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Komisariat Policji w Nasielsku,
ul. Kościuszki 29
tel. (023) 691–23–77, 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
tel. (023) 692–20–09
Pogotowie Gazowe
tel. 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. (023) 691–23–46
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Płońska
tel. (023) 691–23–64
Przychodnia Miejska w Nasielsku,
ul. Sportowa 2
tel. (023) 691–25–03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. (023) 691–23–98
Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. (023) 693–50–05
NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. (023) 691–25–14
NZOZ TERA-MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax (023) 693 14 26
NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax (023) 693–20–02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. (023) 693–14–28
Poradnia Terapii Uzależnień
w Nasielsku, ul. Warszawska 50
tel. (023) 693–02–50
Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. (023) 693–30–00
Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Kościuszki 5
tel./fax (023) 691–26–43
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. (023) 693–30–03
Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. (023) 693–30–12
Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel./fax (023) 691–23–43
Miejsko–Gminna Biblioteka Publiczna
w Nasielsku, ul. Piłsudskiego 6
tel. (023) 691–25–52
Zespół Ekonomiczno–Administracyjny
Szkół, ul. Piłsudskiego 6
tel. (023) 691–28–25
Hala Sportowa w Nasielsku,
ul. Staszica 1
tel. (023) 693–30–865
Stadion Miejski w Nasielsku,
ul. Sportowa, tel. (023) 693–13–32
Parafia Rzymskokatolicka
w Nasielsku, tel. (023) 691–26–53
Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach
tel. (023)693–10–25
Parafia Rzymskokatolicka
w Cieksynie, tel. (023) 693–50–08
Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. (023) 693 00 26

Lotnisko pod nosem
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fot. D. Panasiuk

rawdopodobnie
już za dwa lata
zatrzęsie się ziemia
w okolicach Nasielska. Na początku
będzie ciężko żyć
z ciągłym hałasem,
ale z czasem na
pewno się do tego
przyzwyczaimy. Najgorzej będą mieli
mieszkańcy okolic
Modlina.
Przed przystąpieniem do
rozbudowy lotniska w Modlinie potrzebne są tysiące
stron przeróżnych papierów.
Najważniejszy już jest!

Biuro prasowe samorządu
województwa mazowieckiego poinformowało „ŻN”,
że w połowie stycznia tego
roku, udziałowcy spółki „Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin” przedstawili
biznesplan lotniska w Modlinie.
Prace nad budową nowego
portu lotniczego mają rozpocząć się
jeszcze w tym roku, a jego otwarcie
planowane jest już w 2008 roku.
Podczas oficjalnej prezentacji dokumentu, Adam Struzik, Marszałek
Województwa Mazowieckiego, powiedział: - Wszyscy doskonale wiemy, że
transport lotniczy znakomicie się
rozwija, zwłaszcza jeśli chodzi o tanich przewoźników. Jak najpilniejsze
uruchomienie regionalnego portu
lotniczego, jest więc naszym priorytetem. Budowa lotniska ma ogromne
znaczenie prorozwojowe. Poprawi
przede wszystkim możliwości transportowe dla mieszkańców Mazowsza
Północno-Zachodniego, jak i turystów
odwiedzających nasz region. To także
zachęta dla zagranicznych inwestorów.
Projekt budowy lotniska w Modlinie
został wpisany na listę projektów
kluczowych, dzięki czemu będzie
realizowany przy wsparciu środków
unijnych. Tylko w tym roku w budżecie
województwa zagwarantowaliśmy na
ten cel 30 mln zł.
Wiele lat oczekiwań, długich dyskusji,
uzgodnień, co do podziału łupów,
mamy więc chyba już za sobą. Jak
informuje Marta Milewska z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego,
w wyniku uzgodnień przyjętych 28
grudnia Port Lotniczy Modlin Sp. z o.
o. zmieniła nazwę na Mazowiecki Port
Lotniczy Warszawa-Modlin. Zmieniła
się także jej struktura właścicielska.
Pierwotnie 100 proc. udziałów w fir-

