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Sylwester - tej nocy nie wszyscy policjanci balują
Zbliża się Sylwester. Odliczamy już godziny do
powitania Nowego Roku.
O północy, w Nasielsku i okolicach, na dziesiątkach imprez, rozlegną się dźwięki wybuchających
petard i setek, a może nawet tysięcy, strzelających
szampanów. Alkohol będzie się lał strumieniami
– również ten „cichy”, który przy otwieraniu
nie daje efektownych odgłosów, za to mocno
wali w łeb. No to po małym! I, czy nam się to
podoba, czy nie, to taka jest już
międzynarodowa tradycja tej
jednej szalonej nocy. Bawimy
się tak długo, aż wystarczy
sił. Następnego dnia rankiem
rozchodzimy się do domów.
Niestety, jak pokazuje życie, są
też i tacy, którzy po imprezie
– mimo mocnego bólu głowy
- siadają za kierownicą swoich
aut i w drogę. Myślą sobie wtedy,
że do domu niedaleko, to może

się jakoś uda. Mają w nosie bezpieczeństwo swoje
i innych użytkowników drogi. Na takich właśnie
„bohaterów” pierwszego dnia stycznia każdego
roku czeka drogówka. Wielu policjantów, zamiast
bawić się na balach sylwestrowych, pełni tej nocy
normalną służbę. Jak sami przyznają, nietrzeźwi
kierowcy tego ranka, to największy problem na
polskich drogach.
Kierowcom imprezowiczom, do których nie
docierają apele i ostrzeżenia przypominamy o
konsekwencjach, z jakimi muszą się liczyć, jeżeli
siadają za kierownicą po kilku głębszych.
Wszelkie informacje na ten temat uzyskaliśmy
ze strony internetowej Komendy Powiatowej
Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.
Wszystkim kierującym życzymy trzeźwego
i miłego początku Nowego 2007 Roku!
Dariusz Panasiuk
czytaj na str. 5
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Obradowała rada
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

Stypendia do końca roku
e czwartek, 21 grudnia
W
br., odbyła się czwarta
sesja Rady Miejskiej w Nasielsku. Po stwierdzeniu
prawomocności obrad, B.
Mucha, Burmistrz zgłosił
do planowanego porządku
posiedzenia poprawki dotyczące projektów uchwał:
zmieniającej w sprawie
stawek podatku od nieruchomości oraz regulaminu
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkujących
na terenie gminy.

Po przegłosowaniu uzupełnionego
planu posiedzenia radni wysłuchali
krótkiej relacji D. Leszczyńskiego,
przewodniczącego RM o działaniach, jakie podejmował między
sesjami rady. Następnie szczegółowe
sprawozdanie ze swojej działalności
złożył Burmistrz. Poinformował
on zgromadzonych przede
wszystkim o inwestycjach,
które zakończone zostały
w ostatnich dniach, m.in.: sieć
kanalizacyjna z przykanalikami (os. Krupka, Kościuszki,
Warszawska); chodnik na ul.
Warszawskiej. Mówił również
o planach inwestycyjnych,
na realizację których już
przygotowywane są przetargi
np. projekt na wykonanie ulic
w os. Krupka i ulic zniszczonych przez prace związane
z budową kanalizacji, oraz
ulic w Starych i Nowych Pieścirogach. Ponadto odbędzie
się przetarg na rozbudowę
Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pieścirogach Starych.
Popisana została też umowa
na wykonanie studni głębinowej w Psucinie.

fot. D. Panasiuk

Burmistrz mówił
również o spotkaniu z właścicielem nasielskiej ciepłowni
oraz o projekcie
termomodernizacji budynków
komunalnych.
W ramach interpelacji i zapytań
radnych radny
M.Wójciak zauważył konieczność zorganizowania spotkania
nasielskich samorządowców
z zarządem
powiatu nowodworskiego, zaś
radny K. Fronczak zgłosił potrzebę
wybudowania przystanku w Ruszkowie.

roku – przyjęta jednogłośnie;
w sprawie dochodów własnych
jednostek budżetowych gminy Nasielsk – przyjęta przy jednym głosie

Radni podjęli następujące uchwały:
w sprawie zmian w budżecie 2006

Radni najdłużej dyskutowali
nad kwestią rządowej dotacji
przeznaczonej na stypendia
dla uczniów z terenu gminy
Nasielsk. Musi być ona wydatkowana do końca bieżącego
roku. Problemem może być,
jak zauważył radny G. Duchnowski, poinformowanie
fot. D. Panasiuk uczniów ZSZ o przyznaniu
wstrzymującym się od głosowania; stypendium, gdyż niektórzy z nich
w sprawie sprzedaży zabudowanej przebywają na praktykach.

Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel./fax (023) 691–23–43

Wśród pism kierowanych do rady
oprócz życzeń świątecznych znalazła
się także prośba T.Bieleckiego, prezesa
zarządu nasielskiej Ochotniczej Straży
Pożarnej o wsparcie działalności kulturalnej – orkiestry poprzez przeznaczenie przez radnych diet na zakup
saksofonu tenorowego.

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

Natomiast w wolnych wnioskach
i zapytaniach radna A. Łapińska pytała
o funkcjonowanie nocnej pomocy
lekarskiej w 2007 roku, a radny M.
Wójciak zwrócił uwagę na konieczność
zabezpieczenia przed dalszą degradacją budynku domu nauczyciela przy
gimnazjum w Nasielsku.

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

nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego (dotyczy Polskiego
Związku Motoryzacyjnego, przy
ul. Polnej) – przyjęta jednogłośnie;
w sprawie regulaminu pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów z terenu gminy Nasielsk – przyjęta
jednogłośnie; w sprawie zmiany uchwały określającej stawki
podatku od nieruchomości
i zwolnieniach od tego podatku
(w kwestii działek letniskowych)
– przyjęta jednogłośnie.

fot. D. Panasiuk

Po zakończeniu obrad odbyło się
spotkanie opłatkowe z udziałem ks.
dziekana T. Pepłońskiego proboszcza
parafii św. Wojciecha w Nasielsku
oraz ks. J. Szczecińskiego proboszcza
parafii św. Doroty w Cieksynie.
MK
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Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń.
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Ciepło na światowym poziomie
Z

akład HYDROCHEM Sp.
z o.o. w Nasielsku stawia na najlepsze światowe
technologie. W miejskiej
ciepłowni zainstalowano
nowoczesny agregat kogeneracyjny. Jest on zasilany gazem ziemnym, produkuje energię elektryczną
i – jako produkt uboczny
– energię cieplną.

Agregat przeszedł wszystkie próby
techniczne i bez zakłóceń działa już
od ponad miesiąca. Wydajność urządzenia to 60 kW energii elektrycznej
i 125 kW cieplnej. Wytwarzany przez
agregat prąd jest wykorzystywany na
własne potrzeby kotłowni. Powstające przy tym nadwyżki są zamieniane
w energię cieplną.
- Dzięki zastosowaniu agregatu
kogeneracyjnego w lecie nie będzie
potrzeby wykorzystywania miału
węglowego do produkcji ciepła,
do tego celu wystarczy nam tylko

energia z agregatu i z pieców
elektrycznych – powiedział
nam Grzegorz Różański, kierownik zakładu ciepłowniczego. Dodał, że niewielką część
energii elektrycznej ciepłownia
pobiera ze źródła zewnętrznego i, gdyby nie agregat, byłoby
to około 30 kW na godzinę, ale
dzięki urządzeniu jest zaledwie
około 2,5 kW.
Jedno jest pewne – problemy,
jakie jeszcze kilka laty temu
były z dostawami ciepła,
mieszkańcy Nasielska mają
już za sobą. Nowy właściciel
miejskiej ciepłowni okazał
się solidną i niezawodną firmą, która chce inwestować
w Nasielsku. Szkoda tylko, że
moce produkcyjne zakładu
są wykorzystane tylko w 30
proc. – bo tylko tylu jest odbiorców ciepła. Warto, aby
władze miasta zainteresowały

fot. D. Panasiuk

się ciepłownią i wspólnie z przedstawicielami przedsiębiorstwa zastanowiły się nad możliwością podłączenia
kolejnych odbiorców energii – tym
bardziej, że w siedzibie Hydrochemu
leżą już stosy podań od mieszkańców Nasielska, chcących korzystać
z usług firmy. Niestety, podłączenie
nowych klientów jest kosztowne.
Może warto więc, aby lokalny samorząd sięgnął po unijne fuindusze
proekologiczne. Wstępne rozmowy
w tej sprawie przedstawicieli tutejszego samorządu z szefostwem Hydrochemu już się odbyły w ubiegłym tygodniu. Kolejne wspólne spotkanie
dotyczące rozwoju ciepłownictwa

w Nasielsku odbędzie się w połowie
stycznia 2007 roku.
Agregaty kogeneracyjne
Wytwarzanie energii elektrycznej
i cieplnej – podstawowych nośników energii bezpośredniej - może
się odbywać na wiele sposobów.
Przy tym podstawowymi są procesy konwersji energii chemicznej paliw kopalnych. Jednym z najbardziej
efektywnych sposobów zamiany
energii chemicznej paliwa pierwotnego do postaci ciepła i prądu jest
właśnie produkcja skojarzona, zwana również kogeneracją. Stosowanie
produkcji skojarzonej niesie za sobą

Puszki dla samobójców?
P

oproszę tylko w butelce
albo w kartoniku – tak
chyba powinniśmy teraz
mówić w sklepie kupując
napoje. Wprawdzie napój
wypity z puszki jeszcze
nikogo nie zabił – a przynajmniej nic o tym nie wiadomo – to ponoć szkodzi
i jest bardzo niezdrowy.
Tak twierdzą naukowcy.
A wszystko za sprawą bisfenolu
A używanego do lakierowania metalowych opakowań, w tym między
innymi puszek.
Stosowanie tego związku chemicznego, który okazał się silną trucizną
będzie zabronione we wszystkich
krajach Unii Europejskiej.
Angielscy toksykolodzy umieścili
bisfenol A na czarnej liście w swoim, opublikowaniu w Wielkiej Brytanii, raporcie naukowym. Wyniki
ich badań uznano za obowiązujące
na terenie całej Wspólnoty Europejskiej.
Według naukowców, bisfenol A jest
silną trucizną, a mimo to jest używany do konserwacji puszek
i innych opakowań metalowych,

w których umieszcza się produkty
spożywcze. Środek ten, jak czytamy w raporcie ekspertów, nawet
w niewielkich dawkach może doprowadzić do nieodwracalnych
zmian w organizmie człowieka.
Dotychczas uważano, iż bisfenol
A w dawkach niewielkich jest całkowicie nieszkodliwy. Okazuje się
jednak, że najmniejsza jego dawka
może prowadzić do zaburzeń
psychiki człowieka i funkcjonowania układu nerwowego. Najbardziej
podatne na jego działanie są dzieci.
Może u nich prowadzić nawet do
zaniku różnicy płciowych, osłabienia wzroku, pamięci i refleksu.
Wnioski ekspertów są tym bardziej
przerażające, że chyba największą
grupę wśród konsumentów „puszkowych wynalazków” stanowią
właśnie najmłodsi.

wany w reakcji
kondensacji fenolu z acetonem
wobec żelowej,
silnie kwaśnej
żywicy jonowymiennej jako
katalizatora.

Firmy produkujące napoje nie mają
innego wyjścia, jak tylko zaprzestać
produkcji albo zmienić technologię
pakowania. Większość z nich już
teraz dokonuje modernizacji linii
produkcyjnych.

Na specjalne zamówienia odbiorców mogą być
produkowane partie bisfenolu
A o podwyższonej jakości.

Na stronie internetowej pewnej firmy produkcyjnej czytamy między
innymi: „Biosfenol A jest otrzymy-
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fot. D. Panasiuk

same korzyści, zarówno z punktu
widzenia termodynamiki, jak i ekologii oraz ekonomii. Zastosowanie
procesu kogeneracji jest uzasadnione jednak tylko tam, gdzie występuje
równoczesne zapotrzebowanie na
energię cieplną i elektryczną. Jest to
technologia, która umożliwia lepsze
wykorzystanie energii chemicznej paliw pierwotnych, a zarazem
bardziej przyjazne dla środowiska
naturalnego. Wpływa na znaczne
zmniejszenie emisji substancji zanieczyszczających, jak i na ograniczenie
zużycia naturalnych zasobów paliw
pierwotnych.
Dariusz Panasiuk

fot. D. Panasiuk

Bisfenol A jest ciałem krystalicznym
o barwie białej.
Produkowany jest
w postaci płatków
lub granulek. Słabo
rozpuszcza się
w wodzie, natomiast
dobrze w metanolu, etanolu, acetonie,
eterze etylowym
i bezwodnym kwasie octowym.

Bisfenol A jest surowcem do
otrzymywania żywic epoksydowych, które ze względu na swoje
właściwości są wykorzystywane
przy pokrywaniu powierzchni

i wytwarzaniu profili różnorodnego
zastosowania. Bisfenol A używany
jest do produkcji żywic poliwęglanowych mających zastosowanie przy produkcji elementów
konstrukcyjnych, w przemyśle
samochodowym, przy wytwarzaniu sprzętu medycznego,
wyrobów sportowych itp. Żywice

poliwęglanowe służą też do pokrywania powierzchni. Bisfenol A jest
używany także do produkcji żywic
poliestrowych nienasyconych, żywic polisulfonowych oraz polieteroimidów”.
To my już dziękujemy za napój
gazowany w puszce.
dar
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Znają się już dobrze
Publikacje dzieci z trzech
szkół z nasielskiej gminy
trafiły w ręce policji i …
zostały nagrodzone.
13 grudnia tego roku, w Komendzie
Powiatowej Policji w Nowym Dworze Maz. odbyło się rozstrzygnięcie
II etapu konkursu „Poznajmy się
bliżej”. Udział w konkursie wzięło
9 szkół z naszego powiatu.
Gminę Nasielsk reprezentowały
dzieci z trzech szkół:
- Joanna Mackiewicz, Arkadiusz Żyła,
Bartłomiej Żabik ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku, opiekunowie: Monika
Paluszek i Zofia Babicz;
- Joanna Brodowska, Renata Dalecka, Marcin Latkowski ze Szkoły
Podstawowej im. Barona Pierre de
Coubertina w Budach Siennickich,
opiekunowie: Katarzyna Burzyńska,
Mirosław Zaremba;
- Karina Lewandowska, Olga Wieczorek, Filip Szulkowski z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego im. Księcia
Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach, opiekunowie: Małgorzata
Łuczyńska, Anna Bandurska.
Okazuje się, że dzieci dobrze wiedzą
jak zachowywać się na drodze, co to
znaczy źle postępować, jak reagować w sytuacji, gdy ktoś popełnia
wykroczenie. Ponadto, doskonale
się orientują, na czym polega praca
policjanta.
Można się było o tym przekonać
podczas finału powiatowego etapu
XII edycji konkursu. Wzięli w nim
udział uczniowie szkół podstawowych z klas IV-VI.
Dziewięć trzyosobowych drużyn
przybyło do budynku nowodworskiej komendy, aby dowiedzieć się,
kto został zwycięzcą konkursu oraz,
żeby odebrać nagrody ufundowane

przez lokalne samorządy. Przybyłych
gości powitał podkomisarz Marek
Ujazda, zastępca komendanta powiatowego policji, który również
wręczał pamiątkowe dyplomy.
Członkowie jury: Zofia Wypniewska
i Jerzy Bziuk wręczali wspaniałe nagrody rzeczowe – plecaki, śpiwory,
przybory szkolne i zabawki.

