickiej wynika, że często wy- wieka. Udało się prześledzić losy którzy przeszli obozy koncentraAkcji Katolickiej było uczestnictwo jeżdżano z Nasielska na odpusty do niektórych bohaterów niniejszej cyjne, inni zostali rozstrzelani na
w praktykach religijnych takich jak: sąsiadujących parafii: Smogorzewo, pracy. Nieliczni żyjący uczestnicy forcie w Pomiechówku i Twierdzy
rekolekcje, odpusty, pielgrzym- Strzegocin, Pomiechowo, Winnica. stowarzyszeń Akcji Katolickiej Modlin.
ki. „Najlepszą szkołą wyrobienia Najdalsze wyjazdy odbywały się na wspominają czas działania w Akcji
wewnętrznego dla jednostek są zlot w Częstochowie w 1938 r., ale Katolickiej jako okres, w którym W ustaleniu szczegółów dotycząi pozostaną zamknięte ćwiczenia też corocznie pielgrzymowano do wzrastała nie tylko odpowiedzial- cych Katolickiego Stowarzyszenia
duchowe, (...) w których liczne Skępego na odpust. Również na postawa religijna, ale też rosła Mężów przeszkadzała szczupłość
zastępy Akcji Katolickiej mają się oprawa dożynek – parafialnych i krzepła świadomość narodowa, danych źródłowych. Nie udało
nauczyć ducha apostolskiego”. i dekanalnych – miała charakter którą wyrabiano przez pogadanki się odtworzyć imiennych składów
Tak więc rekolekcje zamknięte religijny, stąd udział członków i odczyty, oprawę świąt narodo- zarządów tego stowarzyszenia.
były szkołą duchownego wyro- Akcji Katolickiej w okolicznych wych i kształtowanie właściwych Główną przeszkodą podczas oprabienia i wzbudzały duże zaintere- uroczystościach. Podczas takich postaw patriotycznych. W różne cowywania niniejszego tematu
struktury Akcji Katolickiej było zaciąg dalszy na str. 2
sowanie. W Nasielsku już w 1932

2

Notatnik NASIELSKI

Akcja Katolicka w parafii
Jak pomóc dziecku w nauce mówienia? św. Wojciecha w Nasielsku
Rady logopedy

1. Zachęcajmy dziecko do naśladowania odgłosów otoczenia, samemu
dając przykład, ale uważnie przysłuchując się efektom uzyskanym przez
dziecko.

6. Starajmy się nie wyręczać dziecka
w wypowiadaniu życzeń i opowiadaniu wrażeń. Nie podpowiadajmy
mu bezustannie, co ma powiedzieć.
Pozostawmy mu swobodę w doborze słów. Starajmy się sprowokować
2. Łączmy nazywanie z konkretnym wypowiedzi, a te dopiero popraobiektem, a więc z obrazkami czy wiajmy.
widzianym przez dziecko przedmiotem, osobą, zjawiskiem. Posługujmy 7. Gdy dziecko mówi po swojesię książkami i ilustracjami o wyrazi- mu, powtarzajmy po nim tę samą
stym rysunku lub komentujmy treść w poprawionej gramatycznie
aktualne wydarzenia z najbliższego formie.
otoczenia w czasie ich trwania.
8.Opowiadając dziecku bajkę czy
3.Organizujmy wspólne „zabawy interpretując scenkę przedstawioną
buzią”: dmuchanie baniek mydla- na obrazku starajmy się mówić
nych, nadmuchiwanie gumowych prostymi, krótkimi zdaniami. Nie
zabawek, gwizdanie, nadymanie zasypujmy dziecka lawiną słów,
policzków, parskanie czy syczenie. których znaczenia nie rozumie i nie
będzie potrafiło ich wykorzystać.
4. Starajmy się łączyć wydawanie W taki sam sposób odpowiadajmy
różnych dźwięków i naśladowanie dziecku na jego pytania. Sprawdzajodgłosów z ruchami rąk i całego my, czy śledzi tok naszych myśli, rociała, tzw. mowa ciała.
zumie wszystkie wyrazy, zadając mu
5. Zwróćmy uwagę na ćwiczenia pytania i ewentualnie podpowiadając
dłoni. Zręczność rąk ma związek ze odpowiedzi. W tym celu naprowasprawnym artykułowaniem i mówie- dzajmy dziecko na właściwy wyraz,
niem. Pomagajmy dziecku nawlekać pokazujmy daną rzecz na obrazku
koraliki, budować wieżę z klocków, mówiąc początek wyrazu.
domek z kart lub twórzmy z nim 9. Komentujmy możliwie często to,
świat z modeliny lub plasteliny.
co sami robimy i co robi dziecko,

np.: „teraz mama prasuje, a później
będzie gotowała zupę”.
10. Nigdy nie krytykujmy mowy
dziecka w jego obecności ani
w obecności innych dzieci, nie porównujmy go z rówieśnikami, nie
stawiajmy ich za przekład pod tym
względem. Uświadamianie bowiem
dziecku, że jego mowa jest dla rodziców problemem i zmartwieniem,
że są z niej niezadowoleni, wywoła
skutek odwrotny do zamierzonego,
zniechęci i zablokuje.

dokończenie ze str. 1 Z. Suwińskiego.
był brak lokalnych dokumentów
typu kroniki, sprawozdania. Prasy
z okresu przedwojennego z terenu Nasielska nie ma. W bibliotece
Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku zachowały się niekompletne roczniki takich gazet jak
„Hasło Katolickie” i „Głos Mazowiecki”. Poszukiwania w bibliotece
im. Zielińskich pozwoliły uzupełnić
w części brakujące egzemplarze
tych gazet.