SPROSTOWANIE

W poprzednim numerze ŻN na stronie
3 w artykule „Zmiany w starostwie”
wśród wymienionych przez nas radnych
powiatowych z gminy Nasielsk pominęliśmy
nazwisko radnego Andrzeja Królaka.
Za przeoczenie przepraszamy.
redakcja

mie należało do Portów Lotniczych.
Obecnie wspólnikami w spółce są:
Agencja Mienia Wojskowego (36%),
Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty
Lotnicze” (30%),
Województwo Mazowieckie (26%),
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (8%).
Tego samego dnia została również
zawarta umowa wspólników określająca zasady ich współpracy, a przede
wszystkim zasady dokonywania podwyższeń kapitału zakładowego spółki.
Docelowo przewiduje się przekształcenie jej w spółkę akcyjną oraz następującą strukturę własnościową:
Agencja Mienia Wojskowego – 31,66
%,

Przedsiębiorstwo Państwowe
„Porty Lotnicze” – 31,66%,
Województwo Mazowieckie – 31,66
%,
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
– 5,02 %.
Jak się dowiedzieliśmy, Agencja Mienia
Wojskowego zobowiązała się do stopniowego wniesienia do spółki całości
nieruchomości położonej w Nowym
Dworze Mazowieckim – blisko 300
hektarów gruntu. Pozostali wspólnicy
zobowiązali się pokryć swoje udziały
głównie wkładami pieniężnymi.
W pierwszym etapie Województwo
Mazowieckie wniosło 15,6 milionów
złotych, 4,8 miliona złotych Nowy
Dwór Mazowiecki, a 18 milionów

złotych Przedsiębiorstwo Państwowe
„Porty Lotnicze”.
Wartość całej inwestycji szacuje się na
250 milionów złotych. Spółka zamierza
pozyskać część pieniędzy z funduszy
unijnych i kredytów bankowych,
a reszta ma pochodzić z własnych
środków akcjonariuszy.
Wszyscy mieszkańcy powiatu nowodworskiego z niecierpliwością czekają
na powstanie inwestycji, bowiem lotnisko to nie tylko hałas. Dla żyjących tu
setek, a może tysięcy ludzi, to przede
wszystkim możliwość znalezienia stałej
pracy. Poza tym jest ono niepowtarzalną
szansą rozwoju gospodarczego gmin
sąsiadujących z Modlinem.
Dariusz Panasiuk

Wierni domagają się parkingu
Do naszej redakcji przychodzą
mieszkańcy Nasielska zbulwersowani sytuacją wokół kościoła
parafialnego. Sprawa dotyczy
braku miejsc parkingowych dla
zmotoryzowanych wiernych.
– W tygodniu jeszcze da się
wytrzymać, ale najgorzej jest
w niedzielę. Nie ma jak przejść,
bo wszystko zastawione i zasłonięte samochodami. Parkują,
gdzie się da: na chodnikach, na
drodze, na przejściach, jakby
mogli, to ludziom wjechaliby na
głowy – skarży się jeden z mieszkańców Nasielska. Tego samego
zdania jest kilka starszych kobiet.
Tak oto, po przekazaniu sobie
znaku pokoju w czasie mszy
świętej, po wyjściu z kościoła, dochodzi do spięć mało pokojowych.
Atmosfera robi się coraz bardziej
napięta. Tylko patrzeć, jak któregoś

dnia piesi i zmotoryzowani złapią
się za łby!
Mieszkańcy proszą nas, aby za
pośrednictwem „Życia Nasielska”

zaapelować do lokalnych władz
świeckich i kościelnych – „co by
się dogadały i parking pobudowały”
– co niniejszym czynimy.
dar
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Krajobraz po bitwie
Ta noc na długo pozostanie
w naszej pamięci. Z czwartku na piątek przez Polskę
przetoczył się huragan Kyrill (Cyryl). Prędkość wiatru
w porywach sięgała 140
km/h – tak było w Płocku,
a na Śnieżce - przekraczała
220 km/h.
W wyniku ostatnich wichur, które przeszły nad Polską, sześć osób zginęło, 36
zostało rannych - w tym ośmiu strażaków ratowników.
Skutki wichury dotkliwie odczuli
mieszkańcy Nasielska i okolic. Teraz
szacowane szkody i nadal trwa usuwanie szkód.
Pełne ręce roboty mieli tej nocy strażacy. Ich telefon alarmowy nie milkł
nawet na sekundę. Wozy strażackie
przez cały czas nawałnicy jeździły od
interwencji do interwencji. Zgłoszenia
dotyczyły połamanych gałęzi, drzew,
uszkodzonych trakcji linii energetycznych i latarni ulicznych. Strażacy
wyjeżdżali również do usuwania niebezpiecznych elementów uszkodzo-