AKTUALNOŚCI

„Poznajmy się bliżej” zaowocuje
w przyszłości. A w związku z tym,
że zainteresowanie konkursem było
ogromne nowodworscy policjanci
obiecują, że nie był to ostatni przeprowadzany przez nich konkurs.
Redakcja „Życia Nasielska” dołącza
się do gratulacji. Przekazujemy słowa

Iwona Jurkiewicz z KPP w Nowym
Dworze Mazowieckim powiedziała:
- Wszystkim uczestnikom serdecznie
gratulujemy, prace były przepiękne, pracochłonne i przygotowane
z ogromną wiedzą merytoryczną
dotyczącą Policji i bezpieczeństwa.
Niewątpliwie wiedza nabyta podczas przygotowań do konkursu

Gdy tylko do Policji dotarła informacja, że w rejonie dworca PKP
w Nasielsku ktoś handluje środkami
odurzającymi, natychmiast na miejsce skierowano patrol stołecznych
wywiadowców i nasielskich policjantów. Tuż przed 19.00 wspólnie
zaczęli sprawdzać wskazany rejon.
Policjanci wiedzieli, że szukają młodych ludzi w wieku około 20-25 lat,
wysokich i szczupłej budowy ciała.
Już po kilkunastu minutach zauważyli

III etap konkursu, do którego przeszła tylko jedna zwycięska drużyna
– ze szkoły podstawowej z Nasielska
- rozegrany zostanie w formie przedstawienia aktorskiego o tematyce

Znalezisko funkcjonariusze zabezpieczyli jako dowody, a o dalszym
losie Roberta K. zadecyduje Sąd
Rejonowy w Pułtusku. Wszelkie
czynności wyjaśniające w sprawie
prowadzą policjanci z Komisariatu
Policji w Nasielsku.

06. 12. w Mogowie Ireneusz R.
umyślnie postrzelił z broni pneumatycznej psa.
06. 12. w Starych Pieścirogach nieznani sprawcy włamali się do stodoły
i skradli m.in. wiertarkę, piec CO, węgiel i drewno. Straty wynoszą 2000
zł na szkodę Sławomira W.

13. 12. na ulicy Płońskiej Robert W.
mieszkaniec Łomianek wspólnie
z Mariuszem Sz. mieszkańcem
Dziekanowa Polskiego usiłowali
skraść przewody telekomunikacyjne
o wartości 3000 zł.
14. 12. nieznani sprawcy włamali się
do agencji ubezpieczeniowej przy ulicy Rynek i skradli komputer, monitor,
drukarkę, programy komputerowe,
aparat fotograficzny. Straty wynoszą
5000 zł na szkodę Marty O.

uznania dla dzieci i ich opiekunów
oraz dla pomysłodawców konkursu,
czyli dla policjantów, a szczególnie
dla sierż. I. Jurkiewicz.
Konkurs „ Poznajmy się bliżej” jest
organizowany przez Wydział Prewencji Komendy Stołecznej Policji
przy współudziale Mazowieckiego
Kuratorium Oświaty w Warszawie.
Skierowany jest do uczniów szkół
podstawowych. Głównym celem
tej rywalizacji jest zapobieganie
przestępstwom wśród najmłodszych oraz uświadamianie dzieciom
skutków nieszczęśliwych wypadków poprzez propagowanie wiedzy
i właściwych zachowań. Z tą właśnie

szeroko pojętego bezpieczeństwa.
Punktowana będzie pomysłowość
strojów, forma i sposób przekazu,
jak i treści merytoryczne. Rywalizować będą ze sobą drużyny z całego
Mazowsza.
Nad prawidłowością przebiegu poszczególnych etapów, jak i oceną
dokonań drużyn biorących udział
w konkursie zajmują się powołane
specjalnie na tę okazję grupy jurorów.
Finał całego konkursu przewidziany
jest na początku marca przyszłego
roku.
Dariusz Panasiuk
fot. M. Stamirowski

17. 12. w Kątnych kierujący mercedesem Mirosław S. nie zapanował nad
pojazdem i wypadł z drogi dachując.
Kierowca i pasażer z obrażeniami
ciała zostali odwiezieni do szpitala.

fot. D. Majewski

17. 12. w Cieksynie nieznani sprawcy
włamali się do domku letniskowego
i skradli baterie umywalkowe, zlew
i umywalkę. Straty wynoszą 700 zł
na szkodę Marka S.
18. 12. w Siennicy nieznani sprawcy
skradli z budowy 10 szt. rusztowań. Straty
wynoszą 450 zł na szkodę Marka L.
19. 12. w Borkowie funkcjonariusze
policji znaleźli u Sławomira G. broń
gazową.

mężczyzn odpowiadających podanemu rysopisowi. Zachowywali się
bardzo nerwowo, cały czas rozglądali się dookoła. Bez chwili zwłoki
policjanci podeszli do nich i poprosili o przedstawienie dokumentów.
Okazało się, że są to Robert K. (l. 22)
i Adam P. (l. 26).
Po dokładnym rozpytaniu, jeden
z zatrzymanych przyznał się, że narkotyki ukrył na dworcu. Schowkiem
okazała się dworcowa latarnia. Gdy
policjanci sprawdzili opisane miejsce,
znaleźli tam 3,5 grama amfetaminy,
5 gram marihuany i pięć pustych
torebek foliowych.

KRONIKA
POLICYJNA

08. 12. na ulicy Słonecznej dwaj nieletni włamali się do gołębnika Marka
D. i skradli 30 szt. gołębi. Straty wynoszą 4000 zł.

Narkotyki w latarni
Nasielscy policjanci podejmują
wszelkie działania mogące ograniczyć
zjawisko narkomanii na terenie swojej gminy. Efekt ich działań wspólnie
ze stołecznymi wywiadowcami to
zatrzymanie 22-letniego Roberta
K. podejrzanego o posiadanie środków odurzających. Funkcjonariusze
zabezpieczyli także cztery porcje
amfetaminy oraz dziesięć porcji marihuany, które nie trafią już na ulice.

problematyką związane były prace literacko-plastyczne nadesłane przez
uczestników konkursu.

fot. D. Panasiuk

Decyzją jurorów
I miejsce zajęła
Szkoła Podstawowa
im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, II - Szkoła
Podstawowa Nr
3 w Modlinie Starym, a III - Szkoła
Podstawowa w Pomiechówku.
Na pozostałych
miejscach: Szkoła
Podstawowa
w Orzechowie,
Szkoła Podstawowa
im. Macieja Rataja
w Małocicach,
Szkoła Podstawowa
im. Barona Pierre
de
Coubertina
w Budach Siennickich, Zespół
Szkolno-Przedszkolny im. Księcia
Józefa Poniatowskiego w Starych
Pieścirogach, Szkoła Podstawowa
im. Janusza Kusocińskiego w Nowym
Dworze Mazowieckim Nr 5, Szkoła
Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Goławicach.
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Pijani na drodze
09. 12. na ulicy Staszica Paweł R. mieszkaniec Zaborza kierował rowerem po
spożyciu alkoholu (0,54 mg/l.).
11. 12. na ulicy Kilińskiego Krzysztof
K. mieszkaniec Nasielska kierował
samochodem po spożyciu alkoholu
(1,05 mg/l.).
16. 12. w Siennicy Jan R. mieszkaniec
Paulinowa kierował rowerem po spożyciu alkoholu (0,45 mg/l.).
Art. 62. 1. Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii mówi: Kto, wbrew
przepisom ustawy, posiada środki
odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3.
2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość
środków odurzających lub substancji

psychotropowych, sprawca podlega
grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 5.

16. 12. w Nowych Pieścirogach Jarosław P. kierował rowerem po spożyciu
alkoholu (1,22 mg/l.).

3. W wypadku mniejszej wagi,
sprawca podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
ij/ak (KPP Nowy Dwór Maz.)

18. 12. na ulicy Płońskiej Waldemar
S. mieszkaniec Jackowa Dworskiego
kierował rowerem po spożyciu alkoholu (0,95 mg/l.).
18. 12. w Morgach Edward R. kierował rowerem po spożyciu alkoholu.

AKTUALNOŚCI
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Sylwester - tej nocy nie wszyscy policjanci balują
Procedura postępowania wobec
kierowcy prowadzącego pojazd
pod wpływem alkoholu:

karze aresztu albo grzywny
nie niższej niż 50 złotych.”
Zgodnie z art. 87 § 2 kodeksu wykroczeń „Kto, znajdując
się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na
drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd
niż określony w § 1 podlega
karze aresztu do 14 dni albo
grzywny.” W razie popełnienia wykroczenia określonego
w § 1 lub 2 orzeka się zakaz
prowadzenia pojazdów.

Stwierdzenie stanu nietrzeźwości:
Stan po użyciu alkoholu zachodzi,
gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do
stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰
alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do
0,25 mg alkoholu w 1 dm3. Stan,
w którym zawartość alkoholu we
krwi wynosi powyżej 0,5 ‰ albo
0,25 mg na dm3 wydychanego powietrza -jest określany zgodny z art.
115 §16 k.k. stanem nietrzeźwości.

Areszt:
Kara aresztu trwa najkrócej
5, najdłużej 30 dni; wymierza się ją w dniach (art.
19 kw.). Grzywnę wymierza
się w wysokości od 20 do
5.000 złotych, chyba że
ustawa stanowi inaczej (art.
24 kw.). Zgodnie z art. 20 k.w. kara
ograniczenia wolności trwa 1 miesiąc.
W czasie odbywania kary ograniczenia wolności ukarany:

Art. 129 głosi, że policjant uprawniony jest do uniemożliwienia kierowania pojazdem osobie znajdującej się
w stanie nietrzeźwości lub w stanie
po użyciu alkoholu.
Kara pozbawienia wolności:
Stan powyżej 0,5 promila stanowi
przestępstwo, zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 2 oraz
środkiem karnym w postaci zakazu
prowadzenia pojazdów na czas od
1 roku do 10 lat. Za spowodowanie
wypadku po pijanemu grozi nawet
do 12 lat. Jeśli zaś w wypadku są
ofiary śmiertelne lub ktoś doznał
trwałego kalectwa, kodeks karny
przewiduje możliwość dożywotniej
utraty prawa jazdy oraz karę więzienia do 15 lat.

1) nie może bez zgody sądu zmieniać
miejsca stałego pobytu,
2) jest obowiązany do wykonywania
pracy wskazanej przez sąd,
3) ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary. Odpowiedzialności za
wykroczenie podlegać będzie tylko
osoba, która jej popełniła, a nie osoba, która np. użyczyła samochód.

Grzywna:

Zatrzymanie prawa jazdy:

Zgodnie, z art. 87 § 1 kodeksu wykroczeń „Kto, znajdując się w stanie
po użyciu alkoholu lub podobnie
działającego środka, prowadzi pojazd
mechaniczny w ruchu lądowym,
wodnym lub powietrznym, podlega

Art. 178a kodeksu karnego stanowi,
że kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd
mechaniczny oraz kto, znajdując się
w stanie nietrzeźwości lub pod wpły-

E

K

fot. D. Panasiuk

Na poczet grzywny policja
zabezpiecza (zatrzymuje na
wyznaczonym parkingu)
pojazd, należący do nietrzeźwego kierowcy.

Według art. 126 Kodeksu Drogowego, badanie w celu ustalenia
zawartości w organizmie alkoholu
przeprowadza się przy użyciu urządzeń elektronicznych dokonujących
pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu.
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wem środka odurzającego, prowadzi
na drodze publicznej lub w strefie
zamieszkania inny pojazd popełnia
przestępstwo. Zaś art. 42 § 1 kodeksu
karnego stanowi, że sąd może orzec
zakaz prowadzenia pojazdów w razie skazania osoby uczestniczącej
w ruchu za przestępstwo przeciwko
bezpieczeństwu w komunikacji. Sąd
orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych,
jeżeli sprawca w czasie popełnienia
przestępstwa wymienionego w §
1 był w stanie nietrzeźwości pod
wpływem środka odurzającego lub
zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, 174 lub 177. Sąd może
orzec zakaz prowadzenia wszelkich
pojazdów mechanicznych na
zawsze, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego
w art. 173 lub 174, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub

ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo
w czasie popełnienia przestępstwa
określonego w art. 177 § 2 lub w 355
paragraf 2 był w stanie nietrzeźwości,
pod wpływem środka odurzającego
lub zbiegł z miejsca zdarzenia. Sąd
orzeka zakaz prowadzenia wszelkich
pojazdów mechanicznych na zawsze
w razie ponownego skazania osoby
prowadzącej pojazd mechaniczny
w warunkach określonych w zdaniu
poprzedzającym.
Punkty karne:
Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, w stanie
po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu,
grozi utrata 10 punktów. Tyle samo
traci się w przypadku nie udzielenia
pomocy ofiarom wypadków. Za
spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego grozi
6 punktów karnych.