11. Zawsze chwalmy dziecko, nie
tylko za widoczne osiągnięcia, ale
za każde próby i starania, udane
ćwiczenie, nowy wyraz, powtórzenie, opowiadanie.

Udało się dosyć dobrze prześledzić
i opisać działalność stowarzyszeń
męskich i żeńskich, a to za sprawą wzorowej pracy etatowego
instruktora Witolda Łączyńskiego,
który często informował Centralę
12. Jeśli dwulatek nie mówi więcej
w Płocku o poczynaniach oddzia- B. Drukowane:
niż parę słów i przybywa ich barłów w Nasielsku. Spowodował też,
dzo mało, a trzylatek nie próbuje
układać zdań - pamiętajmy: to najwyższa pora, by zasięgnąć porady
specjalisty.
Lepiej okazać w tej kwestii nadwrażliwość i troskę niż brak umiejętności
przewidywania i przykre w skutkach
w dalszej edukacji dziecka porażki.
Hanna Golnik

Konkurs o Napoleonie
W związku z przypadającą w grudniu
200 – tną rocznicą pobytu w Nasielsku
Napoleona Bonapartego, Nasielskie Towarzystwo Kultury wspólnie z Urzędem
Miasta organizuje konkurs historyczny

Grupa Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej w Kosewie. Księża to:
Stefan Pawlik i Stanisław Godlewski

że sumiennie i rzetelnie prowadzono kronikę oddziału KSMM i KSMŻ.
Dzięki artykułom zamieszczonym
w ówczesnej prasie o pracy nasielskich oddziałów KSMM i Ż,
dziś łatwo dotrzeć do informacji na
interesujący temat. Tak to ponad 70
lat temu, za pośrednictwem poczynań stowarzyszeń młodzieżowych
Akcji Katolickiej, małe miasteczko
było znane z ciekawych pomysłów
i cennych inicjatyw społecznych
w diecezji płockiej. Mieszkańcy
innych miast z terenu diecezji niejednokrotnie brali przykład z członków Akcji Katolickiej w parafii św.
Wojciecha w Nasielsku. Akcja
Katolicka wpłynęła też zasadniczo
na postawę życiową swoich uczestników. Młodzi ludzie wiedzieli, jak
się zachować w przyszłości i jaką
drogą pójść.
Jadwiga Szymańska

„Napoleon Bonaparte
– wielki wódz i polityk.
Europa i Polska
w epoce napoleońskiej”.
Patronat nad konkursem sprawuje burmistrz
Nasielska. Konkurs skierowany został
do uczniów wszystkich szkół w gminie
Nasielsk. Szkoły do 24 listopada przeprowadziły wstępne eliminacje, z których
wytypowały trzy osobowe reprezentacje
danej szkoły. Finał ustny konkursu odbędzie się w grudniu. Szerzej o konkursie
i jego wynikach napiszemy w następnym
numerze naszego pisma.

Bibliografia
I. Źródła

Zarząd NTK
Piotr Michałowski, Napoleon konno wydający rozkazy, ok. 1835-1837
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5. Brzozowska Jadwiga, Relacje
i wspomnienia z działalności w Akcji
Katolickiej w parafii św. Wojciecha
w Nasielsku w latach 1936 – 1939,
zbiory J. Szymańskiej.
6. Dublewska Hanna, Działalność w Akcji
Katolickiej w latach 1937 – 1938, zbiory
J. Szymańskiej.
7. Jerzełkowska Janina, Wspomnienia
z działalności Akcji Katolickiej w latach
1937 – 1939, zbiory J. Szymańskiej.
8. Klasicka Barbara, Relacje i wspomnienia
z działalności
w Akcji
Katolickiej w latach 1936 – 1939, zbiory
J. Szymańskiej.
9. Laskowska Helena, wspomnienia
z działalności w Akcji Katolickiej w latach 1932 – 1946, zbiory J. Szymańskiej
10. Księga Rachunkowa parafii Nasielsk
1915 – 1938, archiwum Diecezjalne Płock,
brak numeracji stron.

A. Rękopiśmienne:
1. Kronika parafialna parafii św.
Wojciecha w Nasielsku lata 1930
– 1952.
2. Kronika Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży Męskiej (KSMM) oddział
w Nasielsku lata 1937 – 1939); zbiory
A. Zawadzkiego.
3. Manuskrypt monografii parafii
Nasielsk, ks. Jerzy Tyc.
4. Rostkowski Feliks, Pamiętniki burmistrza Nasielska z lat 1918 – 1933, zbiory

Czasopisma:
„Hasło Katolickie” lata 1933 – 1939.
„Głos Mazowiecki” lata 1936 – 1939.
„Miesięcznik Pasterski Płocka” lata 1926
– 1939.
„Pułtuski Kurier Codzienny” lata 1934
– 1939.
Starostwo Powiatowe w Pułtusku w latach 1944 – 1950 z. 31 sygn. 98, Archiwum
m. St. Warszawy oddział Pułtusk.