fot. D. Majewski

nych dachów, zerwanych
reklam oraz płotów.
Kilka tras wokół Nasielska
było nieprzejezdnych.
Ruch
przywracano
natychmiast po uprzątnięciu konarów drzew
i gałęzi. Uszkodzonych
zostało wiele blaszanych
garaży.
Największe spustoszenie
wichura zrobiła na miejscowym cmentarzu. Do
tej pory przeraża widok
powalonych olbrzymich
drzew
z korzeniami.
Uszkodzonych zostało
wiele nagrobków. Kilku
nie da się już prawdopodobnie odtworzyć, trzeba
będzie pobudować je na
nowo. Wieńce, lampiony
i kwiaty zostały porozrzucane po całej nekropolii.
Wichura nie oszczędziła
również zabytkowego
parku w Żelazowej Woli - miejsca
urodzin w 1810 roku
fot. M. Stamirowski
Fryderyka Chopina. Tu
też kilkanaście starych
drzew zostało wyrwanych z korzeniami. Na
szczęście ocalały pomniki przyrody - dziewięć
dębów i kasztanowców
pamiętających czasy
kompozytora.
Miejmy nadzieję, ze najgorsze mamy już za sobą.

Nie można mieć jednak pewności, że
sytuacja z pamiętnej nocy z 18 na 19
stycznia już się nie powtórzy. Synoptycy nie wykluczają, że z podobnymi
zjawiskami atmosferycznymi będziemy mieli do czynienia coraz częściej.
Są one wynikiem zmieniającego się
klimatu.

Program będzie podzielony na dwie
części.
W pierwszym etapie prac planowana jest szczegółowa inwentaryzacja
drzew w alejach i szpalerach zaproponowanych przez samorządy do
uznania ich za pomniki przyrody.
Zinwentaryzowane zostaną tylko te
drzewa, które do tej pory nie zyskały
statusu pomnika przyrody.
Podczas drugiego etapu przygotowane zostanie zestawienie pomnikowych alei i szpalerów na terenie
Województwa Mazowieckiego,
które już znajdują się w zasobach
Wojewódzkiego Konserwatora
Przyrody oraz gmin.
Wykonanie tych prac pozwoli na

opracowanie pełnej informacji
o stanie naszych drzewostanów.
Ponadto pozwoli wskazać, w których przypadkach jest najpilniejsza
potrzeba przeprowadzenia zabiegów
pielęgnacyjnych. Wszystkie informacje będą podstawą do wykonania
szczegółowego harmonogramu
prac konserwacyjnych.
Dokumenty zostaną przekazane do
Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody oraz zainteresowanych gmin
i powiatów, co może przyczynić się
do uznania nieznanych dotąd skupisk drzew za pomniki przyrody.
Marta Milewska, rzecznik prasowy
Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, poinformowała, że – Uznanie
obiekt za pomnik przyrody – zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie przyrody - nie jest potrzebna
zgoda zarządcy (właściciela) terenu, na którym znajduje się obiekt,
jednak z uwagi na „uspołecznianie”
podejmowanych decyzji, organ
uznający obiekt za pomnik przyrody
stara się taką zgodę uzyskać.
Inicjatywa samorządu wojewódzkiego jest podyktowana wytycznymi
Krajowej Strategii Ochrony i Umiar-

fot. D. Majewski

Od tego tygodnia synoptycy przewidują śnieg. Chwilami opady mają
być miejscami dość intensywne, a na
północy i zachodzie kraju mogą się
pojawić śnieżne zawieje i zamiecie.
Dariusz Panasiuk

Drzewa na cokoły
W tym roku samorząd
naszego województwa
po raz pierwszy przeprowadzi kompleksową
inwentaryzację najstarszych i najcenniejszych
alei i szpalerów drzew na
Mazowszu. Otoczenie ich
opieką to jedyna szansa,
aby te wyjątkowe i cenne
drzewa nie zniknęły z mazowieckiego krajobrazu.