Kolejny cud

Izba wytrzeźwień:
Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 14 lutego 2004
roku osoby w stanie nietrzeźwości
mogą być doprowadzone do izby,
placówki lub jednostki Policji przez
funkcjonariuszy Policji lub strażników
straży gminnej, zwanych dalej „doprowadzającymi”. Doprowadzający
osobę w stanie nietrzeźwości sporządza protokół doprowadzenia
w celu wytrzeźwienia. Podstawą do
przyjęcia do izby, placówki lub jednostki Policji osoby doprowadzonej
jest wynik badania zawartości alkoholu w organizmie wskazujący na
stan nietrzeźwości. Wynik badania
potwierdzony jest wydrukiem
z atestowanego urządzenia służącego do pomiaru zawartości alkoholu
w organizmie.
www.kppnowydwor.policja.waw.pl

fot. D. Panasiuk

Trudno w to uwierzyć, ale nie ma już dziury przy ulicy Koziej w okolicach Kościelnej. Studzienka telekomunikacyjna została przykryta betonowymi płytami. Dziura, która przez wiele miesięcy straszyła mieszkańców Nasielska
przestała istnieć. Spacer Kozią stał się wreszcie bezpieczny.
dar
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Jak obliczyć wartość spadku i zachowku
Obliczając wartość zachowku należy najpierw ustalić udział spadkowy,
jaki by przypadł uprawnionemu do
zachowku, jeśliby dziedziczenie odbywało się według ustawy. Następnie
należy rozważyć, czy uprawnionemu
z tytułu zachowku należą się dwie
trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy
dziedziczeniu ustawowym (gdy
uprawniony jest trwale niezdolny
do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni), czy połowa
wartości tego udziału (dla pozostałych uprawnionych).Obliczenie
zachowku następuje na podstawie
wartości spadku ustalonej według
cen z daty orzekania o roszczeniach
z tego tytułu. Dzięki temu zagwarantowana jest możliwość uwzględnienia realnej wartości, którą wyrażają
aktualne ceny. W procesie o zapłatę
z tytułu zachowku sąd ustala więc
realną wartość spadku, tj. według
aktualnych cen, istniejących w chwili
orzekania o wartości zachowku.
Obliczając wartość spadku należy
dodać wartości wszystkich rzeczy
i praw majątkowych należących do
spadku. Do tak otrzymanej wartości
spadku dolicza się darowizny uczynione przez spadkodawcę. Dotyczy
to nie tylko tych darowizn, które
zostały dokonane na rzecz osób
uprawnionych do zachowku, lecz
także darowizn dokonanych na rzecz
innych osób, w tym spadkobierców.
Nie jest istotne, czy przedmiot darowizny istnieje w chwili otwarcia
spadku. Wymóg doliczenia do war-

tości spadku darowizn uczynionych
przez spadkodawcę ma charakter
bezwzględny. Spadkodawca nie
może wyłączyć darowizn spod takiego doliczenia. Jednakże - zgodnie
z art. 994 § 1 k.c. - przy obliczaniu
zachowku nie dolicza się do spadku
drobnych darowizn, zwyczajowo
w danych stosunkach przyjętych,
ani dokonanych przed więcej niż
dziesięcioma laty, licząc wstecz od
otwarcia spadku, darowizn na rzecz
osób nie będących spadkobiercami
albo uprawnionymi do zachowku.
Przykładowo: jako darowizny drobne, zwyczajowo przyjęte w danych
stosunkach, można wskazać darowizny dokonane z tytułu imienin,
chrztu, świąt.
Wartość takich darowizn nie
zwiększa zatem wartości spadku
przy obliczaniu zachowku. Jednak
duże znaczenie ma także wartość
darowizny zwyczajowo przyjętej
w danych stosunkach. Ma to być
bowiem darowizna drobna. O takim
charakterze darowizny przesądza
w każdym konkretnym przypadku
stopień zamożności spadkodawcy
i osób, z którymi pozostawał w przyjaznych stosunkach, na czyją rzecz
dokonywał darowizn.
Do spadku nie dolicza się darowizn
dokonanych przed więcej niż dziesięcioma laty, licząc wstecz od chwili
otwarcia spadku, jednakże jedynie
wówczas, gdy obdarowanymi były
osoby nie będące spadkobiercami
albo uprawnionymi do zachowku.

Natomiast darowizny dokonane
na rzecz spadkobierców bądź
osób uprawnionych do zachowku zawsze dolicza się do spadku,
niezależnie od czasu, kiedy zostały
dokonane, a więc nawet wówczas,
gdy spadkodawca uczynił je przed
więcej niż dziesięcioma laty wstecz
od otwarcia spadku.
Przy obliczaniu zachowku należnego zstępnemu (np. dziecku, wnukowi, prawnukowi) nie dolicza się
do spadku darowizn uczynionych
przez spadkodawcę w czasie, kiedy
nie miał zstępnych. Nie dotyczy to
jednak wypadku, gdy darowizna
została uczyniona na mniej niż
trzysta dni przed urodzeniem się
zstępnego.
Oznacza to zatem, że do spadku
dolicza się darowizny dokonane
w ciągu trzystu dni poprzedzających urodzenie się pierwszego ze zstępnych spadkodawcy.
Gdy uprawniony do zachowku jest
małżonek spadkodawcy, to wówczas przy obliczaniu należnego mu
zachowku nie dolicza się do spadku
darowizn, które spadkodawca uczynił
przed zawarciem z nim małżeństwa.
Chodzi w tym przypadku o darowizny dokonane przed zawarciem
związku małżeńskiego na rzecz
jakichkolwiek osób, w tym także na
rzecz przyszłego małżonka. Zgodnie
z art. 995 k.c. wartość przedmiotu
darowizny oblicza się według stanu
z chwili jej dokonania, a według cen
z chwili ustalania zachowku.
Marek Rączka

Przedawnienie roszczenia o zachowek
Roszczenie uprawnionego z tytułu zachowku
przedawnia się z upływem
lat trzech od ogłoszenia
testamentu. Z tą chwilą
roszczenie o zachowek
staje się wymagalne.
Bieg przedawnienia przerywa się:
1) przez każdą czynność przed
sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub
egzekwowania roszczeń danego rodzaju przedsięwziętą bezpośrednio
w celu dochodzenia lub ustalenia
albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia,
2) przez uznanie roszczenia przez
osobę, przeciwko której roszczenie
przysługuje.
Sąd Najwyższy wskazał, że zgłoszenie zarzutu nieważności testamentu
przez uczestnika postępowania
w sprawie o stwierdzenie nabycia
spadku przerywa bieg przedawnienia jego roszczenia o zachowek.
W uzasadnieniu stwierdził, że osoba
należąca do kręgu spadkobierców
ustawowych, kwestionująca w postępowaniu o stwierdzenie nabycia
spadku ważność testamentu na rzecz
innej osoby i wnosząca o stwierdzenie dziedziczenia na podstawie usta-

wy, w istocie domaga się orzeczenia,
że nabyła stosowny udział w całości
praw i obowiązków majątkowych
pozostałych po spadkodawcy.
Zachowek natomiast jest tylko wierzytelnością, odpowiadającą części
wartości udziału spadkowego, który uprawnionemu do zachowku
przypadałby przy dziedziczeniu
z ustawy. Prawo do spadku, jako
dalej sięgające, pochłania prawo do
zachowku. Sąd Najwyższy wyjaśnił
również, że chociaż roszczenie
o zachowek może być dochodzone
tylko w procesie, to nie oznacza to
jednak, iż bieg przedawnienia roszczenia o zachowek może przerwać
tylko wniesienie przez uprawnionego pozwu. W art. 123 k.c. mówi
się, że bieg przedawnienia przerywa
się przez czynność przed sądem,
a zatem z punktu widzenia przerwania biegu przedawnienia nie jest
to istotne, czy czynność dokonana
została w procesie, czy w postępowaniu nieprocesowym. Natomiast
konieczną przesłanką przerwania
biegu przedawnienia jest przedsięwzięcie czynności bezpośrednio
w celu dochodzenia, ustalenia albo
zaspokojenia lub zabezpieczenia
roszczenia. Natomiast zgłoszenie
w sprawie o stwierdzenie nabycia

spadku przez wydziedziczonego
zarzutu nieważności testamentu
nie przerywa biegu przedawnienia
roszczenia o zachowek zstępnych
tego wydziedziczonego.
Roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku
z tytułu otrzymanej od spadkodawcy
darowizny przedawnia się z upływem
lat trzech od otwarcia spadku (art. 1007
§ 2 k.c.). Roszczenie to staje się zatem
wymagalne w chwili śmierci spadkodawcy, nie natomiast - jak w przypadku
roszczenia z art. 1007 § 1 k.c. - w chwili
ogłoszenia testamentu.
Sąd Najwyższy podkreślił, że instytucja przedawnienia wpływa na
stabilizację stosunków prawnych.
Ograniczenie w czasie możliwości
dochodzenia roszczeń leży w interesie porządku prawnego. Nie
tylko trudności dowodowe wynikające stąd, że czas trwania dowodów
z dokumentów, jak i ze świadków
(czy stron) jest ograniczony, powinny wpływać mobilizująco na wierzyciela, lecz przede wszystkim - terminowość dochodzenia roszczeń jest
podstawą właściwego kształtowania
stosunków gospodarczych.
Marek Rączka
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Sposób na

wcześniejszą emeryturę
N

owe zasady organizacji i funkcjonowania
funduszy emerytalnych
mają umożliwić wystąpienie z Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE)
osobom, dla których
uczestnictwo w OFE jest
jedyną przeszkodą do
skorzystania z wcześniejszej emerytury.
Komunikat rządowy głosi, że jeżeli członkowi otwartego funduszu
emerytalnego przyznano prawo do
wcześniejszej emerytury, na podstawie ustawy o emeryturach i rentach
z FUS, to środki zgromadzone przez
niego na rachunku otwartego funduszu emerytalnego są przekazywane,
za pośrednictwem ZUS, na dochody
budżetu państwa. Emerytury tych
osób wypłacane będą z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (FUS).

Warunkiem uzyskania wcześniejszej
emerytury będzie złożenie, za pośrednictwem ZUS, wniosku o unieważnienie umowy członkostwa
z otwartym funduszem emerytalnym. W momencie ustalenia prawa
do wcześniejszej emerytury ZUS
wykreśli uprawnionego z Centralnego Rejestru Członków Otwartych
Funduszy Emerytalnych. Następnie
powiadomi o tym odpowiedni
OFE.
Możliwy będzie także zwrot do
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
składek nienależnie przekazanych
przez ZUS do OFE. Umorzeniu
podlegać będzie taka sama ilość
jednostek rozrachunkowych, jaka

pojawiła się na rachunku w otwartym
funduszu emerytalnym. OFE zwróci
również pobraną opłatę od składki.
Taką drogę przez labirynt dla przyszłych emerytów zakłada przyjęty
przez Radę Ministrów projekt
nowelizacji ustawy o organizacji
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych
ustaw, przedłożony przez ministra
pracy i polityki społecznej.
W projekcie nowelizacji, zaproponowano wydłużenie do końca 2009 r.
obowiązywania ustawy o przejęciu
przez Skarb Państwa zobowiązań ZUS
z tytułu nieprzekazanych składek do
otwartych funduszy emerytalnych.
Dzięki temu Fundusz Ubezpieczeń
Społecznych (FUS) oraz Zakład
Ubezpieczeń Społecznych otrzymają konieczne środki w postaci
obligacji na spłatę zobowiązań ZUS
z tytułu nieprzekazanych składek

do OFE w latach 1999-2002. Przedłużenie okresu spłaty zmniejszy
roczne obciążenia budżetu państwa
w najbliższych latach.
Ustawa ma wejść w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Biuro prasowe rządu wyjaśnia, że
propozycja Rady Ministrów jest
próbą naprawienia błędu, który powstał podczas prac nad nowelizacją
ustawy na początku 2005 r. Posłowie przedłużyli wówczas do końca
2007 r. możliwość przechodzenia
na wcześniejsze emerytury, ale nie
zwrócili uwagi, że zgodnie z ustawą
takie prawo mają tylko osoby, które
nie są członkami OFE.
Dariusz Panasiuk
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AKTUALNOŚCI

Drewno w lesie i w Internecie
rawdopodobnie już
P
od przyszłego roku,
Lasy Państwowe, główny dostawca drewna na
krajowym rynku, rozpocznie sprzedaż surowca za
p o ś r e d n i c t we m I n t e r netu - według nowego
systemu na platformie
internetowej.
Do tej pory handel drewnem
opiera się na zasadzie najzwyklejszych negocjacji zakończonych podpisaniem umowy. Lasy
Państwowe ustalają konkretną
wielkość oferty na dany rok, a jednostki organizacyjne podległe tej
instytucji przyjmują deklaracje od
kontrahentów zainteresowanych
zakupem drewna. Od 2007 roku
Lasy Państwowe mają to zastąpić

instytucja ta miała dodatni wynik
finansowy.
Od trzech lat obserwuje się stałą
tendencję rosnącego popytu
na drewno, a co za tym idzie,
wzrost jego cen. Według danych
Głównego Urzędu Statystycznego w 2003 roku metr sześcienny
drewna kosztował nieco ponad
107 złotych, rok później – już
około 120 zł, a w ubiegłym roku
jego cena przekroczyła 130 złotych.
Będą pieniądze z handlu drewnem,
jak będą nowe lasy – a z tym, jak
informuje Ministerstwo Środowiska, nie jest źle.
Od kilku lat, w Polsce jest
wdrażany, przyjęty przez rząd

siania był skutkiem kilku czynników. Pierwszy i najważniejszy
był taki, że po wejściu Polski do
Unii Europejskiej nasz kraj został
zobowiązany do wycofania się
ze wsparcia obszarów wiejskich,
które są objęte Wspólną Polityką
Rolną, dlatego też musiała przestać obowiązywać ustawa o przeznaczeniu gruntów do zalesiania.
Drugi - od 1 września 2004 r.
rozpoczęła się procedura przyjmowania wniosków na pierwsze
zalesiania gruntów w ramach Planu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2004-2006.
Dyskusja dotycząca wprowadzenia nowych zasad sprzedaży
drewna przez Lasy Państwowe
oraz stanu lasów w Polsce odbyła
fot. D. Panasiuk

Coraz droższe pola
osnący popyt na zieR
mię rolniczą sprawia,
że rosną również jej ceny.

8 696 zł/ha. Tak jak dotychczas Agencja najdrożej sprzedawała grunty rolne
w województwach: kujawsko-pomorskim (12 779 zł/ha), wielkopolskim (10
240 zł/ha), dolnośląskim (9 957 zł/ha),
małopolskim (9 260 zł/ha), śląskim (8
947 zł/ha).

Grunty kupują zarówno rolnicy powiększający gospodarstwa, jak i mieszczuchy
chcący mieć „coś swojego
na wsi”. Dla tych drugich
jest to i inwestycja, i spełnienie marzeń
o posiadaniu
własnego
miejsca z dala
od miejskiego
zgiełku.