II. Opracowania i artykuły:
1. Kaczmarek Czesław, Podstawy i organizacja Akcji Katolickiej, W-wa 1930.
2. Machay Franciszek, Zadania duszpasterskie ludzi świeckich, Poznań 1937.
3. Młodyńska Genowefa Irena, Akcja
Katolicka w latach 1930 – 1939 [w]
Pułtusk, Studia i materiały z dziejów
miasta i regionu, T. 4.
4. Mroczkowski Ireneusz, Przybyłek
Ireneusz: Powstanie i rozwój Akcji
Katolickiej w diecezji płockiej za rządów
abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego
[w] Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski
(1908 – 1941) pod red. bpa Suskiego
Andrzeja, ks. Góralskiego Wojciecha,
ks. Żebrowskiego Tadeusza; Płockie
wydawnictwo Diecezjalne, Płock 1991.
5. Nowowiejski Antoni Julian: O Akcji
Katolickiej, Płock 1929 r.
6. Piwowarski Witold: Słownik katolickiej
nauki społecznej, Warszawa 1993 r.
7. Stempler Józef, Biblioteki parafialne
– zadania – organizacja – prowadzenie,
Płock 1935 r.
8. Żebrowski Tadeusz: Zarys dziejów
diecezji płockiej, Płock 1976 r.
9. Żebrowski Tadeusz: Kościół w Nasielsku, Nasielsk 1998 r.
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Ślimak, pokaż rogi
Moja przyjaciółka Marysia robi
najlepsze na świecie ruskie pierogi.
Miała je zrobić w sobotę, specjalnie
dla mnie, bo Zosia i Piotrek z dziećmi postanowili skorzystać z ładnej
pogody i odwiedzić siostrę mojego
zięcia. Ja wolałam zostać i spędzić
dzień z Marysią, a nawet u niej zanocować, jak dawniej.

Rano miałam zrobić zakupy, a po
południu iść do Marysi. A tam
– pierogi, nasz serial w telewizji
– i rozmowy… Wyszliśmy z domu
razem, ja do sklepu, oni do samochodu. Piotrek włożył klucz do stacyjki i spróbował zapalić. Raz, potem
drugi, trzeci… Bez skutku. Może nie
ma benzyny? Może to zapłon? Może
gaźnik, a może maźnik? Koszmar.
Skończyło się tym, że samochód
został, a Zosia z mężem i dziećmi
poszli na autobus. Ale nie od razu.
Najpierw musieli się przepakować,
z moją pomocą, przy czym nie
obyło się bez wymiany zdań.
– Czy ty zawsze musisz brać tyle
rzeczy – chciał wiedzieć Piotrek.
Zosia nie pozostała mu dłużna.
– A czy Ty mógłbyś choć raz
przygotować samochód? Przecież
wiedziałeś, że jedziemy!
Pewnie, że wiedział. Natomiast
z natężenia głosu Zosi można było
wnosić, że teraz wiedzieli o tym
również nasi sąsiedzi.
Wyszłam razem z nimi – oni wresz-

ŻYCIE OD KUCHNI

cie na autobus, a ja do sklepu. Ale
Zosia weszła razem ze mną, bo
postanowiła jeszcze coś dokupić
na drogę. Tak mi pomagała w wyliczaniu produktów, po które przyszłam, że w głowie miałam mętlik.
Co ja właściwie miałam kupić? Ale
córka uznała, że mamy już wszystko,
i pognała na przystanek. Wróciłam
więc do domu, zapakowałam, co
miałam do zapakowania, i udałam
się do Marysi.

przynieść czegoś ze sklepu. A może faktycznie zrobić sobie to badanie
cholesterolu, jak chciała Zosia?

Tam, po przywitaniu i wymianie najnowszych ploteczek, moja przyjaciółka zaczęła wyciągać kolejne
pakunki z mojego tobołka.

mąka, jajko, ziemniaki, mleko, magii (lub sos
sojowy), cebula, olej lub masło, sól i pieprz

– A twaróg? – zapytała.
No, tak, wiedziałam, że czegoś nie
kupiłam.
– Zapomniałam – wyznałam ze
skruchą. Ale potem zaśmiałam się,
bo przypomniał mi się wierszyk
o ślimaku, który miał dostać sera
na pierogi. Oj, przydałby się teraz.
W naszym mieście sklepy w soboty
nie są długo czynne, a kupienie o tej
porze dobrego sera na ruskie pierogi
graniczyło z cudem.
– Jak można zapomnieć o twarogu?
– chciała wiedzieć Marysia.
– To długa historia – zaczęłam.
Opowiedziałam, co zaszło przed
południem. Moja przyjaciółka
przyjęła to ze zrozumieniem, ja zaś
obiecałam sobie, że już nigdy nie
nakrzyczę na Kasię, gdy zapomni

– Maryna, gotuj pierogi! O mój Jaśku
drogi, kiej ja nie mam sera! – wyśpiewywała Marysia, zagniatając ciasto,
podczas, gdy ja podsmażałam cebulkę. Bo jednak zjadłyśmy pierogi.
Galicyjskie.
Babcia Jadzia