3

fot. M. Stamirowski

kowanego Użytkowania
Różnorodności Biologicznej. Jednym z przewidzianych do realizacji działań
jest opracowanie i wdrażanie programów ochrony
i rozwoju terenów zieleni
w poszczególnych miastach i gminach. Zawarte są
w niej też zapisy o potrzebie
tworzenia nowych obszarów
chronionych.
Eksperci alarmują, że niekontrolowana wycinka drzew
sprawia, że coraz częściej
z krajobrazu Mazowsza
znikają stare, cenne dla
różnorodności biologicznej
i krajobrazowej stare drzewa.
Na problem ten zwracają
uwagę liczne organizacje
ekologiczne. Drzewa są
istotnym elementem ekosystemu – są środowiskiem
życia zwierząt, w tym wielu
rzadkich gatunków. Nadają
unikalny charakter pejzażowi
Mazowsza. Bardzo często są
także związane z historią lokalnych społeczności.
Dariusz Panasiuk
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Internauci w opałach
K

omputerowe wirusy,
tak Internauci mówią
o nowej policji. Grupa
wyspecjalizowanych funkcjonariuszy działa szybko
i z zaskoczenia. Mogą zapukać do naszych drzwi
w każdej chwili. Najczęściej jednak robią to rano,
około godziny szóstej. O tej
porze jest większa szansa
na zastanie gospodarza
w domu.
Jak twierdzą ci, którzy już, niestety,
mieli okazję się z nimi spotkać – są
to ludzie bardzo mili, profesjonalni
i bezwzględni. Wystarczy, że znajdą
cokolwiek pirackiego, a kłopoty
murowane.
Podobno są w stanie namierzyć
praktycznie każdego, kto ściąga
z internetu muzykę, filmy lub oprogramowanie bądź ma na komputerze
jakiekolwiek nielegalne programy. Ci
mogą się ich bać i być pewni, że
wcześniej czy później przyjdą do
właśnie do nich.
Nie jest to jednak takie proste, bo
jak twierdzą specjaliści: ze świecą szukać komputera, w którym
wszystko jest legalne. Większość
właścicieli komputerów – zarówno
prywatnych, jak i służbowych (nawet
w firmach informatycznych!) ma na
sumieniu jakieś grzeszki. Ponadto
wielu komputerowców nawet nie
zdaje sobie sprawy, że ma coś nie-

Zgodnie z postanowieniami
Uchwały Rady Ministrów
z dnia 7 listopada 2006 roku
w sprawie działań administracji
rządowej przeciwko przemocy w szkołach i placówkach
oświatowych, podjęte zostały
działania mające na celu dokonanie
przeglądu i oceny wszystkich publicznych i niepublicznych szkół
oraz placówek oświatowych.
Rolą trzyosobowego zespołu będzie miedzy innymi odbywanie
spotkań z radami pedagogicznymi,
przedstawicielami rodziców oraz
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fot. D. Panasiuk

legalnego na dyskach swoich
komputerów. Ponoć największe
prawdopodobieństwo trafienia
w „dziesiątkę” jest w przypadku sprzętu używanego przez
dzieci i młodzież.

Jednym z lepszych „informatorów” policji, wykorzystywanym w jej codziennej pracy jest
eMule, popularny program do
wymieniania się plikami.
Praca jest żmudna, ale policji bez
problemu udaje się zlokalizować

uczniami wszystkich wymienionych
wyżej placówek w celu uzyskiwania
informacji o sytuacjach, w których
uczniowie podlegają stałej represji
i zadawaniu cierpień fizycznych
i psychicznych. Ponadto gromadzone będą informacje związane
z wykroczeniami i przestępstwami

31. 12. na ulicy Warszawskiej nieznani
sprawcy usiłowali włamać się do samochodu Arkadiusza D. powodując
szkody w wysokości 1000 zł. W wyniku działań policji sprawca został
ustalony (Marcin S.).
05–06. 01. w Borkowie nieznani
sprawcy skradli dwie felgi od wozu i dwa
kawałki tregla o długości 1m. Straty wynoszą 300 zł na szkodę Andrzeja P.
07–08. 01. nieznani sprawcy włamali
się do komórki przy ulicy Koziej i skradli
m.in. 100kg węgla, spawarkę i szlifierkę.
Straty wynoszą 925 zł na szkodę Cezarego P.
08. 01. w Dębinkach Zbigniew H. podpalił dom powodując straty w wysokości
3000 zł.
08–12. 01. nieznani sprawcy włamali
się do garażu przy ulicy Warszawskiej i
skradli cztery opony i drewniane sanki.
Straty wynoszą 2500 zł na szkodę
Marka Ł.
osoby, które pobierają lub wysyłają
pliki. A gdy już mają pełną dokumentację „komputerowej zbrodni”
oraz nakaz prokuratorski, wtedy nie
pozostaje nic innego jak tylko udać

się do domu pirata i powiedzieć mu
o 6.00 „Dzień dobry!” Wypadałoby
również przeprosić za tak wczesną
pobudkę.
dar