Od początku bieżącego roku Agencja

W okolicach Nasielska
ceny gruntów wahają
się najczęściej od 5 do
12 tysięcy złotych za
hektar. Ostateczna
cena zależy od
klasy gleby oraz od
położenia. Ceny rzeczywistych transakcji kształtują się od 6 tysięcy złotych
w Lubominie do nawet 25 000
w Lorcinie.

sprzedała 72 tys. ha gruntów. Najwięcej
w województwach: warmińsko-mazurskim (14 254 ha), zachodniopomorskim (13 823 ha), dolnośląskim (8 268
ha), lubuskim (6 726 ha). W Zasobie
Własności Rolnej Skarbu Państwa
nadal znajduje się około 2,7 miliona
hektarów - w tym blisko 2 miliony
pozostają w dzierżawie. Natomiast do
rozdysponowania jest 387 644 ha, najwięcej w województwach: zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim,
lubuskim, dolnośląskim i pomorskim.
Bardzo mało państwowych nieruchomości rolnych znajduje się na terenie
województw: małopolskiego (4 867
ha), opolskiego (4 995 ha), podlaskiego (7 683 ha).

Według Głównego Urzędu Statystycznego, średnie ceny gruntów rolnych
w obrocie prywatnym w województwie mazowieckim wynoszą: ponad
15000 złotych za hektar gruntów
dobrych i blisko 8,5 tysiąca złotych
dla słabych.
Zgodnie z przewidywaniami dynamicznie rosną również ceny gruntów
kupowanych z Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa. W III kwartale
br. za jeden hektar nieruchomości
rolnych trzeba było zapłacić 7556 zł.
To o ponad tysiąc złotych więcej niż
w I kwartale 2006 r. (6 519 zł/ha).

W ciągu 9 miesięcy br. odbyło się
ponad 42 tys. przetargów na sprzedaż
i prawie 7,5 tys. przetargów na dzierżawę nieruchomości rolnych.

Najdroższe były nieruchomości o powierzchni do 1 ha. Średnio trzeba było
za nie zapłacić 12 779 zł/ha. W niektórych województwach działki do
1 ha osiągały ceny na niespotykanym
dotychczas poziomie: 24 142 zł/ha
– pomorskie, 22 729 zł/ha – mazowieckie, 22 209 zł/ha – lubuskie.
systemem rokowań jednoczesnych, on-line, na platformie
internetowej.
Wszystkie zmiany w metodach
handlu wymusza rynek. Specjaliści doszli do wniosku, że musi on
być bardziej elastyczny i szybciej
reagować na większe zapotrzebowanie na ten surowiec. Ponadto,
dotychczasowe zasady sprzedaży
drewna nie spełniały wymogów
ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów, dlatego w 2006
r. szefostwo Lasów Państwowych
rozpoczęło przygotowania do
opracowania nowych zasad. Jak
wynika z informacji przestawionej posłom z sejmowej komisji
ochrony środowiska, nowy system sprzedaży drewna ma gwarantować jasność i przejrzystość
transakcji.
Sprawa jest dość poważna z przyczyn finansowych. Rok temu Lasy
Państwowe uzyskały ze sprzedaży
drewna aż 85 procent przychodów. To dzięki temu surowcowi

w 1995 roku, „Krajowy program
zwiększania lesistości”. Zakłada
on zwiększenie – do 2020 roku
- o 30 procent powierzchni lasów
w Polsce. Zgodnie z tym programem do 2020 roku powstanie
700 tysięcy hektarów nowych
lasów. Docelowo, do 2050 r. ma
zostać zalesionych około półtora
miliona ha.
Jak mówią przedstawiciele resortu,
w pierwszym etapie realizacji programu, czyli w latach 1995-2000,
zalesiono ponad 111 tys. ha gruntów (jest to ponad 110 procent
tego, co zaplanowano), w tym
około 70 tys. hektarów stanowiły
grunty Skarbu Państwa. Pozostałe,
to grunty prywatne.
Drugi etap został częściowo zakończony w 2005 roku. Z przewidzianych do zalesienia 120 tys.
ha udało się zrealizować jedynie
80 procent planu
Z wyjaśnień Ministerstwa Środowiska wynika, że spadek zale-

się podczas posiedzenia sejmowej
komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.
WA
O

G

Ł

Jedno jest pewne – ziemi nie przybywa, a jej ceny rosną. Warto więc, żeby
chętni nie zwlekali i jak najszybciej
decydowali się na kupno gruntów.
W wypadku powiatu nowodworskiego
decyzja taka ma wyjątkowe znaczenie
– bowiem nie trzeba być prorokiem,
żeby przewidzieć, jak zachowają się
ceny ziemi po uruchomieniu lotniska
w pobliskim Modlinie.
WA

Nadal na wysokim poziomie utrzymują
się też ceny nieruchomości o powierzchni 300 ha i więcej. W takich
przypadkach kupujący płacili średnio
O
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DRODZY CZYTELNICY
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku podjęła niezwykle ważne zadanie utworzenia Pracowni Dokumentacji
Dziejów Miasta i Regionu. Jest to przedsięwzięcie wymagające współdziałania wielu organizacji i towarzystw, szkół, instytucji
oraz wielu ludzi, dla których przeszłość stanowi dobro szczególnie ważne i drogie.
Tysiącletni Nasielsk miał w historii momenty burzliwe, zwłaszcza w okresie wojen napoleońskich, powstań narodowych
czy wojny polsko-bolszewickiej. Żyło tu wielu ciekawych, wybitnych ludzi. Żyje nadal wielu świadków historii najnowszej
mających wśród rodzinnych pamiątek jakieś dokumenty czy fotografie. Z pewnością kontakt z nimi przerodzi się w kwerendę domowych archiwów, co pozwoli na utrwalenie poszczególnych ludzi i zdarzeń, składających się na dzieje miasta
i regionu. Mam nadzieje, że w przyszłości uda się zapoczątkować coś w rodzaju izby tradycji, może nawet małego regionalnego muzeum. Dlatego w pierwszym i podstawowym etapie kieruję apel do Czytelników „Życia Nasielska” z gorącą
prośbą o udostępnienie wszelkich materiałów dokumentujących przeszłość naszego miasta i gminy.
Środki na realizację przedsięwzięcia zdobyliśmy, między innymi zajmując IV miejsce w konkursie grantowym w ramach
programu „Działaj lokalnie V” finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, a ogłoszonego przez Stowarzyszenie Europa i My, wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Patronat nad działalnością Pracowni objął
Burmistrz Nasielska.
Czekam na Waszą pomoc i zachęcam do współpracy z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną, która mieści się w Nasielsku
przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 6, tel. 691 25 52.
Kustosz
mgr Stanisław Tyc
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„Dnia pewnego Jasełka w Starych Pieścirogach
C
o północy…”
15 grudnia br. w Nasielskim Ośrodku Kultury odbył się
gminny finał Przeglądu Przedstawień Bożonarodzeniowych pt. „Dnia pewnego o północy…”. Do konkursu
zgłosiło się przedszkole i 3 szkoły podstawowe z gminy Nasielsk. Uczestników oceniało jury w składzie:
ks. prałat Kazimierz Śniegocki, Adam Stamirowski i Marek Tyc.

fot. H. Zawadzki

Nasielskie przedszkolaki wystąpiły
jako pierwsze. W programie pt. „Nasze Betlejem” mogliśmy podziwiać
papierową szopkę, którą
przygotowała razem z dziećmi pani Maria Kozarzewska.

icha noc – od odśpiewania tej najpopularniejszej kolędy
świata rozpoczęło się
ciepłe spotkanie w domu Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Starych
Pieścirogach.

W barwnym przedstawieniu
ukazującym Narodziny Chrystusa wystąpiło 25 uczestników
warsztatów. Młodzież śpiewaniem i recytacjami zachwyciła
publiczność. Profesjonalny
efekt kilkutygodniowych przygotowań do występu pod
czujnym okiem Teresy Skrzyneckiej, kierownika WTZ, został
nagrodzony głośnymi oklaskami.
Na sali, wśród zaproszonych, gości byli między innymi: rodziny
i bliscy podopiecznych domu,
przedstawiciele powiatowych

i gminnych władz samorządowych na czele z Marią Sochocką,
Starostą Nowodworskim oraz
pracownicy oświaty z nasielskich
szkół. Nie zabrakło również księdza Szczepana Bugaja z parafii św.

Wojciecha w Nasielsku.
Po występie przyszła pora na
dzielenie się opłatkiem, na życzenia i serdeczności. Do aktorów i uczestników warsztatów
przyszedł święty Mikołaj. Wszyscy
zostali obdarowani
paczkami z prezentami. Najcenniejsze
podarunki – stół
do tenisa i drukarkę do komputera
– ufundowała firma
„JAN-POL”.

„Boże Narodzenie to święto miłości” przygotowała z dziećmi Teresa
Wrońska.

I Wigilia w „Naszym Wspólnym
Domu”
odbyła
się we wtorek, 19
grudnia w siedzibie
Warsztatów Terapii
Zajęciowej działających przy Zakładzie
Pracy Chronionej
„Jan-Pol”.
dar

Po przedszkolakach przyszedł
czas na młodzież ze szkoły
w Starych Pieścirogach. Grupa
„FERMATA” zaprezentowała
program słowno-muzyczny
pt. „To dla Ciebie Boże Dziecię”, w którym nie zabrakło
pięknych kolęd. Profesjonalnym przygotowaniem swoich
podopiecznych zajęły się:
Dorota Sierzputowska, Mariola Ewa Zychora i Barbara
Sotowicz. Po nich na scenie
Ośrodka Kultury wystąpił
zespół „Gwiazdeczki” z Bud
Siennickiech. Przedstawienie
„Betlejem, gdy w sercu rodzi się miłość” dzieci przygotowały pod okiem
Ewy Majewskiej.

Jury miało twardy orzech do zgryzienia. Po burzliwych obradach
wyłoniono zwycięzcę. I miejsce w Przeglądzie Przedstawień

Publiczność i jury na pewno na długo zapamiętają oryginalny spektakl
uczniów klasy IV Szkoły Podstawowej
w Nasielsku. Program zatytułowany

Bożonarodzeniowych zdobyła
Szkoła w Starych Pieścirogach. Za
ciekawy program wyróżniono
także uczniów z Bud Siennickich.

fot. H. Zawadzki

Jak powiedział ks. prałat Kazimierz
Śniegocki „Przedszkolaki również
zwyciężyły w swojej kategorii”.
Laureaci konkursu zaprezentowali
swoje przedstawienia mieszkańcom
miasta i gminy podczas Spotkania
Wigilijnego na Rynku w Nasielsku.
Ponadto uczniowie ze Szkoły w Sta-

fot. K. Ziemiecka

rych Pieścirogach otrzymali drobne
upominki - świąteczne kubki. Laureatom serdecznie gratulujemy!
K.Z.
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Złote gody

fot. K. Ziemiecka

15 grudnia br. w Sali Ślubów
Urzędu Miejskiego odbyła
się niecodzienna uroczystość. 4 pary z terenu
gminy Nasielsk świętowały złote gody. Państwo
Kazimierz i Halina Głogowscy związek małżeński zawarli 8 lutego 1954
roku, Kazimierz i Aniela
Krzyczkowscy– 4 lutego
1956 r., Henryk i Józefa
Krzyczkowscy– 28 kwietnia 1956 r., a Mieczysław
i Genowefa Zakrzewscy
– 3 grudnia 1955 r.
Bożena Kobusiak Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego przywitała wszystkich
gorącymi życzeniami. W uroczystości uczestniczyła również Maria

Harcerska
drużyna
arcerstwo dla wielu
H
było i jest przygodą
życia. Niektórzy wspomi-

Kowalska Sekretarz i Bernard D.
Mucha Burmistrz Nasielska, który
w imieniu Prezydenta Rzeczypo-

spolitej Polskiej wręczył dostojnym
jubilatom pamiątkowe medale za 50
lat pożycia małżeńskiego. Pary zostafot. K. Ziemiecka ły obdarowane kwiatami od
władz lokalnych oraz rodzin,
które razem z nimi przeżywały ten wyjątkowy dzień.
Nie obyło się bez symbolicznej lampki szampana za
zdrowie jubilatów. Później
długo jeszcze wspominano
minione pół wieku razem.
Dzień ten na pewno długo
pozostanie w pamięci tych,
którzy obchodzili jubileusz
oraz ich najbliższych.

9

Obecnie harcerze uczestniczą
w wielu ważnych wydarzeniach nasielskiej społeczności i niosą pomoc
potrzebującym poprzez różnego
rodzaju akcje charytatywne. Przed
Świętami Bożego Narodzenia przed
kościołem św. Katarzyny w Starych
Pieścirogach sprzedawali sianko
i pocztówki świąteczne. Wcześniej
uczestniczyli w Święcie Niepodległości na nasielskim cmentarzu,
a latem zorganizowali strzelnicę
łuczniczą podczas Dożynek Dekanalnych w Pieścirogach.

nają je z sentymentem
jako czas młodości spędzony na obozach i wyjazdach. Wielu podkreśla
znaczenie, jakie odegrało
w kształtowaniu pokoleń
odpowiedzialnych obywateli Polski. Dzisiaj harcerstwo jest wciąż aktywnym
ruchem przyciągającym
do swoich szeregów wielu
młodych ludzi.
Nasielsk również ma swoich harcerzy. 3 Drużyna Harcerska to grupa
licząca 19 osób w wieku 13-17 lat.
Ich przygoda z harcerstwem zaczęła się od obozu, na który wyruszyli
z Hufcem Nowy Dwór Mazowiecki.
Wtedy otrzymali Krzyże Harcerskie
i od tego wszystko się zaczęło. 17
października 2005 r. za sprawą Se-

Co dwa tygodnie spotykają się
na zbiórkach. Brak stałej harcówki
sprawia, że nie mają możliwości
spotykania się o dogodnych porach.
Nie mają miejsca, gdzie mogliby
przechowywać sprzęt. Tymczasem
zbiórki 3 Drużyny Harcerskiej odbywają się w szkole w Pieścirogach.
Problem stanowi również brak funduszy na mundury. Mimo wszelkich

bastiana Sosińskiego Komendanta
Hufca Nowy Dwór Maz. , powstała
Próbna Drużyna Harcerska. Osoby,
które weszły w jej skład nigdy nie
działały w harcerstwie, ale chciały
spróbować swoich sił. Pierwsze
zbiórki, sprzątanie zapomnianych
grobów, udział w obchodach Święta
Niepodległości i Wielkiej Orkiestrze
Świątecznej Pomocy zaowocowały
tym, że w styczniu 2006 r. S. Sosiński nadał nasielskiej grupie harcerzy
miano 3 Drużyny Harcerskiej. Drużynowym został Radosław Nowak.

przeciwności Drużyna jest bardzo
dobrze zorganizowana.

Złotym Jubilatom serdecznie gratulujemy i życzymy
jeszcze długich lat w zdrowiu,
szczęściu, radości i miłości.
K.Z.