Pierogi galicyjskie

Przygotować farsz: ugotowane ziemniaki rozdusić, dodać niewielką ilość mleka
i posiekaną podsmażoną na maśle lub
oleju cebulę. Doprawić pieprzem, solą
i dodać nieco maggi (lub sosu sojowego). Wymieszać.
Przygotować ciasto: do przesianej mąki
wbić jajko, dodać sól i wodę. Zagnieść
dość luźne ciasto, wyrobić, podzielić
na części i przykryć, by nie wysychało.
Każdą z części rozwałkować cienko, wykrawać z niej krążki o średnicy ok. 5 cm
(np. szklanką). Wkładać farsz, złożyć krążek na pół i zlepić. Należy uważać, by
nadzienie nie dostało się między brzegi
pierogów. Zlepione pierogi odkładać na
posypaną mąką deseczkę i przykryć, by
nie wysychały. Zagotować wodę w dużym, płaskim garnku; osolić. Pierogi
wkładać na wrzątek partiami, zamieszać
(drewnianą łyżką) i przykryć. Gdy wypłyną, gotować jeszcze ok. 3 minut bez
przykrycia. Gotowe pierogi wybierać
łyżką cedzakową, przelać gorącą wodą
i osączyć na durszlaku. Podawać z podsmażaną cebulą. Najlepsze są na drugi
dzień, odsmażane.

Kino NIWA ZAPRASZA
1–3 GRUDNIA godz. 18.00

„DOA: Dead or Alive”
(Niemcy,Wielka Brytania, 2006); Akcja; czas 87 min., dozw. od 12 lat; Reżyseria: Corey Yuen; Scenariusz: Adam Gross, Seth Gross, Granz Henman, J.F. Lawton;
Obsada: Devon Aoki – Kasumi, Natassia Malthe – Ayane, Holly Valance – Christie
Allen, Jaime Pressly – Tina Armstrong, Eric Roberts – Donovan

Wszystkie postaci rozsławione przez popularną serię gier Tecmo (więcej
informacji w serwisie gry.onet.pl).
6–10 GRUDNIA godz. 17.00

„Sezon na misia”
Open Season (USA, 2006); Animowany/Komedia; czas 87 min.; Reżyseria: Roger Allers, Jill Culton, Anthony Stacchi; Scenariusz: Steve Bencich, Ron J. Friedman; Obsada:
Ashton Kutcher – Elliott (głos), Martin Lawrence – Boog (głos), Debra Messing – Beth
(głos), Billy Connolly – McSquizzy (głos), Jon Favreau – Reilly (głos)

Historia misia grizzly o imieniu Boguś i jego wychudzonego przyjaciela jelonka Elliota, który nie ma jednego poroża. Przyjaciele podczas rozpoczynającego się sezonu na polowanie postanawiają „uwolnić” las od myśliwych.
8–10 GRUDNIA godz. 19.00

„Job, czyli ostatnia szara komórka”
(Polska, 2006); Komedia; czas 90 min.; Reżyseria: Konrad Niewolski; Scenariusz: Konrad Niewolski; Drugi reżyser: Sebastian
Konrad; Obsada: Borys Szyc – Chemik, Andrzej Andrzejewski – Pele, Tomasz Borkowski – Adi, Agnieszka Włodarczyk – Karolina,
Krzysztof Ibisz

Opowieść o trzech serdecznych kumplach, pomysłowych nieudacznikach: Adim, Pele (niegdyś zapalonym
piłkarzem) i Chemiku (który to w dzieciństwie wzniecił pożar w domu od razu po tym, gdy otworzył swój bożonarodzeniowy prezent - zestaw „Mały Chemik”).
Adi traci pracę w salonie RTV AGD, a Pele w budce z chińską żywnością. Chemik natomiast wszczyna wojnę z
sąsiadką o hałaśliwego psa. Żaden z nich nie chce się poddać, chociaż pech, nadgorliwość i nadmiar marihuany
oraz sam Krzysztof Ibisz nie ułatwią im zadania.