Wypadek w Budach Siennickich
iestety znowu doN
szło do tragicznego
wypadku. 21 stycznia,

w godzinach rannych
w Budach Siennickich
jadącego na rowerze
mieszkańca Legionowa
potrącił samochód Volvo.
Trzeźwy kierowca pojazdu,
mieszkaniec Pułtuska bezzwłocznie poinformował
nasielskich policjantów.
Wyjeżdżający na rowerze z miejscowości Studzianki mieszkaniec
Legionowa najprawdopodobniej
wjechał wprost przed jadący samochód. Kierowca Volvo potrącił

przeciwko zdrowiu i mieniu a także
używaniu narkotyków.
KPP Nowy Dwór Mazowiecki
„Trójka szkolna” zawitała już do
Nasielska. Na pierwszy ogień poszło gimnazjum przy ulicy Szkolnej.
Niebawem odwiedzą też inne szkoły
w naszej gminie.

KRONIKA
POLICYJNA
17. 12 – 11. 01. w Borkowie nieznani
sprawcy skradli dwa przewody elektryczne prowadzące do domków
letniskowych.

Niektóre pliki Internauci zdobywają przy użyciu programów
„peer to peer”. Działają one na
znanej zasadzie barteru – czyli
można coś sobie wrzucić na
dysk, ale też trzeba samemu
coś komuś udostępnić. Nieświadomie Internauci tworzą
globalną sieć wymiany plików.
Zapominają przy tym, że mając
w swoich zbiorach nawet legalną
kopię, nie mają prawa powielić
jej. Po prostu – większość z nich
popełnia przestępstwo. Najgorsze w tym wszystkim jest dla
nich to, że są oni anonimowymi użytkownikami sieci. Podejmując decyzję o uczestnictwie
w „peer to peer” powinni
zdawać sobie sprawę z tego,
że ich indywidualny kod (IP)
jest wyświetlany na wszystkich
krańcach ziemi.

Trójki szkolne
Na terenie powiatu nowodworskiego
ruszyły prace tzw. trójek szkolnych
w ramach ogólnopolskiego programu działań administracji rządowej
przeciwko przemocy w szkołach
i placówkach oświatowych. Od
8 stycznia br. trzyosobowe zespoły, w skład których wchodzą:
przedstawiciel Kuratorium
Oświaty, Prokuratury i Policji
odwiedzać będą sukcesywnie wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja znajdujące się w naszym powiecie.
Celem tych spotkań oprócz
podniesienia poziomu bezpieczeństwa uczniów jest
również udzielenie pomocy
w skutecznym wypracowywaniu metod eliminujących
akty przemocy.

AKTUALNOŚCI

rowerzystę, a następnie wezwał
policjantów. Został również poinformowany lekarz, który po przybyciu
niestety stwierdził zgon 64-letniego
mężczyzny. Przybyli na miejsce

policjanci od razu sprawdzili stan
trzeźwości kierowcy samochodu
oraz wykonali niezbędne czynności
pozwalające na ustalenie przyczy
tragicznego wypadku.
Wszystkie aspekty tego zdarzenia
wyjaśniają policjanci z Komisariatu
Policji w Nasielsku, a osoby, które
mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tego zdarzenia proszone
są o pilny kontakt osobisty lub telefoniczny pod nr tel. (0 – 22) 785
- 00 - 07, 775 – 22 – 01 do – 04
lub 112, 997.
Nasielscy policjanci zwracają się
z apelem do
w s z y s t k i ch
uczestników
ruchu drogowego, aby
w okresie
jesienno-zimowym, kiedy wcześniej
zapada zmrok,
warunki pogodowe szybko
się zmieniają,
często występują opady
fot. D. Panasiuk
i zamglenia
o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi na drodze.
KPP Nowy Dwór Mazowiecki