Najlepsza w województwie
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki
doceniło naszą bibliotekę. W konkursie
pt. „Z kartek szelestem” w kategorii
„Najciekawsza inicjatywa promująca
czytelnictwo” Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku zdobyła
I miejsce za przeprowadzenie szeregu
różnorodnych akcji zachęcających
małych i dużych mieszkańców gminy do korzystania z jej zasobów. Tym
samym okazała się najlepszą biblioteką
w województwie. Wyróżniono również czytelnika z Nasielska, a właściwie
czytelniczkę. W kategorii „Czytelnik
– rekordzista Mazowsza” 4 miejsce
zajęła Irena Mazińska z wynikiem 235
przeczytanych książek w roku 2006.
Tytuł zwycięzcy to wyróżnienie za
różnego typu akcje organizowane przez
nasielską bibliotekę. Między innymi za
wystawę pt. „Świat starej książki”, udział
w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska
czyta dzieciom”, lekcje biblioteczne,
„Bajkowe Spotkania”, konkurs „Zabytkowe obiekty naszego regionu”, „Piątki
z Harrym Potterem” i wiele innych. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem.
Szczególnie młodzież szkolna z zaangażowaniem uczestniczyła, w tych
przedsięwzięciach. MCKiS nagrodziło
bibliotekę talonem na 55 książek.
Gratulujemy i życzymy kolejnych
sukcesów!
KZ
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Harcerstwo jest dla nich sposobem
na spędzenie wolnego czasu. Ci
młodzi ludzie mają niesamowitą
energię i nieprzerwanie dążą do
wyznaczonych ideałów. I co najważniejsze, znajdują w tym wiele
radości. Harcerze założyli swoją
stronę internetową: www.3dh.int.pl
Jeżeli ktoś chciałby wesprzeć nasielskich harcerzy zapraszamy do
odwiedzania witryny. Czuwaj!
K.Z.
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Wiele szczęśliwych chwil i wszelkiej
pomyślności w nadchodzącym

2007 roku
życzy

Miejsko-Gminny Zarząd
Polskiego Stronnictwa Ludowego

E
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ZA MIASTEM

Dopłaty tylko za uprawę roli

Informacja nt. kredytów preferencyjnych ARiMR

Jeszcze są kredyty
Ostatnio w ogólnopolskiej prasie
pojawiły się informacje, jakoby
z końcem tego roku miała się zakończyć akcja udzielania preferencyjnych kredytów inwestycyjnych
z dopłatami do oprocentowania
ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi jednak uspokaja wszystkich
zainteresowanych tą formą wsparcia
gospodarstw. Resort, w specjalnie
wydanym komunikacie poinformował, że kredyty preferencyjne
na dotychczasowych warunkach
udzielane będą do 30 kwietnia
2007 roku w ramach linii kredytowych, które zgłoszone zostały do
Komisji Europejskiej, jako pomoc
istniejąca.
Rolnicy będą mogli więc korzystać
z następujących linii kredytowych:
- na zakup ziemi KZ,
- młody rolnik MR,
- linie branżowe BR (np. mleczarski,
wspólnego użytkowania maszyn
i urządzeń rolniczych, przetwórstwa
mięsa i jaj),

- na zakup lub urządzenie gospodarstwa rodzinnego GR,
- na inwestycje w zakresie nowych
technologii NT,
- podstawowa IP,
- dla grup producentów rolnych GP,
- na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących
się na obszarach dotkniętych klęską
suszy, gradobicia, nadmiernych
opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru,
osuwisk ziemi i plagi gryzoni.
Ponadto, jak dodaje ministerstwo
rolnictwa, będą udzielane na dotychczas obowiązujących zasadach
poręczenia i gwarancje kredytowe.
Zasady udzielania pomocy ze środków krajowych w sektorze rolnictwa
od 1 maja 2007 roku, w tym w zakresie kredytów preferencyjnych zostaną dostosowane do wytycznych
Wspólnoty dotyczących pomocy
państwa w sektorze rolniczym na
2007-2013.
WA

Ceny w dół
Zielonym rynkiem już nie
targają żadne kataklizmy
– ani susze, ani ulewy.
Wszystko wskazuje, na
to, że sytuacja wraca do
normy sprzed wielu miesięcy. Ceny drastycznie
spadają.
Cieszą się konsumenci, za to mniej
powodów do radości mają producenci. Nie sprawdziły się aż tak do końca
czarne wizje ekspertów, że będzie
bardzo drogo. Jeszcze kilka miesięcy
temu przepowiadali, że znacznie niższe zbiory w ogrodnictwie wpłyną na
drastyczne podwyżki cen.
W ostatnich dniach tego roku dzieje
się bowiem coś dziwnego. Wszystkiego jest w bród. Pod dostatkiem
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jest zarówno owoców, jak i warzyw.
Obfitości towaru towarzyszą niskie
ceny. Tak jest przynajmniej na Warszawskim Rolno-Spożywczym Rynku Hurtowym w Broniszach.
Jest bardzo duża podaż jabłek.
Tu większość odmian jest sprzedawana taniej niż przed rokiem.
Droższe są jedynie owoce odmian
Cortland, Ligol, Lobo – i to tylko
te wyższych klas jakościowych.
Cena owoców drobniejszych
nie przekracza jednego złotego
za kilogram. W znacznie lepszej
sytuacji są producenci gruszek.
Cena owoców odmian Lukas i
Paten waha się od dwóch i pół
do 3,50 zł/kg, jeszcze droższe są
gruszki odmiany Konferencja.

W najnowszym rządowym
projekcie ustawy o płatnościach do gruntów zachowano dotychczasowe
zasady przyznawana rolnikom dopłat. Jest jednak
pewien nowy zapis.

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. ARiMR nadal będzie
pełnić rolę agencji płatniczej. Od decyzji o przyznaniu płatności można
odwołać się do dyrektora oddziału
regionalnego tej agencji.

Nowa ustawa ma zastąpić ustawę
uchwaloną w grudniu 2003 r.
o płatnościach bezpośrednich do
gruntów rolnych oraz oddzielnej
płatności z tytułu cukru. Opracowano ją przed przystąpieniem Polski do
Unii Europejskiej, a więc zanim za-

Nie jest raz na zawsze określone, na
które uprawy będą przyznawane
zwiększone, dodatkowe pieniądze.
Minister rolnictwa będzie bowiem
ustalał listę roślin, do których przysługują dopłaty uzupełniające. On także,
w porozumieniu z ministrem finansów,
określi stawki tych płatności. Przyjęcie
tych rozwiązań uprości i przyspieszy
proces otrzymywania przez rolników
przysługujących im środków.

częło obowiązywać w Polsce prawo
wspólnotowe. Ponadto w tym czasie
uległy zmianie przepisy unijne dotyczące tego typu płatności.

50 groszy za kilogram. Przeliczyli
się importerzy. Kilka tygodni temu,
wykorzystując chwilowe niedobory
tego warzywa na krajowym rynku sprowadzili cebulę z zagranicy.
Teraz, żeby pokryć koszty zakupu
i transportu oferują zagraniczny towar
w cenie od 1,40 do 1,8 zł/kg. Niestety,
chętnych niewielu, choć towar kusi,
bo jest ładny, zdrowy i duży. Nasi producenci cebuli boją się sporych strat
w czasie przechowywania, bowiem
niekorzystne warunki w czasie wegetacji, a teraz wysokie, jak na tę porę
roku, temperatury powodują, że cebula zaczyna wypuszczać szczypiór.
Płacąc 0,5 złotego za kilogram można
też kupić buraki ćwikłowe oraz marchew.

i chłodniach. Produkty będą gniły.

W dokumencie sprecyzowano,
że otrzymają je rolnicy, którzy
rzeczywiście zajmują się uprawą
roli. Warunkiem będzie uprawa
zgłoszonych i kwalifikujących
się do płatności gruntów rolnych, utrzymanych w dobrej
kulturze rolnej, z zachowaniem
wymogów ochrony środowiska. Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, rozpatrując wnioski o przyznanie
dopłat, będzie sprawdzać, czy
wymagania te są przez rolników
przestrzegane – poinformowało
Centrum Informacyjne Rządu
(CIR). Wnioski o płatność będą
przyjmowane od 15 marca
do 15 maja danego roku.
W komunikacie CIR czytamy,
że tak jak obecnie, w wyjątkowych sytuacjach, ale za zgodą
Komisji Europejskiej, minister
rolnictwa będzie mógł wydłużyć termin naboru. Następnie
wnioski zostaną sprawdzone,
a wypłata nastąpi od 1 grudnia
do 30 czerwca kolejnego roku.
Nowa ustawa umożliwi rolnikom składanie wniosków także
za pośrednictwem formularza
elektronicznego, bez wymogu
sygnowania go podpisem elektronicznym.
Projekt ustawy określa też zasady korzystania z dopłat w sytuacji,
gdy o ich przyznanie ubiegają się
spadkobiercy wnioskodawcy. Dopłaty będą przysługiwały spadkobiercy,
który nabył prawo do spadku.
Płatności bezpośrednie, uzupełniające oraz tzw. cukrowe będą przyznawane rolnikom na ich wniosek.
Decyzję w tej sprawie mają wydawać
kierownicy powiatowych oddziałów
Nie brakuje orzechów, włoskie odmiany Jacek sprzedawane są w cenie
od 10,00 do 12,00 zł/kg, o 4,00
zł więcej niż rok temu.
Rynek w Broniszach jest – dosłownie – zawalony cytrusami.
Dorodne owoce, których nie
udało się sprzedać przed świętami, nadal czekają na klientów
w halach handlowych. Niestety,
setki platonów dziennie z zepsutymi owocami wędrują do
kontenerów na śmieci. Tanie są
cytryny, mandarynki i pomarańcze – ceny tych owoców
nie przekraczają ubiegłorocznych. Podobnie jest w wypadku
bananów, za których kilogram
w sprzedaży hurtowej trzeba
zapłacić około 3,5 złotego.

fot. D. Panasiuk

Znacznie staniała krajowa cebula
– większe ilości drobniejszej
można już kupić nawet po cenie

Zdaniem wielu ogrodników ciepły
grudzień wpływa niekorzystnie na
owoce i warzywa przechowywane
w tradycyjnych przechowalniach

fot. D. Panasiuk

Projekt ustawy o płatnościach do
gruntów rolnych i płatności cukrowej, przedłożony przez ministra
rolnictwa i rozwoju wsi, przyjęła
Rada Ministrów.
WA

Jabłek zebraliśmy w tym roku o 11%
więcej niż w poprzednim, prawie
2mln. 300 tys. ton. Niestety ciepła
jesień powoduje, że jabłka w przechowalniach za szybko dojrzewają
i część z nich nie będzie nadawała
się do konsumpcji – uważa Zbigniew
Przybyszewski z grupy producenckiej Sun Sad. Te owoce, jego zdaniem, będą musiały jak najszybciej
trafić do przerobu. Ceny jabłek
przemysłowych są korzystne, bo
przekraczają już 45 groszy za kilogram. Na wzrost cen jabłek skupowanych do przetwórstwa wpływa
zwiększone zapotrzebowanie rynku na sok jabłkowy, a to z powodu
mniejszych zbiorów pomarańczy
w Kalifornii oraz mniejszych dostaw soku pomarańczowego na
europejski rynek.
Dariusz Panasiuk
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ROZMAITOŚCI

Dobiega końca 5 miesiąc realizowanego przez Stowarzyszenie
Europa i My projektu „Dolina
Rytmu-wsparcie młodzieży gminy Nasielsk” i przyszedł czas na
podsumowanie dotychczasowych
działań. Ukoronowaniem ciężkiej
pracy młodzieży na warsztatach
bębniarskich prowadzonych przez
Roberta Bończyka był koncert, który odbył się w kinie „Niwa” 3 grudnia.
Zespół brawurowo zagrał 5 utworów
etnicznych pochodzących z Afryki
Zachodniej, czym wprowadził w zachwyt ponad stu osobową widownię.
Wszyscy muzycy zademonstrowali
wysoki poziom sztuki bębniarskiej.
Publiczność reagowała żywiołowo,
a brawa nie miały końca.

w formie dostępnej dla młodzieży, jak
również indywidualne spotkania pozwalające dokonać świadomego wyboru szkoły średniej. Młodzież poznaje
swoje zainteresowania, które mogą jej
w przyszłości pomóc w wyborze
ścieżki edukacji. Świadomy wybór
szkoły może w pomóc nasielskiemu
rynkowi pracy dostarczając potrzebnych specjalistów.

11

OSTATNIA PROSTA DOLINY RYTMU
nasze stowarzyszenie, wniosku do
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć o innych ważnych osobach,
bez których cały projekt nie mógłby
się powieść. Oprócz warsztatów
bębniarskich młodzież uczęszczała na
zajęcia psychologiczne prowadzone
przez uznanych specjalistów Grażynę
Cichocką oraz Jacka Gawrońskiego.
Ważnym elementem zajęć jest poznanie samego siebie, a także umiejętność
autoprezentacji tak bardzo potrzebna
w dzisiejszych czasach. Zajęcia pozwoliły młodzieży lepiej się poznać
i zintegrować, co procentowało większym zaangażowaniem i bardziej efektywną pracą na zajęciach bębniarskich
i doradztwa zawodowego. I tu prze-

Postępy młodzieży śledzi koalicja
na rzecz „Doliny Rytmu” złożona z
pedagogów z terenu gminy Nasielsk:
Anny Bandurskiej z gimnazjum
w Starych Pieścirogach, Katarzyny
Świderskiej z gimnazjum w Nasielsku, Barbary Brzezińskiej z gimnazjum
w Cieksynie, Adama Łojka z Poradni

prowadzących zajęcia
i wnosi nieoceniony
wkład w powodzenie
całego projektu.
Na łamach „Życia
Nasielska” chciałbym
wszystkim serdecznie
podziękować za wykonaną pracę. Przed Nami
jeszcze ostatnia prosta i mam nadzieję,
że wszystkie zamierzone rezultaty uda
się osiągnąć.
Stowarzyszenie Europa i My, które
realizuje projekt życzy Państwu
Szczęśliwego Nowego Roku.
Bartosz Kołomański
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Projekt „Dolina Rytmu – wsparcie
młodzieży gminy Nasielsk” jest
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów
Ludzkich
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KOMUNIKAT

Komisarza Wyborczego w Warszawie
z dnia 30 listopada 2006 r.
w sprawie miejsca i terminu składania
sprawozdań finansowych

Zaproszenie na koncert dostaliśmy
od Nasielskiego Ośrodka Kultury,
który od początku kibicował naszym
poczynaniom, a Marek Tyc i Marek
Stamirowski są autorami projektu,
który dał inspirację do napisania, przez

chodzimy do trzeciego elementu naszych działań, doradztwa zawodowego
prowadzonych przez Iwonę Kamińską
z miejscowego Urzędu Pracy. Zajęcia
prowadzone są dwutorowo z jednej
strony zapoznanie z rynkiem pracy

fot. M. Tyc

Pedagogiczo-Psychologicznej
w Nowym Dworze Mazowieckim,
Anny Brzezińskiej dyrektor MOPS
w Nasielsku oraz Bartosza Kołomańskiego, koordynatora projektu. Praca
koalicji ma niebagatelne znaczenie dla

„NIE DAJĘ, NIE BIORĘ ŁAPÓWEK”
Hasło to towarzyszyć będzie kampanii społecznej zorganizowanej
przeciwko korupcji, którą już po raz
trzeci o zasięgu akcji ogólnopolskiej
rozpoczyna Ruch Normalne Państwo,
skupiający obywateli Rzeczypospolitej, którzy wiedzą, w jakiej Polsce
chcieliby żyć oraz Stowarzyszenie
Agencji Reklamowych. Więcej wiadomości na temat działalności ruchu
zawiera strona www.normalne.pl
Kampania rozpoczyna się 11 stycznia
2007r. a kończy 23 lutego Dniem
bez Łapówki. Szczegóły dotyczące
założeń harmonogramu akcji oraz informacje o tym, co dzieje się w całej
Polsce, kto co robi, organizuje będą
zamieszczane na stronie www.niedajelapowek.pl
Do akcji tej włącza się Stowarzyszenie
Europa i My, które jako organizacja
pozarządowa działając lokalnie ak-

tywnie również na terenie gminy
Nasielsk popiera działania antykorupcyjne organizatorów zmierzające
do zwalczania korupcji.