HOROSKOP
Baran 21.03.–19.04.
Najbliższy czas nie sprzyja rywalizacji i nie warto czymkolwiek
zwracać na siebie uwagi. Nie podejmuj teraz także żadnych decyzji finansowych, bo możesz dużo stracić. W uczuciach lepiej
zachowaj umiar.
Byk 20.04.–20.05.
Nareszcie wszystko zacznie się poprawiać. Możesz liczyć na
dodatkowe dochody. Wykorzystaj każdą nadarzającą się okazję.
Samotne Byki jesteście w świetnej formie, więc możecie spodziewać się miłych niespodzianek.
Bliźnięta 21.05.–21.06.
W życiu zawodowym zdobądź się na maksimum tolerancji i dyplomacji. Postaraj się być bardziej systematyczny i działaj rozważnie.
W miłości zaufaj intuicji, a wszystko potoczy się po Twojej myśli.
Rak 22.06.–22.07.
W pracy będzie sporo nowych obowiązków i dużo więcej zajęć.
Ale Twój wysiłek zostanie doceniony i będą wymierne finansowe
efekty. W życiu rodzinnym codzienność stanie się bardziej interesująca niż przypuszczasz. Korzystaj z tego.
Lew 23.07.–22.08.
Bądź odważny i konsekwentny. Postaraj się o realizację swoich
pomysłów i zamierzeń. Z niczego nie rezygnuj. W miłości wydarzy
się kilka miłych rzeczy, które na długo zapamiętasz. Samotne Lwy
teraz zakochają się.
Panna 23.08.–22.09.
Zdobędziesz uznanie w pracy, dzięki niecodziennym pomysłom.
Możesz liczyć na nagrodę lub podwyżkę. W uczuciach czeka Cię
romantyczna podróż albo chociażby kolacja i spacer.
Waga 23.09.–22.10.
Postaraj się, choć na chwilę oderwać od codziennych problemów
i obowiązków. Wybierz się do kina lub na koncert. W pracy bądź
opanowany i spokojny. To się na dłużej opłaci. Przekonasz się już
wkrótce.
Skorpion 23.10.–21.11.
W interesach będzie Ci się wiodło jak nigdy dotąd. Wykorzystaj
nadchodzącą hossę i kuj żelazo póki gorące. Nie zmarnuj żadnej
okazji. W miłości samotnym Skorpionom nikt się nie oprze.
Strzelec 22.11.–21.12.
Postaraj się, choćby o chwilę odpoczynku, bo nawał obowiązków
może Cię przytłoczyć. A może się zdarzyć, że będziesz musiał dokonywać ważnych i trudnych wyborów. Koniecznie też porozmawiaj z partnerem. Razem łatwiej będzie przebrnąć przez kłopoty.
Koziorożec 22.12.–19.01.
Łatwo uporasz się z problemami, bo będziesz dynamiczny i zdecydowany. Wzmocnisz przez to działanie swoją pozycję zawodową
i masz szansę na awans. W uczuciach zaskoczy Cię Twój partner.
Mile spędzicie czas we dwoje.
Wodnik 20.01.–18.02.
Wreszcie będziesz mógł zwolnić tempo. Pamiętaj, że Twój wysiłek nie pójdzie na marne i doczekasz się rezultatów. Samotne
Wodniki niech cierpliwie czekają na drugą połówkę i nie angażują się w związki bez przyszłości.
Ryby 19.02.–20.03.
Nareszcie los się odwróci. Spotka Was coś miłego i niespodziewanego. Może to być wygrana w grze losowej, awans w pracy albo wizyta
dalekich krewnych. Samotne Ryby nie obawiajcie się niczego i gdy
ktoś Wam się spodoba zróbcie pierwszy krok.

Z przymrużeniem oka
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OGŁOSZENIA
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Rozsądny wybór
Po napisaniu swojego pierwszego
felietonu dla „Życia Nasielska”, który
się ukazał w numerze 18 datowanym
na 8 – 21 września, pomyślałem sobie,
że chyba za dużo obiecałem czytelnikom. Te artykuły miały być i aktualne,
i krytyczne, i dowcipne, i zawierać
opinie zarówno o wydarzeniach
prawdziwych, jak i dawać autorowi
prawo do tworzenia fikcji. Ta ostatnia
cecha felietonu jest mi nawet na rękę,
bo stosunkowo rzadko bywam w Nasielsku i swoje wiadomości o tym, co
się dzieje w mieście czerpię zarówno
z lokalnej prasy, jak i z różnych, nie
zawsze dobrze sprawdzonych informacji, które do mnie docierają. Te
swoje wstępne rozważania muszę
zakończyć stwierdzeniem, że rzadko
kiedy nawet wytrawnym felietonistom
udaje się spełnić wszystkie wymagania tego gatunku. A felietonista Antoni
dopiero zaczyna się bawić w pisanie
felietonów.
Ale cóż – słowo się rzekło i czas
przystąpić do dzieła. Tym razem ma
być temat bardzo aktualny, którym
żyje teraz każda społeczność lokalna
– wybory.
Przypomnijmy sobie, że niedawno
mieliśmy wybory parlamentarne
i co one przyniosły naszemu krajowi. Mówiąc w największym skrócie
- rozpętały nie kończącą się wojnę na
górze, ciągle zmieniające się układy
koalicyjne, dymisje i awanse niezbyt
kompetentnych polityków, atmosferę
pomówień i donosów. W sejmie chaos
i bałagan, gorszące kłótnie i awantury.
Może tyle uwag wystarczy – nie jest
obowiązkiem prasy lokalnej analizowanie sytuacji politycznej w kraju.
Zajmijmy się raczej swoim własnym
podwórkiem.
Co mogły przynieść i co przyniosły
wybory lokalne w Nasielsku ?
Jeszcze na długo przed terminem
wyborów wszyscy rozsądni publicyści ostrzegali, żeby nie upartyjniać
wyborów do rad gmin i powiatów.
Żadna z obecnie rządzących partii nie
ma ani dobrego programu, ani kompetentnych ludzi do prowadzenia lokalnej
polityki samorządowej. Groziło to tylko rozpętywaniem kolejnych wojen
w środowiskach lokalnych.
Nasielsk miał już kiedyś swoją krótką,
ale własną batalię lokalną w III kadencji, kiedy to miejscowi działacze, chyba występujący wtedy pod szyldem
Samoobrony, chcieli koniecznie przenieść gminę do powiatu pułtuskiego.
Nie wszyscy pewnie pamiętają te
długie i zażarte kłótnie na formalnych
i nieformalnych posiedzeniach rady,
które często przenoszone były do
sali kinowej.
IV kadencja samorządu nasielskiego
obejmująca lata 2002 – 2006 to
na ogół zgodna współpraca Rady
z Burmistrzem i jednocześnie wiele
sukcesów Nasielska.
Nie będę ich tu wymieniał, ale są one
z pewnością potwierdzeniem znanego
przysłowia, że – zgoda buduje, niezgoda rujnuje.
Zbliżające się wybory samorządowe wzmogły zainteresowanie partii
politycznych małymi miasteczkami.
I chyba takim sygnałem do przepro-