10. 01. w Miękoszynie nieznani sprawcy włamali się do domu mieszkalnego
i skradli pieniądze i biżuterię. Straty wynoszą 4000 zł na szkodę Feliksa J.
13. 01. na ulicy Płońskiej Andrzej W.,
mieszkaniec Szawin (gmina Nowe
Miasto) został zatrzymany przez patrol
policji. Sprawca usiłował skraść przewód telekomunikacyjny o wartości
5000 zł.
14–15.01. w Jaskółowie nieznani
sprawcy skradli skrzynkę elektryczną
z licznikiem. Straty wynoszą 1200 zł na
szkodę Adama B.
17. 01. na ulicy Tylnej Grzegorz B.
i Marcin H. po włamaniu się do chłodni
sklepu Guliwer zostali zatrzymani przez
ochronę i patrol policji.
17–18.01. na ulicy Piłsudskiego nieznani sprawcy włamali się do samochodu
i skradli radioodtwarzacz. Straty wynoszą
200 zł na szkodę Jerzego J.
Pijani na drodze
07. 01. na ulicy Cmentarnej Sylwester
S. zamieszkały w Skoroszkach (gmina
Winnica) kierował rowerem po spożyciu
alkoholu (0,95 mg/l).
08. 01. w Dębinkach Stanisław R. mieszkaniec Pieścirogów kierował rowerem
po spożyciu alkoholu (0,79 mg/l).
08. 01. w Cieksynie Józef S. mieszkaniec
Cieksyna kierował rowerem po spożyciu alkoholu (0,61 mg/l).
12. 01. na ulicy Nowa Wieś Jerzy D.
mieszkaniec Nuny kierował samochodem po spożyciu alkoholu (0,94
mg/l).
13. 01. w Morgach Andrzej Ć. mieszkaniec Morgów kierował rowerem po
spożyciu alkoholu (1,27 mg/l).
12. 01. w Andzinie Marcin S. mieszkaniec Cieksyna kierował samochodem
po spożyciu alkoholu (1,18 mg/l).
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Roczna stawka podatku od środków transportowych
w 2007 r. w gminie Nasielsk wynosi w zł:
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie 5.od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym
całkowitej:
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
a)
Od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
450,00
rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego:
- posiadających katalizatory
375,00
b)
c)

powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie
- posiadających katalizatory
powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
- posiadających katalizatory

720,00
675,00
870,00
825,00

a)od 7 ton do mniej niż 12 ton

675,00

6.Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą
2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego:
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna masa Minimalna stawka podatku
całkowita(w tonach)
(w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

1
Dwie osie
12
13
14
15
Trzy osie
12
17
19
21
23
25
Cztery osie i więcej
12
25
27
29
31

Oś jezdna (osie
jezdne) z zawieszeniem pneu- Inne systemy
matycznym lub zawieszenia
zawieszeniem osi jezdnych
uznanym
za
równoważne

2

3

13
14
15

17
19
21
23
25

25
27
29
31

1200,00
1250,00
1300,00
1350,00

1400,00
1450,00
1500,00
1550,00

1400,00
1420,00
1440,00
1460,00
1480,00
1550,00

1600,00
1620,00
1640,00
1660,00
1680,00
1750,00

1600,00
1620,00
1640,00
1700,00
1750,00

2200,00
2300,00
2350,00
2453,00
2453,00

b)

od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie

600,00

- posiadających katalizatory

500,00

powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

800,00

- posiadających katalizatory
c)

nie mniej niż

4

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a)

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów: Minimalna stawka podatku (
naczepa/przyczepa + pojazd w złotych)
silnikowy (w tonach)

700,00

powyżej 9 ton do 12 ton włącznie

1000,00

- posiadających katalizatory

900,00

1

Oś jezdna
(osie jezdne) z
zawieszeniem
Inne systemy
m n i e j pneumatyczzawieszenia osi
niż
nym lub zajezdnych
wieszeniem
uznanym za
równorzędne
2

3

12

18

700,00

750,00

18

25

800,00

800,00

850,00

900,00

Dwie osie
28

850,00

1000,00

28

33

900,00

1050,00

33

38

950,00

1295,00

1150,00

1700,00

950,00

1120,00

1050,00

1285,00

38

Opłaty adiacenckie, nakładane przez
gminy w związku ze wzrostem wartości
nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej,
będzie można rozliczać nie tylko

Trzy osie i więcej
12

38

38

R

7.Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a)
b)

mniej niż 30 miejsc
- posiadających katalizatory
równej lub wyższej niż 30
miejsc
- posiadających katalizatory