Wszyscy, którzy chcą wesprzeć akcję
antykorupcyjną w Nasielsku (osoby
prywatne, instytucje lub organizacje),
którzy opowiadają się przeciw wszelkim przejawom korupcji zapraszamy
do współpracy. Możemy wspólnie
zorganizować debatę publiczną,
happening lub inne przedsięwzięcie
uświadamiające ludziom, że korupcja
to nie tylko problem wielkiego biznesu i polityków, ale dotyczy każdego,
kto wręcza, choćby najmniejszą
łapówkę. Chcemy walczyć ze społeczną akceptacją korupcji. Polska
znajduje się na jednym z pierwszych
miejsc w Europie pod względem
skali występowania łapówkarstwa.
Potwierdzają to odczucia Polaków

– aż 2/3 twierdzi, że korupcja jest
zjawiskiem bardzo częstym, że
dzięki łapówkom można załatwić
wszystko. Ta świadomość zamiast
hamować praktyki łapówkarskie,
jest szeroko wykorzystana w życiu
codziennym.
Stowarzyszenie Europa i My uczestnicząc w akcji chce pokazać, że każdy
ma wpływ na to czy korupcja będzie
maleć, czy będzie coraz bardziej powszechna. Wszystkich, którzy chcą się
dołączyć do działań Stowarzyszenia
Europa i my na rzecz zwalczania
korupcji zapraszamy w każdy wtorek
i czwartek w godz. 11.30 do 15.00
do biura stowarzyszenia w Nasielsku
przy ul. Kilińskiego 25 lub prosimy
o kontakt - tel. 0 606 923 971,e-mail:
stowarzyszenie@europaimy.org
Elżbieta Wróblewska

Na podstawie art. 84 ust. 2 i 2 b ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz.1547
z późn. zm.) i art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze
wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.) Komisarz
Wyborczy w Warszawie informuje:
1.Pełnomocnicy finansowi bądź pełnomocnicy wyborczy wszystkich komitetów wyborczych,
które składały zawiadomienia o swoim utworzeniu Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie przedkładają także temu Komisarzowi sprawozdania finansowe o przychodach,
wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu w następujących terminach:
komitety biorące udział w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, tylko w dniu 12
listopada br. - składają sprawozdania w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów, tj. do 12
lutego 2007 r.
komitety, których kandydaci brali udział w głosowaniu ponownym w wyborach
wójta, burmistrza, prezydenta miasta, składają łączne sprawozdania w terminie 3 miesięcy
od dnia ponownego głosowania, tj. do 26 lutego 2007 r.
2. Sprawozdanie finansowe należy składać na formularzach określonych przez Ministra
Finansów:
rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie sprawozdań finansowych
o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych
uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
( Dz. U. Nr 134, poz. 1127, zmiana Dz. U. z 2006 r. Nr 212, poz. 1560)
rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie sprawozdań finansowych
komitetów wyborczych o źródłach pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatkach
na cele wyborcze związane z wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ( Dz.
U. Nr 134, poz. 1128, zmiana Dz. U. z 2006 r. Nr 212, poz. 1561)
3. Pełnomocnik komitetu, który nie pozyskiwał i nie wydatkował środków, może złożyć
Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie stosowne oświadczenie, zastępujące sprawozdanie.
4. Pełnomocnik, który nie dopełnia obowiązku sporządzenia i przedłożenia w określonym
terminie sprawozdania finansowego lub oświadczenia zastępującego sprawozdanie, albo
podaje w nim nieprawdziwe dane – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności, albo
pozbawienia wolności do lat 2 ( art. 202 j ust. 1 Ordynacji wyborczej ).
5. Sprawozdania finansowe sporządzone na wskazanych wyżej formularzach oraz
oryginały dokumentacji finansowej między innymi: faktury, rachunki, bankowe dokumenty wpłat oraz imienny wykaz wpłat od osób fizycznych, należy złożyć lub przesłać
pocztą, a także kopię postanowienia komisarza w sprawie przyjęcia zawiadomienia
o utworzeniu komitetu wyborczego.
6. Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych, których siedziby pozostają we
właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Warszawie tj. z obszaru powiatów:
grodziskiego, legionowskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego oraz miasta na prawach powiatu
– m. st. Warszawy należy złożyć lub przesłać pocztą na adres:
Komisarz Wyborczy w Warszawie
00-950 Warszawa
Pl. Bankowy 3/5
7. Złożone sprawozdania będą udostępniane do wglądu na wniosek zainteresowanych
podmiotów, w siedzibie Komisarza Wyborczego w Warszawie – Delegatura Krajowego
Biura Wyborczego, Pl. Bankowy 3/5, pok. 41 – od poniedziałku do piątku w godz. 10.00
– 14.00.

Komisarz Wyborczy
w Warszawie
/ - / Józef Medyk
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EKOLOGICZNY PORADNIK KSIĘŻYCOWY
Styczeń to najchłodniejszy miesiąc
roku. Jeżeli do Trzech Króli zima
bywa łagodna to zapewne i w swym
szczytowym okresie taka pozostanie.
Dlatego szybciej rozpoczniemy prace w ogrodzie. W tradycji styczeń to
czas radosnego kolędowania zarówno młodych i starszych kolędników
wznoszących w domy noworoczną
wesołość a także kolęda kapłanów
z noworocznym Bożym Błogosławieństwem.
Gdy styczeń jest normalny to zarówno temperatura, jak i niewielka ilość
światła słonecznego sprawiają, że
przyroda pozostaje w pełnym uśpieniu. Warto ten czas więc wykorzystać
na planowanie prac w ogrodzie, założenie dziennika. Jednak zdarza się
niekiedy, że w ostatniej dekadzie po
20 stycznia, po wspomnieniu Fabiana i Sebastiana, gdy słońce mocniej
przygrzeje a średnia temperatura nie
jest zbyt niska, zaczynają krążyć już
w roślinach soki i wtedy pojawiamy
się już w polu i ogrodzie. Po 3 stycznia, gdy Księżyca będzie ubywało,
ale najlepiej w kwadrze uprawy od
11 do 19 można przystąpić w sadach i ogrodach przydomowych do
prześwietlania koron drzew owocowych, cięcia żywopłotów, krzewów,
prześwietlania krzewów ozdobnych,
pnączy. Prace wykonywać w dni bez
silnych mrozów. Po pełni w kwadrze
korzenia czynności wykonujemy
w godzinach przedpołudniowych,
a w kwadrze uprawy po południu.
Rany zasmarowywać farbą emulsyjną lub maścią ogrodniczą.
Karczowanie drzew oraz przesa-

Przyroda
zwariowała
Wszystko znaki na ziemi i niebie
wskazują na to, że Nowy Rok przywitamy bez ani jednego płatka śniegu. Będzie zimno, ale nie mroźno.
Jeżeli coś poleci z nieba, to deszcz
albo deszcz z niewielkim dodatkiem
śniegu. Jeżeli nawet spadłby śnieg, to
nie na długo – przy temperaturze powyżej zera szybko się rozpuści.
Taka pogoda martwi górali, którzy
żyją z turystów, smuci dzieci, które
nie wyobrażają sobie zimy bez
śniegu.
Najwięcej powodów do niepokoju
mają jednak sadownicy. Obserwując
drzewa i krzewy owocowe można
dojść do wniosku, że przyroda zwariowała. Na końcach pędów otwierają
się pąki liściowe, a nawet kwiatowe.
Rośliny, zamiast wypoczywać, budzą się do życia. Wystarczy teraz
kilka typowo zimowych dni i nocy,
żeby wszystko przemarzło. A solidne mrozy, jak prognozują synoptycy,
mogą się pojawić w styczniu. Wszak
mamy zimę.
dar

dzanie drzew, starszych iglaków
itp. z zamrożoną bryłą korzeniową
przeprowadzać najlepiej przed
pełnią w kwadrze owocu albo po
nowiu w kwadrze liścia. Drzewka
owocowe oczyszczać, szczotkować, niszczyć narośla, szkodniki,
zbierać i palić kokony owadów,
mumie owoców, usuwać zgniłe
owoce najlepiej w kwadrze uprawy
(linia przerywana). Wtedy też warto
zgarniać śnieg w obręby koron drzew
i udeptywać. Jest to najdoskonalszy
kożuch chroniący przed mrozami.
Opóźni to też kwitnienie, co zabezpieczy szczególnie grusze i wiśnie
przed wiosennymi przymrozkami.
Po pełni w kwadrze korzenia, ale
jeszcze lepiej uprawy, można bielić
drzewka wapnem z gliną i krowieńcem (w dni bezmroźne). Najczęściej
wapna bierze się mniej niż pozostałych składników. Można też stosować
tylko mieszaninę wapna (2/3) z gliną
(1/3) zamiast samego wapna. Przed
nadmiernym nasłonecznieniem
drzewa chronić, przywiązując do
pnia deskę od strony południowej;
można też stosować inne osłony np.
tekturę falistą, trzcinę, wąską matę
słomianą itp.

ślin korzeniowych dosyć dobra też
kwadra korzenia od 4 do 10.

W czasie przybywania Księżyca do
3 i po 19, zwłaszcza po 26 w dniach
oznaczonych rączką z nasionkami,
a zwłaszcza w kwadrze owocu
można wysiewać i sprawdzać siłę
kiełkowania nasion roślin owocujących nad ziemią. W tych terminach
warto wysiewać nasiona poziomek,
by otrzymać wczesną rozsadę. Podobna rada odnosi się do siewów
innych roślin „na rozsadę”. Dla ro-

Zabiegi rozpłodowe zwierząt
najlepiej przeprowadzać w okresie przybywania Księżyca do
3 i po 19 a zwłaszcza 21 i 22, 30
i 31. Unikać dni wykreślonych.
Prace przy pszczołach wykonywać
najlepiej od 4 do 18, zwłaszcza
w okresie zaznaczonym linią przerywaną.
Zbigniew Przybylak

Styczeń należy do najlepszych
miesięcy do cięcia drzew w lasach.
Tę czynność najlepiej wykonywać
w czasie przybierania Księżyca (linia
ciągła), im bliżej pełni tym lepiej, jeżeli
pragniemy pozyskać drewno budulcowe i żywiczne opałowe. Drewno
opałowe suche (szybciej schnące)
i na sprzęty ścinać najlepiej przed
nowiem w kwadrze uprawy.
Kompostem nawozić bardziej suche
łąki, najlepiej w dniach zakreskowanych linią przerywaną. Rośliny pokojowe, balkonowe m.in. pelargonie,
sadzonkować najlepiej w kwadrze
korzenia, w drugiej kolejności
w kwadrze liścia. Warto też wtedy
rozpoczynać pędzenie kwiatów
cebulowych. Usuwamy czapy śniegowe. W okresie większych mrozów
dokarmiany ptaki i zwierzynę.
Ubijać zwierzęta w czasie zaznaczonym linią ciągłą do 3 i po 19,
a zwłaszcza 26 i 27.
Gęsi, kaczki, kury, indyki na ekologiczny wylęg piskląt nasadzać
najkorzystniej do 3 i po 26.

PROGNOZA POGODY NA STYCZEŃ
WEDŁUG DAWNYCH REGUŁ
Pogoda w styczniu raczej niezbyt
przyjemna jak na te porę roku.
Opady niekiedy nawet dosyć spore
szczególnie w ostatniej dekadzie
miesiąca. Rozpogodzenia częstsze
w dwu pierwszych dekadach. Jednak nie należy nawet wtedy oczekiwać dużej stabilności aury, częste
bowiem zmiany mogą być regułą
i okresy cieplejsze z mroźniejszymi
mogą się przeplatać sprowadzając
także przy okazji wiatry.
Początek miesiąca będzie raczej
z większą ilością dni pogodnych niż
pochmurnych. Wtedy możliwe też
większe jeszcze spadki temperatur,
zwłaszcza nocą. Potem zmiennie. Dni
ze słońcem powinno ubywać, poja-

wi się więcej
chmur, opadów. Uciążliwe okazać
się mogą
wiatry, którym towarzyszyć mogą
nieprzyjemne opady, odwilż. Po
okresowym polepszeniu pogody w
drugiej połowie drugiej dekady miesiąca, znowu więcej chmur. Na początku trzeciej dekady sporo chmur,
opadów, nieprzyjemnych wiatrów,
możliwa kolejna odwilż. Stopniowo
pogoda się poprawia przybywa dni
pogodnych. Ostatnie dni mogą być
ze słońcem i mrozem.
Zbigniew Przybylak

DOMOWE RECEPTY I KURACJE UZDRAWIAJĄCE

Łopianowy koniak

Skutecznie zapobiega wypadaniu włosów łopianowy koniak. Przepis
podobno pochodzi z Kresów Wschodnich . Przygotować odwar z jednej
łyżki pokrojowych korzeni łopianu i 0,75 szklanki wrzątku. Odcedzić.
Dodać do tej porcji 4-5 łyżek soku z cebuli i 2-3 łyżki koniaku. Mieszankę wcierać codziennie w skórę głowy.
Zbigniew Przybylak

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

RYSUNKI RĄCZKI – wskazują dni korzystne do siewów, zbiorów,

sadzenia, wykonywania przetworów. Dwie rączki – dni najbardziej korzystne.