wadzenia w Nasielsku kampanii LPReru, albo też chęć przypodobania
się nowej władzy, było zaproszenie
na swoją ważną uroczystość, które
wystosowała podobno jedna ze szkół
nasielskich do sprawującego w sposób
skandaliczny funkcję ministra edukacji
Romana Giertycha i to właśnie wtedy,
gdy wielu uczniów i nauczycieli protestowało pod gmachem MEN. Na
szczęście minister się na uroczystości
nie pojawił, co oszczędziło wstydu
wszystkim nasielszczanom.
Największym echem, nie tylko w samym Nasielsku, ale również w sąsiednich miejscowościach, odbił się
zakończony już wyrokiem sądowym
donos, o którym pisał między innymi
Tygodnik Mazowiecki na pierwszej
stronie w numerze 36 z dnia 5 IX
2006 roku. pod znamiennym tytułem
„Wielbłądy z Nasielska”.
Jeden z mieszkańców okolic Nasielska,
mieniący się pełnomocnikiem PiS-u
w Nasielsku i kandydat na radnego
w piśmie do wojewody mazowieckego postawił urzędujdącemu burmistrzowi i jednocześnie kandydatowi na
burmistrza szereg zarzutów i insynuacji,
które nie znalazły żadnego potwierdzenia i wyrokiem Sądu Okręgowego
w Ostrołęce muszą być na łamach
prasy lokalnej odwołane a pomówiony
burmistrz przeproszony.
O całej sprawie informowało już szczegółowo Życie Nasielska. Ja chciałem
tylko wyrazić zdumienie, że takie
metody postępowania nie wzbudziły zgodnego protestu wszystkich
mieszkańców Nasielska. Owszem
Rada Miejska po wnikliwym zbadaniu
sprawy prawie jednogłośnie odrzuciła
nieuzasadnione oskarżenia. Redakcja
Życia Nasielska w specjalnym komentarzu potępiła język, jakim się posłużył
autor donosów. Jednak znalazło się
ugrupowanie wyborcze, które nie
tylko przygarnęło pod swoje skrzydła
autora napisanych takim językiem
fałszywych donosów, ale pozwoliło
mu na łamach swego biuletynu publikować dalsze oszczerstwa. Dopiero Sąd
Okręgowy w Ostrołęce musiał zakazać
rozpowszechniania tego biuletynu
wyborczego. Wiem, że w składzie
tego komitetu wyborczego jest wiele
osób, które uważają się za wykształcone i kompetentne. Czegoś im jednak
tym razem zabrakło.
Tymczasem pełnomocnik PiS-u nie
tracił czasu i zgodnie z partyjnym poleceniem szybko skrzyknął gromadkę
chętnych do objęcia stanowisk w nowej radzie,
O wszystkim jednak zadecydowali
mądrzy nasielscy wyborcy. Składam
im szczere gratulacje przeglądając
listę wybranych do Rady Miejskiej
osób. Opinie wszystkich moich znajomych, których poglądy cenię, są
podobne – będzie to Rada Miejska,
która ma duże szanse kontynuować
osiągnięcia poprzedniej. Skład zmienił
się tylko częściowo i to chyba na lepsze. Nowi radni to ludzie w większości
wykształceni i chyba będą lepiej
reprezentować szczególnie młode
pokolenie wyborców.
Sam bym pewnie głosował podobnie,
gdybym był jeszcze stałym mieszkańcem Nasielska.
Antoni z Ursusa

1–14 grudnia

Sprzedam lub zamienię mieszkanie własnościowe 72 m2,
ul. Warszawska, tel. 0 23 693 01 72

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA
W SCHRONISKU W CHRCYNNIE CZEKAJĄ
ZWIERZACZKI STĘSKNIONE
ZA WŁASNYM DOMEM.

Korepetycje z języka polskiego.
Kompetentny i doświadczony
polonista przygotowuje do egzaminów maturalnych ustnych
i pisemnych, tel. 0 667 996 333
Kupię mieszkanie 1 lub 2 pokoje,
maksymalnie do II piętra, ewentualnie mały domek w Nasielsku,
tel. 0 505 910 429

6 słodkich maluchów wyrzucono z samochodu. Jeden
od razu zginął
pod
kołami
przejeżdzającego auta, pięć
udało się uratować. W schronisku nie miałyby
żadnej szansy
na przeżycie.
Teraz mają tymczasowe schronienie, ale na
krótki czas. Skoro los raz się do nich uśmiechnął, może
zrobi to raz jeszcze i szybko znajdą się ludzie, którzy ofiarują
maluszkom własny dom. Szczeniaczki są zdrowe, wyjątkowo
urocze, będą małymi pieskami. Są trzy pieski i dwie sunie.
Trzeba dać im szansę na normalne życie w kochającej
rodzinie, by udowodnić, że nie wszyscy ludzie są tak podli,
jak ci,którzy bez litości wyrzucili je na jezdnię, na pewną
śmierć!!!