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów:
Minimalna
stawka
podatku
ciągnik siodłowy + naczepa,
(w złotych)
ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
Inne systemy
pneumatycznym
nie mniej niż
mniej niż
zawieszenia osi
lub zwieszeniem
jezdnych
uznanym za równorzędne
1
2
3
4
Dwie osie
12
18
1300,00
1400,00
18
25
1350,00
1440,00
25
31
1380,00
1460,00
31
1650,00
1936,00
Trzy osie
12
40
1730,00
1725,00
40
1850,00
2505,00
Cztery osie i więcej
12
40
1730,00
1725,00
40
1850,00
2505,00

R

E

K

975,00
940,00
1200,00
1160,00

L

A

M

Uproszczone zostaną zasady podziału
nieruchomości. W gminach, które nie
przygotowały miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego,
będzie obowiązywał skrócony do pół
roku termin na zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji
dotyczącej podziału nieruchomości.
Wprowadzone będą także jednoznaczne rozstrzygnięcia w sprawie podziału
budynku stojącego na dzielonej nieruchomości. Granica podziału będzie musi
przebiegać wzdłuż głównych ścian.

Propozycja rządowa zakłada m.in.
zwiększenie swobody w obrocie nieruchomościami, w tym mieszkaniami.
W przypadku wtórnej sprzedaży nieruchomości wykupionej z zasobów
publicznych wojewoda, rada gminy,
rada powiatu lub sejmik województwa
będą mogli zrezygnować z żądania
zwrotu wcześniej udzielonej bonifikaty.
Będzie to możliwe w sytuacji, gdy środki ze sprzedaży nieruchomości zostaną
przeznaczone np. na zakup większego
mieszkania.

4

12

Nowości
w nieruchomościach

gotówką, ale również w postaci działki
lub działek o wartości równej wysokości
opłaty. Gminy będą mogły pobierać te
opłaty również wtedy, gdy urządzenia
fot. D. Panasiuk

Między innymi takie zmiany proponuje ministerstwo budownictwa w nowelizowanej ustawie o gospodarce
nieruchomościami. Dokument został
przyjęty przez Radę Ministrów.

Jedna oś

25

5
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będą budowane w ramach inwestycji
dofinansowanej z funduszy UE.
Nowelizowana ustawa zobowiązuje
wojewodów do zatwierdzania planów
wykorzystania nieruchomości Skarbu
Państwa. Będą oni otrzymywali sprawozdania z gospodarowania nieruchomościami przygotowane przez starostów.
Starostowie będą ponadto wydawać
decyzje o oddaniu nieruchomości
Skarbu Państwa w nieodpłatny trwały
zarząd oddziałom terenowym Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad.
Do tej pory obowiązuje jeszcze ustawa
z 1997 roku.
WA
A

M

A
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Jak poprawnie udzielić
pełnomocnictwa?
P

ełnomocnictwo to jednostronne oświadczenie osoby (mocodawcy),
na mocy którego inna
osoba (pełnomocnik)
staje się upoważniona do
działania w imieniu mocodawcy. Innymi słowy,
każda czynność wykonana przez pełnomocnika
w imieniu mocodawcy
i w zakresie udzielonego
pełnomocnictwa wywoła skutki bezpośrednio
w sferze prawnej mocodawcy.

Mocodawca może ustanowić
takie pełnomocnictwo, w którym
pełnomocnik będzie mógł dokonywać wszystkich czynności
w zakresie tzw. zwykłego zarządu
(pełnomocnictwo ogólne). Powinno być ono zawarte na piśmie
pod rygorem nieważności. Może
ustanowić też pełnomocnictwo
rodzajowe, dzięki któremu pełnomocnik będzie mógł dokonywać
w imieniu mocodawcy czynności
prawnych określonego rodzaju
(np. sprzedawanie nieruchomości, zawieraniu umów o pracę
w imieniu przedsiębiorstwa itp.).
Może ustanowić wreszcie pełnomocnictwo szczególne - do
dokonania w imieniu mocodaw-

PORADY

PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ
w Nasielsku
ul Warszawska 50 tel. 6930250

cy określonej czynności prawnej
(np. do sprzedaży określonego
mieszkania).

granice udzielonego pełnomocnictwa - co pełnomocnik może,
a czego nie może dokonać.

Poza wyjątkiem pełnomocnictwa
ogólnego, dla udzielenia którego konieczne jest zachowanie
formy pisemnej pod rygorem
nieważności, mocodawca może
zakomunikować pełnomocnikowi
fakt udzielenia pełnomocnictwa
w dowolnej formie. Jedynie, gdy
czynność, do wykonania której
mocodawca udziela pełnomocnictwa, wymaga określonej formy
pod rygorem nieważności to także
i udzielenie pełnomocnictwa musi
nastąpić w tej formie (np. do sprzedaży nieruchomości potrzebne
jest pełnomocnictwo w formie
aktu notarialnego).