RYSUNKI PSZCZOŁY – wskazują kwadry najkorzystniejsze do prac
pielęgnacyjnych w pasiekach.

RYSUNKI RYBKI – wskazują dni najkorzystniejsze do wędkowania
i połowu ryb.

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

Kwadra liścia (rysunek listka) – najlepszy czas do sadzenia, siania,

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

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

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

Kwadra korzenia (rysunek korzenia) – najlepszy czas do siania zbiorów roślin korzeniowych, w drugiej kolejności korzystna jest kwadra liścia,
w trzeciej owocu.

Kwadra uprawy (rysunek motyczki) – najbardziej niestosowny czas

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

Pionowa linia ciągła – czas przybywania Księżyca (od nowiu do pełni).
Jest to najkorzystniejszy okres do siania, sadzenia, zbiorów roślin plonujących
nad ziemią.

Linia przerywana – czas niestosowny do siewów, zbiorów (poza korzeniami). Warto wtedy uprawiać glebę, niszczyć szkodniki i chwasty.
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Na dobry sen
Nie wiem, dlaczego wszyscy uważają, że okres bożonarodzeniowy jest
czasem wypoczynku. Być może tę
nieprawdę rozpowszechniają osoby,
które same nie obchodzą świąt ani
nie witają hucznie Nowego Roku. Ja
w każdym razie do takich nie należę.
Dlatego zanim nadszedł sylwester,
miałam spore zaległości w spaniu.

Boże Narodzenie w Warszawie,
spędzone z rodziną mojej synowej Ludwiki, okazało się całkiem
miłym doświadczeniem. Wprawdzie mama Ludwiki i jej siostra są
równie zwariowane jak moja synowa, ale w czasie świąt odrobina
artystycznego szaleństwa wcale nie
przeszkadzała. To naprawdę ciepli,
gościnni i sympatyczni ludzie. No
i gotują wspaniale.
Tak dobrze spędzaliśmy u nich czas,
że faktycznie nie mieliśmy ochoty
marnować go na spanie. Spotkania,
wizyty, spacery i wspólne zabawy
z dziećmi – wszystko to następowało po sobie regularnie i niemal
bez przerw.
Dlatego, choć przyjęłam zaproszenie na sylwestra do mojej przyjaciółki Marysi z radością, to wiadomość,
co mamy w ten wieczór robić,
wywołała we mnie mieszane uczucia. Marysia postanowiła urządzić
zabawę w stylu lat 50.
– Będziecie maszerować w pochodach i organizować zebrania?!
– spytał zięć, gdy poinformowałam
rodzinę o naszych planach. Dobrze,
że nie było przy tym Kasi i Franka,
ładne by mieli o mnie wyobrażenie.
Wzięłam głęboki oddech i postanowiłam, wbrew narastającej chęci, nie
palnąć jednak Piotrka w ucho.

– Uważasz, że tak spędzałam czas
w młodości? Nie. Uczyłam się,
pracowałam i chodziłam na zabawy. I właśnie teraz chcemy znów
pobawić się przy melodiach naszej
młodości.
– To będziecie tańczyć? – zdziwił
się mój zięć.
Coś takiego. Zupełnie jakbyśmy
rok temu nie brali wszyscy udziału
w zabawie!
– Nie, całą noc będziemy do taktu
stukać w podłogę laskami – odpowiedziałam. – W naszym wieku
można robić już tylko to.
Piotrek się stropił. Zrobiło mi się go
żal. W końcu mądrzejsi od niego też
ulegają stereotypom.
– To co cię w tym martwi? – chciała
wiedzieć Zosia.
– W stukaniu?
– Mamo!
– Jestem zmęczona. Z jednej strony
chciałabym odpocząć, z drugiej
– lubię Marysię i chcę się z nią
spotkać.
– Z nią czy z jej kuzynem z Płocka?
– spytał zięć.
– To już pozostawiam do rozstrzygnięcia Tobie – powiedziałam do
Piotrka najchłodniej jak umiałam.
A potem znów zwróciłam się
do córki. – No i nie chce mi się
szykować czegoś specjalnego do
jedzenia.
– E, zrobisz swój sernik, wszyscy
za nim przepadają – zlekceważyła
problem Zosia.
– Mam przynieść coś oprócz sernika… Zaraz, zaraz, a co Ty szykujesz
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HOROSKOP
Baran 21.03.-19.04.

na imprezę u sąsiadów?
– Sałatkę – odpowiedziała Zosia.
– Jaką?

Zwolnij tempo i zrób życiowy remanent, policz zyski i straty. Postaraj się
podejmować ważne decyzje po głębszym namyśle. W pracy nadejdzie
stabilizacja, a nawet pewne niespodzianki finansowe pozwolą rozwinąć Ci
skrzydła i zaplanować zmiany. W miłości partner w końcu się zdeklaruje.

Byk 20.04.- 20.05.

– No, najzwyklejszą, jarzynową.
Aha. Pomysł z sałatką był niezły,
ale nie miałam chęci kroić tylu warzyw. Ale… Przypomniałam sobie
jakąś zasłyszaną w kuchni Ludwiki
rozmowę i poszłam po zakupy.
Przygotowanie sałatki po powrocie
nie zabrało mi dużo czasu.
Tylko zięć, gdy znalazł mój wyrób
w lodówce, zaniemówił z wrażenia.
Cóż, pobyt w domu synowej-artystki
nie poszedł na marne. Uśmiechnęłam się do niego i położyłam się
wcześniej spać. Bo nic tak nie robi
dobrze na sen, jak poczucie należycie spełnionego obowiązku.
Babcia Jadzia

Dobre pomysły i pracowitość wróżą Ci wiele sukcesów w życiu
zawodowym. Czekają Cię także miłe niespodzianki sercowe i towarzyskie.
Jedynie w finansach musisz uważać i zacisnąć trochę pasa. Koniecznie
zadbaj o zdrowie i spokój ducha, nie warto zadręczać się błahostkami.

Bliźnięta 21.05. – 21.06.
Możesz spodziewać się interesujących propozycji zawodowych
i towarzyskich. Niektóre nowe kontakty pomogą Ci w karierze. Będziesz
mógł zrealizować swoje zamierzenia, bo znacznie zwiększysz swój
budżet domowy. Bądź bardziej wyrozumiały dla siebie i dla innych.

Rak 22.06.- 22.07.
Potrzebujesz odpoczynku, a najlepiej byłoby wyjechać. Pomyśl o tym.
W pracy pilnuj ważnych dokumentów, sprawdzaj informacje i nie
wprowadzaj radykalnych zmian, bo łatwo będzie teraz o zawodową
kompromitacje. Spotkania towarzyskie będą bardzo udane.

Lew 23.07.- 22.08.
Bądź ostrożny w interesach, to raczej nie najlepszy czas na zaciąganie
kredytów, podpisywanie umów czy inwestowania. Zajmij się życiem
uczuciowym, w którym będzie się wiele działo, a miłość stanie się
najważniejsza.

Sałatka z awokado
i kiełkami

Panna 23.08.- 22.09.

awokado, czarne oliwki, kiełki słonecznika, pomidorki koktajlowe,
olej (np. z pestek winogron) lub oliwa, sok z cytryny, sól, cukier puder,
ewentualnie biały pieprz

Waga 23.09.- 22.10.

Przygotować sos winegret: olej lub
oliwę wymieszać z sokiem z cytryny (proporcje: 3 do 1). Doprawić solą
i szczyptą cukru pudru, ewentualnie
białym pieprzem. Pokroić awokado
w drobną kostkę, od razu przełożyć
do naczynia z winegretem i wymieszać, aby owoc nie ściemniał.
Wrzucić oliwki i pokrojone na połówki pomidorki. Na końcu dodać
wypłukane kiełki słonecznika. Całość delikatnie wymieszać. Podawać
po schłodzeniu.

Kino NIWA ZAPRASZA
28–30 GRUDNIA godz. 18.00

„KULT”
The Wicker Man (Niemcy,USA, 2006); Dramat/Horror; czas 102 min.; Reżyseria:
Neil LaBute; Scenariusz: Neil LaBute, Anthony Shaffer; Obsada: Nicolas Cage
– Edward Maulis, Ellen Burstyn – Siostra Summersisle, Kate Beahan – Willow Woodward, Leelee Sobieski – Honey, Frances Conroy – Dr Moss

Do policjanta Edwarda Malusa (Nicolas Cage) zwraca się z prośbą o pomoc
dawna znajoma. Jej córka zaginęła w tajemniczych okolicznościach i wszelki ślad po niej przepadł. Śledztwo sprowadza Malusa na niewielką wyspę.
Na początku jej mieszkańcy odnoszą się do niego z chłodną rezerwą,
potem już z jawną wrogością. Wkrótce odkrywa on, że mieszkańcy wyspy praktykują okultystyczne seanse i oddają cześć pogańskim bóstwom.
Zaczyna podejrzewać, że dziewczynka mogła być poświęcona jednemu
z bożków w ofierze...
5–7 STYCZNIA

„Casino Royale”
(USA,Wielka Brytania, 2006); Akcja/Sensacja; Reżyseria: Martin Campbell; Scenariusz: Neal Purvis, Robert Wade, Paul Haggis;
Na podstawie książki: Ian Fleming; Obsada: Daniel Craig - James Bond, Judi Dench - M, Eva Green - Vesper Lynd, Caterina
Murino - Solange, Jeffrey Wright - Felix Leiter, Mads Mikkelsen - Le Chiffre

„Casino Royale” śledzi wczesną karierę Jamesa Bonda (Daniel Craig). Jego pierwsza misja jako agenta 007 prowadzi go do Le Chiffre (Mads Mikkelsen), bankiera światowej sieci terrorystycznej. Po to, aby go powstrzymać i
zniszczyć sieć, Bond musi pokonać Le Chiffre w partii pokera rozgrywanej w Casino Royale. Początkowo Bond jest
zirytowany, kiedy okazuje się, że do dostarczenia mu środków na wejście do puli rozgrywek zostaje wyznaczona
piękna urzędniczka Departamentu Finansów, Vesper Lynd (Eva Green). Co więcej, kobieta ma także pilnować
rządowych pieniędzy. Kiedy, jednak Bond i Vesper wychodzą cało z serii ataków Le Chiffre i jego ludzi, zaczyna
rozwijać się między nimi uczucie prowadzące do wydarzeń, które już na zawsze ukształtują życie Bonda.

W pracy zaskoczysz wszystkich pomysłami i rozmachem działania.
Niestety nie zawsze spodziewane pieniądze przyjdą na czas i będziesz
zmuszony ostrożnie wydawać oszczędności. W uczuciach nieco lepiej.
Samotne Panny poznają bratnie dusze.
Otworzą się przed Tobą nowe zawodowe możliwości. Dlatego zabierz
się do pracy i nie przegap żadnej okazji. Na pewno zadziwisz wszystkich
swoimi talentami i umiejętnościami, w życiu uczuciowym zrób pierwszy
krok i już dłużej nie zwlekaj. Czasami trzeba wykazać się inicjatywą.

Skorpion 23.10.- 21.11.
Najbliższe dni to czas prawdziwych wyzwań. Z jednej strony staniesz
przed ogromną szansą na zrobienie oszałamiającej kariery- a z drugiej
możesz wszystko zaprzepaścić przez zwykłe lenistwo. Uważnie, więc
podejmuj każdą decyzję. Poradź się bliskiej osoby.

Strzelec 22.11.- 21.12.
Nie obawiaj się ryzyka i zmian. Czasami trzeba coś zrobić wbrew
sobie, a efekty przejdą najśmielsze oczekiwania. Nie unikaj wyjazdów
służbowych, bo mogą bardzo pomóc Ci w pracy. Koniecznie
porozmawiaj z partnerem o jego problemach.

Koziorożec 22.12.- 19.01.
Twoje wysiłki i ciężka praca zostaną docenione i czeka Cię sukces
zawodowy. Powiedzie Ci się w handlu i finansach. Będziesz mógł
wreszcie odpocząć i zająć się rodziną. Twoje dobre samopoczucie
udzieli się wszystkim domownikom.

Wodnik 20.01.- 18.02.
Zaangażujesz się w nowe projekty i poświęcisz im wiele czasu. Nawiążesz
także interesujące kontakty z osobami, dzięki którym pojawią się nowe
perspektywy zawodowe. Nuda Ci nie grozi w żadnej dziedzinie życia.

Ryby 19.02.- 20.03.
Niespodziewanie zaangażujesz się w działalność charytatywną, co
sprawi, że odkryjesz przyjemność z bezinteresownego dawania. W życiu
towarzyskim spotka Cię wiele serdeczności ze strony przyjaciół. Masz
dobrą passę. Nawet w pracy osiągniesz mały sukces i dostaniesz premię.