Firma Kaba zatrudni pracowników do układania kostki brukowej, tel. 0 692 427 426

telefon

Sprzedam działkę budowlaną
1000 m 2 w Pieścirogach Starych przy przepompowni gazu.
30 000 zł, tel. 0 23 693 00 56
po 18.00

022 782 47 70 lub 506 40 35 14

Organizuję wesela i imprezy
okolicznościowe do 200 osób

Ranczo „Aksamitka”
koło Nasielska

Cena od 80 zł/osoba
tel. 0 601 50 40 20

Wynajmę lokal na działalność
gospodarczą 35 m 2, Nasielsk,
ul. Starzyńskiego, tel. 0 504 611
078
Do wynajęcia 2 mieszkania +
łazienka + duże budynki gospodarcze. Sprzedam działkę
przy trasie Nasielsk - Strzegocin
(6 km od Nasielska), tel. 023
693 14 79
Kupię mieszkanie do 40 m 2
w Nasielsku, tel. 0 698 590 143
Sprzedam działkę budowlaną 70
arów w Nasielsku przy ul. Lazurowej, tel. 0 515 132 570

Tanio wynajmę pół domu - Żabiczyn. Łazienka, C.O. węglowe,
tel. 0 23 693 18 07 lub 0 504
336 359
Sprzedam ciągnik
tel. 0 22 794 31 11

C-330,

Sprzedam piec c.o. 1,2 kW,
opryskiwacz ciągnikowy, 2 źrebaki (8 miesięcy), Toyota Carina
1.6 (1997 r.), wózek spacerowy,
tel. 0 22 794 41 99 lub 0 694
366 242
Sprzedam mieszkanie 37 m 2
- centrum Nasielska, stare budownictwo, tel. 0 23 691 20 84
Sprzedam Poloneza Caro
(1994 r.), benzyna + gaz,
alufelgi, centralny zamek, tel.
0 602 682 933
AVON - zostań konsultantką,
zarobek, prezenty, bez wpisowego, tel. 0 23 654 13 85, 0 500
241 104
Zatrudnię elektryka, tel. 0 604
229 477

1–14 grudnia

OGŁOSZENIA
DROBNE
Sprzedam ziemię w Nasielsku
z możliwością przekwalifikowania na działkę budowlaną.
Wiadomość w redakcji. Cena
do uzgodnienia
Oddam w dobre ręce szczenięta (mieszańce) 5-tygodniowe,
tel. 0 608 350 378 lub 0 23 693
00 58
Rozliczanie: PFRON - SOD, ZUS
- DRA, PŁACE, KADRY, PODATKI
- PIT 4,11 itp. SOLIDNIE. tel. 0 606
450 438
Poszukuję mieszkania do wynajęcia w Nasielsku, tel. 0 516
511 842
Sprzedam fiata 126 p, 1991 r.,
cena do uzgodnienia, tel. 0 693
259 993
Sprzedam choinki, Kosewo,
tel. 0 22 794 36 12
Sprzedam kuchnię węglową,
tel. 0 607 723 084
Sprzedam mieszkanie 37 m 2,
stare budownictwo, centrum
Nasielska, tel. 0 607 723 084
Zatrudnię pomocnika glazurnika,
tel. 0 604 561 031
Sprzedam biurko młodzieżowe, używane, stan lux, cena
do uzgodnienia, Nasielsk,
tel. 0 504 865 856
Sprzedam lekko rozbitego Forda
Escorta, 1991 r., instalacja gazowa, alufelgi, tel. 0 698 940 191
Sprzedam kozę, tel. 0 23 69124 40
Mieszkanie do wynajęcia w Nasielsku, tel. 0 609 810 427
Zatrudnię krawcowe oraz zlecę
pracę chałupniczą, Nasielsk,
ul. Kościuszki 19, tel. 0 23 693 01
56, 0 606 65 65 45
Mieszkanie w Warszawie do wynajęcia, 35 m2, tel. 0 509 680 295
Do sprzedania, Nikon D70s
+AS-F Nikkor 55mm-200mm
+ karta pamięci 2 GB, nowy gwarancja. W zestawie komplet
zaślepek, pokrowiec i pasek,
tel. 0 503 398 545
Sprzedam Poloneza Caro
w całości lub na części, tel. 0 661
756 803
Sprzedam mieszkanie w Nasielsku o pow. 31,55 m2, ul. Starzyńskiego 3/8, tel. 0 23 657 24 35
Do wynajęcia mieszkanie, pokój,
kuchnia, łazienka, przedpokój,
blisko dworca PKP Nasielsk,
tel. 0 23 691 26 36

REKLAMA
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SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

PIŁKA KOSZYKOWA
– GIMNAZJA
20 listopada br. w hali sportowej
w Nasielsku odbył się turniej piłki
koszykowej dla dziewcząt i chłopców ze szkół gimnazjalnych. Jego
celem było wyłonienie reprezentacji na zawody powiatowe. Po losowaniu i ustaleniu kolejności meczy
przystąpiono do rozgrywek. Wyniki
wyglądały następująco.