Z przymrużeniem oka
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ROZMAITOŚCI

Nasielsk z oddali

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA

Spacerkiem po Nasielsku
Niedawno telefonował do mnie mój
stary, dobry przyjaciel z Nasielska. Jak
zwykle rozmawialiśmy o różnych
sprawach. Jeden fragment tej rozmowy
wydał mi się na tyle interesujący, że postanowiłem się z nim podzielić ze swoimi
czytelnikami.
Wyobraź sobie, że przechodzę obok
budynku liceum na Starzyńskiego,
a tam, na małym boisku za szkołą, pasą
się dwie łaciate krówki. Pomyślałem
sobie, że bydlęta po prostu przelazły
przez jakąś dziurę w płocie i nielegalnie
konsumują szkolną trawkę. Podchodzę
bliżej i co widzę – ogrodzenie solidne,
budynek pięknie odnowiony, a krówki
uwiązane na łańcuchach. Widocznie
dobry woźny, a może nawet sam pan
dyrektor, zgodził się na to, aby głodne
krowy nasielskiego rolnika, który nie
ma swojej łąki, pasły się na szkolnej
murawie.
Ten sielski obrazek symbolizuje dawny
Nasielsk. To w naszym miasteczku
miejskość i wiejskość przeplatały się na
każdym kroku. I mimo że nasielskie
mieszczuchy wyniośle odnosiły się do
ludzi ze wsi, nazywając ich „wsiurami”,
to jednak miasto żyło ze wsią w ścisłej
symbiozie. Najlepszym tego dowodem
mogły być targi na dużym, znajdującym
się w centrum miasta wybrukowanym
rynku, gdzie dwa razy w tygodniu spotykali się mieszkańcy miasta z rolnikami.
Przez długie lata dominowały na nich
chłopskie furmanki, z których słoma,
zwiewana przez wiatr hulała po całym
mieście.
Taki był Nasielsk jeszcze na początku
lat siedemdziesiątych XX wieku. Jak się
to miasto zmieniło. Wypiękniało. Samo
centrum to estetycznie zagospodarowany skwer z popiersiem Ojca Świętego. Z jednej strony - duży parking,
z drugiej – przystanek autobusowy. Przy
głównych ulicach coraz więcej ładnych
domów i sklepów.
Warto było o tym napisać z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku. Naszej, obolałej w potyczkach wyborczych, władzy lokalnej
należy się kilka słów uznania.
A jednak felietonista nie może tylko
chwalić. W każdym jego artykule musi
się znaleźć chociaż mała łyżeczka
dziegciu. I dlatego w drugiej części
felietonu przechodzę do spraw jeszcze
nie załatwionych. Niektóre z nich mogą
być zrealizowane w trybie ekspresowym,
załatwienie innych wymaga więcej czasu
i pieniędzy. Wszystkie jednak są ważne,
i mam nadzieję, że felieton ten nie
będzie głosem wołającego na puszczy.
Z pewnością odpowiedzialni urzędnicy
gospodarki komunalnej i urzędu miejskiego czytają prasę lokalną i reagują na
zawarte w niej głosy krytyki, naturalnie
jeśli są one słuszne.
A więc zacznijmy od spraw, które można
załatwić szybko, bez większych kosztów.
W takim trybie powinno się zrobić kilka
przejść dla pieszych na ulicy Warszawskiej. Ostatnia zebra jest na wysokości
przedszkola, a później już do końca
miasta nie ma ani jednego oznakowanego przejścia dla pieszych. Przechodzenie z jednej strony Warszawskiej na
drugą jest konieczne, bo kiedy idziemy
w stronę centrum, to po prawej stronie

tej ulicy nie ma chodnika aż od hurtowni
Sanibudu, a po lewej mamy pięknie ułożoną kostką chodnikową aż od samego
początku wejścia na teren miejski (i słusznie, bo po tej stronie zaczynają się właśnie
zabudowania).
Jednak chodnik prawej strony ulicy
Kilińskiego, prawadzącej dalej główny
trakt miejski, jest też pełen dziur i wybojów. Tutaj jednak przechodzić na drugą
stronę ulicy jest łatwo - są regularnie
ułożone i oznakowane przejścia dla
pieszych, jedno z nich nawet posiada
regulację świetlną.
Tylko kto z odpowiedzialnych urzędników cywilnych czy mundurowych
oglądał, jak wygląda ruch uliczny na
tym najważniejszym trakcie przelotowym przez miasto? W dni targowe,
w godzinach szczytu, przypomina on
najbardziej zatłoczone ulice Warszawy.
Ale warszawiacy i przejezdni (chyba
również nasielszczanie) poruszają się
po stołecznych ulicach, chodnikach
i przejściach dla pieszych zgodnie z obowiązującymi przepisami drogowymi.
Natomiast w Nasielsku obowiązuje prawo dżungli, szczególnie wśród części
przechodniów. Nie uznają oni przepisu
mówiącego o tym, że jezdnia jest dla
pojazdów, a pieszy ma pierwszeństwo
tylko na oznakowanym przejściu.
Wchodzą więc na jezdnię zatłoczoną
pojazdami, między gęsto w tym miejscu
oznakowanymi przejściami dla pieszych
i blokują ruch narażając swoje własne
życie i zdrowie i denerwując kierowców, którzy z trudem przedzierają się
przez zatłoczone ulice.
Oj, bardzo by się przydał panie Komendancie policji nasielskiej, od czasu do
czasu funkcjonariusz z gwizdkiem i bloczkiem mandatów. Chyba już od dziesięciu
lat nikt z pieszych użytkowników drogi
w Nasielsku mandatu nie zapłacił.
Zaznaczam, że nie mam tutaj na myśli
krótkiego odcinka ulicy Młynarskiej,
graniczącej z targowiskiem miejskim,
na trasie do Strzegocina. Tędy nie jeżdżą
tiry i każdy kierowca, któremu się spieszy,
wie, jak ten krótki odcinek ominąć. Tutaj
właśnie organa porządkowe powinny
wykazać dużą tolerancję, a kierowcy
– należytą uwagę. Pisząc o trakcie przelotowym przez miasto mam na myśli
wyłącznie ul.Warszawską, Kilińskiego i jej
skrzyżowanie z POWu oraz dalej Kolejową ( kierunek Przyborowice) i Płońską
(kierunek Nowe Miasto).To są najbardziej
newralgiczne miejsca w Nasielsku, które
wymagają specjalnej uwagi służb porządkowych i organizatorów ruchu.
Tyle uwag zebrał w czasie swych wędrówek po ulicach Nasielska felietonista
Antoni.
Jak zwykle swoje opinie konsultował
z gronem przyjaciół, którzy codziennie
przemierzają pieszo lub samochodem
miasto. Antoni czasem tylko jest w Nasielsku, ale kiedy dojeżdża do miasta od
strony Warszawy, wysiada i pieszo wędruje po opisanych w felietonie ulicach.
Chcę zakończyć swój felieton parafrazą
końcowego fragmentu najbardziej znanej książki Adama Mickiewicza: „I ja tam
bywałem, po ulicach chadzałem, a com
widział i słyszał, w felietonie opisałem”.

Antoni z Ursusa
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W SCHRONISKU W CHRCYNNIE CZEKAJĄ
ZWIERZACZKI STĘSKNIONE
ZA WŁASNYM DOMEM.
Ta średniej wielkości
biała z kolorowymi
dodatkami (ciekawie
umieszczonymi) suczka
ma w oczach smutek.
Ktos ją skazał na pobyt w schronisku, na
cierpienie.
Suczka jest wysterylizowana, więc nie będzie
sprawiać żadnych
kłoptów. Zabierając ją
ze schroniska i zapewniając jej własny dom,
zyskacie najwierniejszego przyjaciela!
telefon 0 660 277 648
R

E

K
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Sprzedam lub zamienię mieszkanie własnościowe 72 m2,
ul. Warszawska, tel. 0 23 693 01 72
AVON - zostań konsultantką,
zarobek, prezenty, bez wpisowego, tel. 0 23 654 13 85, 0 500
241 104
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

lub 0-23 693 10 81
A

M

A

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
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,
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blisko dworca PKP Nasielsk,
tel. 0 23 691 26 36
Poszukuję mieszkania do wynajęcia w Nasielsku, tel. 0 601
482 583
Sprzedam plac pod zabudowę,
Nasielsk, ul. Lazurowa, tel. 0 515
132 570
Sprzedam działki budowlane na
wsi, www.zabiczyn.com, tel. 0 23
693 15 10 po 19-tej
Kupię siedlisko lub dom w okolicy
Nasielska, tel. 0 23 676 64 61
Lokal do wynajęcia na działalność
gospodarczą, ul. Warszawska 42,
tel. 0 23 693 13 16
Sprzedam 2 młode krowy
wysokocielne, kwotę mleczną,
tel. 0 886 139 528
Sprzedam Polonez Caro Plus 97/
98 G. H. Al. Cz., srebrny, metalic,
tel. 0 504 902 956
Sprzedam Polonez Atu Plus 98 r.,
zielony metalic, Al. H. Stan idealny, tel. 0 662 340 222
Mieszkanie do wynajęcia, samodzielne, 2 pokoje, łazienka, 6 km
od Nasielska, tel. 0 23 693 14 79
Sprzedam działkę budowlaną
800 m2 w Pieścirogach Starych,
ul. Kolejowa, tel. 0 663 332 725
Chcesz by Św. Mikołaj zapukał
do twych drzwi, zadzwoń,
tel. 0 600 223 969
Sprzedam działkę w Chmielewie
o pow. 3,4 ara przy głównej trasie
Nasielsk - Strzegocin, tel. 0 23 69
31 479
Zatrudnimy mechanika samochodowego, tel. 023 693 05 55
Młode małżeństwo poszukuje mieszkania do wynajęcia
w Nasielsku, Pieścirogach lub
okolicach kom.0 662 125 303
Sprzedam suknię ślubną roz. 38,
tel. 0 512 221 606
Narzeczeni poszukują instruktora tańców standardowych (walc,
tango, itp.) tel. 0 509 466 259, 0
668 33 90 72
Kupię miszkanie w bloku najlepiej M3 lub dom wolnostojący,
tel. 0 501 638 461
Sprzedam fiata 126, 1996 r.,
cena do uzgodnienia, tel. 0 606
273 714
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DWA OGNIE USPORTOWIONE MINI-PIŁKA RĘCZNA
Budy Siennickie

Cieksyn

Dębinki

Nasielsk

Pieścirogi

Punkty

Miejsce

KATEGORIA CHŁOPCÓW

x
19:16
27:15
16:9
20:11

16:19
x
18:22
17:11
18:20

15:27
22:18
x
16:19
10:11

9:16
11:17
19:16
x
15:13

11:20
20:18
11:10
13:15
x

0 pkt
6 pkt
6 pkt
4 pkt
4 pkt

V
I
II
IV
III

Pierwszego grudnia w nasielskiej hali sportowej odbył się gminny turniej mini-piłki ręcznej dla dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych. O miano
mistrza gminy Nasielsk ww zawodach zgłosiły udział
tylko dwie szkoły: SP z Pieścirogów oraz SP z Nasielska. Jako pierwsze rozegrały mecz dziewczęta,
w którymlepszeokazałysięzawodniczkiz nasielskiej
pod-

Skład drużyny zwycięskiej (dziewczęta): Dominika Miłoszewska, Daria Hermanowska, Karolina
Lisicka, Sylwia Szymańska, Ola Sekutowicz, Paulina
Zwolińska, Magda Cieślak, Sylwia Krynicka, Renata
Chojnacka, Magda Pydyn.
Skład drużyny zwycięskiej (chłopcy): Krzysztof
Podlasiński, Piotr

Cieksyn

Dębinki

Nasielsk

Pieścirogi

Punkty

Miejsce

KATEGORIA DZIEWCZĄT
Budy Siennickie

W hali sportowej,11
grudnia br., odbył się
gminny turniej w dwa
ognie usportowione.
x
Te zawody przeznaczone są dla uczniów
klas czwartych szkół
podstawowych. W Budy Siennickie
Cieksyn
rywalizacji sportoDębinki
wej wzięły udział
Nasielsk
następujące szkoły:
Szkoła podstawowa w
Pieścirogi
Budach Siennickich,
Szkoła Podstawowa
w Dębinkach, Szkoła
Podstawowa w Cieksynie, Szkoła Podstax
wowa w Nasielsku,
Szkoła Podstawowa
w Pieścirogach. Po Budy Siennickie
losowaniu ustalono
Cieksyn
kolejność meczy
Dębinki
i przystąpiono do
Nasielsk
zawodów. Wyniki
Pieścirogi
poszczególnych meczy przedstawiam w
postaci tabeli.

x
11:21
17:10
18:6
21:14

21:11
x
11:16
15:13
16:18

10:17
16:11
x
14:14
5:14

6:18
13:15
14:14
x
12:9

14:21
18:16
14:5
9:12
X

2 pkt
4 pkt
7 pkt
5 pkt
4 pkt

V
III
I
II
IV

stawówki, pokonując swoje przeciwniczki 4 do 2.
Następny mecz rozegrali chłopcy, w którym zawodnicy nasielskiej podstawówki pokonali swoich
przeciwników z Pieścirogów 8 do 2. Po zakończeniu zawodów wręczono dyplomy i puchary.

Jeż, Rafał Milewski, Dawid Kuciński, Marcin Świderski, Łukasz Podlasiński, Krystian Podlasiński, Patryk
Wójcik, Adrian Jagiełło, Denis Zakrzewski, Krystian
Morawski, Mateusz Filipiak, Darek Moczydłowski,
Mateusz Grzybikowski, Paweł Szymański, Michał
Bugalski, Piotr Daniszewski.
M.K.

Radzikowski Maciej – opiekun Ropielewska
Iza.

Po zakończeniu turnieju najlepszym zespoNajlepszy zespół w kategorii dziewcząt – SP
łom wręczono puchary i dyplomy.
Dębinki: Wilczyńska Klaudia, Chrzanowska
Najlepszy zespół w kategorii chłopców – SP Karolina, Czop Karolina, Domżała KaroliCieksyn: Bieżuński Kamil, Dublewski Kamil, na, Łosiewicz Joanna, Rączka Małgorzata,
Dalecki Kamil, Wrocławski Krystian, Przeor- Strzeszewska Ewelina, Wilczyńska Angelika
ski Krystian, Szuliński Damian, Zembrzuski – opiekun Markiewicz Rafał.
Paweł, Krynicki Patryk, Kancerek Damian,
M.K.

PIŁKA RĘCZNA
- GIMNAZJA
16 grudnia w hali sportowej w Nasielsku odbył się gminny turniej piłki ręcznej dla szkół
gimnazjalnych. Wzięły w nim udział wszystkie
gimnazja z terenu miasta i gminy Nasielsk tj.:
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Nasielsku, Gimnazjum przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym
Nr 2 w Pieścirogach, Gimnazjum przy Zespole
Szkól Nr 3 w Cieksynie. Były to eliminacje do
zawodów powiatowych.
Skład drużyny zwycięskiej w kategorii dziewcząt – Publiczne Gimnazjum w Nasielsku:
Alicja Kamińska, Martyna Modzelewska,
Dominika Kordulska, Ola Ostaszewska,
Malwina Gąsiorowska, Marta Gajewska, Katarzyna Kurabiewicz, Justyna Rutkowska, Iza
Malinowska, Karolina Fatek, Kinga Fatek, Ewelina Kowalska, Ewelina Popielarska, Wioletta
Jechalik, Agnieszka Banaszkiewicz, Urszula
Konarzewska.
Opiekun Robert Bugalski
Skład drużyny zwycięskiej w katedorii chłopców: Emil Wyszyński, Mateusz Buczyński
Damian Chmielewski, Hubert Strzelczak,
Rafał Ziółkowski, Maciej Chrzanowski, Łukasz
Wujcik, Marcin Ciskowski, Filip Adamski, Krystian Kraszewski, Mateusz Paczkowski, Marcin
Orłowski, Konrad Borzym.
Opiekun Stanisław Sotowicz
Po zakończeniu turnieju wszystkim zespołom
wręczono dyplomy, a najlepszym puchary.
M.K.

KRZYŻÓWKA NOWOROCZNA

Kupon z hasłem prosimy przesłać na adres naszej redakcji do 11 stycznia. Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrody.
Wyniki losowania opublikujemy 26 stycznia.