Kategoria dziewcząt

SPORT

SPORT

MINI-PIŁKA KOSZYKOWA
– SZKOŁY PODSTAWOWE

czyk, Marlena Wodzyńska, Paulina Nowotka, 17 listopada br. w hali sportowej
Anna Kniołek. Opiekun drużyny – Radosław w Nasielsku odbył się turniej minipiłki koszykowej dla szkół podstaSkrzynecki.
wowych.

Kategoria chłopców

PG Nr 1 w Nasielsku – ZS Nr 2 w Pieścirogach
(14:24)
ZS Nr 2 w Pieścirogach – ZS Nr 3 w Cieksynie
(36:12)

PG Nr 1 w Nasielsku – ZS Nr 2 w Pieścirogach
(14:8)

PG Nr 1 w Nasielsku – ZS Nr 3 w Cieksynie
(13:9)

ZS Nr 2 w Pieścirogach – ZS Nr 3 w Cieksynie
(12:3)

I miejsce ZS Nr 2 w Pieścirogach 4 punkty

PG Nr 1 w Nasielsku – ZS Nr 3 w Cieksynie
(13:8)

SPORT

II miejsce PG Nr 1 w Nasielsku

3 punkty

III miejsce ZS Nr 3 w Cieksynie

2 punkty

W kategorii dziewcząt zwyciężyła drużyna z Nasielska pokonując przeciwniczki wynikiem 40
do 8. W kategorii chłopców lepszymi okazali się
także Nasielszczanie, którzy wygrali z zespołem
z Pieścirogów 24 do 6.

Skład drużyny zwycięskiej w kategorii
chłopców: Milewski Rafał, Świderski Marcin,
Moczydłowski Dariusz, Podlasiński Krzysztof,
Podlasiński Łukasz, Jeż Piotr, Kuciński Dawid,
Morawski Krystian, Malinowski Radek, Filipiak
Mateusz, Podlasiński Krystian, Wójcik Patryk,
Gogolewski Damian, Jakub Milewski, Walasiewicz Łukasz. Opiekun Kraszewski Mariusz.

SKŁAD DRUŻYNY ZWYCIĘSKIEJ: Kamińska

Drużyna SP Nasielsk

Skład drużyny zwycięskiej w kategorii dziewcząt: Miłoszewska Dominika, Hermanowska
Daria, Lisicka Karolina, Sierzputowska Magda,
Szymańska Sylwia, Sekutowicz Ola, Zwolińska
Paulina, Szych Sylwia, Cieślak Magda, Krynicka
Sylwia, Szulecka Magdalena, Golańska Wiola.
Opiekun – Renata Wróblewska.

BRYDŻ

Drużyna nasielskiego gimnazjum

I miejsce PG Nr 1 w Nasielsku

4 punkty

II miejsce ZS Nr 2 w Pieścirogach 3 punkty
III miejsce ZS Nr 3 w Cieksynie

W zawodach wzięły udział tylko dwie reprezentacje szkolne tj. Szkoła Podstawowa z Pieścirogów oraz Szkoła Podstawowa z Nasielska.
Szkoda, że jest takie małe zainteresowanie
piłką koszykową wśród młodzieży w szkołach
podstawowych.
M.K.

2 punkty

Alicja, Modzelewska Martyna, Kaczyńska Katarzyna, Ostaszewska Aleksandra, Fatek Kinga,
Kordulska Dominika, Chojnacka Anna, Lachendrowicz Katarzyna, Żbikowska Joanna. Opiekun
drużyny – Robert Bugalski.

SKŁAD DRUŻYNY ZWYCIĘSKIEJ: Karolina
Ludwicka, Kamila Kosewska, Angelika Kani- Po zakończeniu turnieju wszystkie zespoły
gowska, Patrycja Strzelczak, Paulina Melaniuk, otrzymały pamiątkowe dyplomy a zwycięzcy
Sylwia Bodalska, Justyna Cieślak, Angelika Zwie- puchary.
M.K.
rzyńska, Monika Mogielnicka, Katarzyna Tom-

Wyniki turnieju „szesnastego” 10.11.2006 r.:
1.Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński
2.Waldemar Gnatkowski - Janusz Wydra
3.Stanisław Sotowicz - Paweł Wróblewski
4.Marek Olbryś - Maciej Osiński
5.Józef Dobrowolski - Zbigniew Michalski
6.Jerzy Krzemiński - Marek Rębecki
7.Kazimierz Kowalski - Paweł Lasocki

43 pkt. (59,72%)
43 pkt. (59,72%)
41 pkt. (56,94%)
36 pkt. (50,00%)
34 pkt. (47,22%)
32 pkt. (44,44%)
23 pkt. (31,94%)

Czołówka klasyfikacji po szesnastu turniejach:
1-2. Waldemar Gnatkowski
Janusz Wydra
3.
Stanisław Sotowicz
4-5. Piotr Kowalski
Grzegorz Nowiński
6.
Paweł Wróblewski
7.
Grzegorz Kosewski
8. Janusz Czyżewski
9-10.Kazimierz Kowalski
Krzysztof Morawiecki

104 pkt.
104 pkt.
88 pkt.
87 pkt.
87 pkt.
79 pkt.
78 pkt.
74 pkt.
67 pkt.
67 pkt.

PK

Drużyna ZS-P w Starych Pieścirogach