Szczególnym uregulowaniem jest
zasada domniemania umocowania
w pewnych sytuacjach np. osobę
czynną w lokalu przedsiębiorstwa
przeznaczonego do obsługiwania
publiczności poczytuje się w razie
wątpliwości za umocowaną do dokonywania czynności prawnych,
które zazwyczaj bywają dokonywane z osobami korzystającymi
z usług przedsiębiorstwa. Z takiego umocowania korzysta kasjerka
w banku, która przyjmuje od nas
pieniądze w imieniu banku lub
sprzedawca w sklepie, który jakby nie było zawiera z nami umowy
sprzedaży w imieniu właściciela
sklepu.. Należy jednak pamiętać,
że w razie gdy zachodzą wątpliwości co do charakteru osób,
z którymi zawieramy umowę (np.
rzekomi kasjerzy w banku mają
kominiarki na głowach) nie możemy się powołać na powyższe
uregulowanie.

Bardzo ważne jest, że treść udzielonego pełnomocnictwa podlega
interpretacji z punktu widzenia
osoby trzeciej. Dlatego udzielając pełnomocnictwa należy
pamiętać, by dokonać go tak, aby
osoby trzecie mogły bez żadnych
wątpliwości określić, do podjęcia
jakich czynności w imieniu mocodawcy pełnomocnik jest upoważniony. Na przykład sporządzić pełnomocnictwo w formie pisemnej,
w którym jasno będą określone

Pełnomocnik może udzielać
dalszych pełnomocnictw tylko
jeśli wynika to z treści pełnomocnictwa, ustawy lub stosunku
podstawowego (np. umowy zlecenia), może się
zdarzyć tak, że
jedna osoba będzie pełnomocni., dnia
..
kiem dwóch osób
i sama ze sobą zawrze umowę w ich
imieniu. Podobnie
też pełnomocnik
Pe�nomocnictwo
może zawrzeć
umowę w imieniu
pełnomocnika
Ja ni�ej podpisana
zam. ul.
. ,
i zarazem swoim
nr
., legitymuj�ca si� dowodem osobistym seria
Tak zwana czyn., wydanym w dniu
.. r. przez
. , ustanawiam
ność z samym
Pana
zam.
ul.
swym
pe�nomocnikiem
sobą jest nieważna, chyba, że
,
., legitymuj�cego si� dowodem osobistym
wykluczona jest
seria
. nr
.
wydanym w dniu
r. przez
możliwość naru...
szenia interesów
Stosownie do powy�szego upowa�niam wy�ej wymienionego do wyst�powania w
mocodawcy (np.
moim
imieniu
i
reprezentowania
mojej
osoby
w
sprawie
Kowalski w imieniu
własnym
daruje samochód
..
Nowakowi oraz
oraz do podejmowania innych czynno�ci, w szczególno�ci: wyst�powania przed wszystkimi
równocześnie
w�adzami, urz�dami, instytucjami, podmiotami gospodarczymi i bankami oraz do sk�adania
w imieniu Nowawszelkich o�wiadcze� i wniosków niezb�dnych do za�atwienia sprawy.
ka samochód ten
przyjmuje) lub
..
mocodawca na to
zezwoli.
podpis
Od pełnomocnictw powinna być
również uiszczona
opłata skarbowa.
Marek Rączka

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA
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JEŻELI:
• Niepokoi cię, że zbyt dużo i często pijesz
• Masz za sobą nieudane próby zaprzestania lub ograniczenia picia
• Obiecywałeś sobie i bliskim, że nie przestaniesz pić a pijesz nadal
• Po pijanemu robisz rzeczy, których się wstydzisz
PRZYJDŹ! BYĆ MOŻE JESTEŚ OSOBĄ UZALEŻNIONĄ OD ALKOHOLU
•
•
•
•

Twój mąż/partner życiowy, krewny pije w taki sposób, który Cię niepokoi
Masz za sobą różne próby namawiania Go do niepicia lub leczenia
Zamartwiasz się i wraz z latami Jego picia czujesz się coraz gorzej
Miewasz stany smutku przygnębienia i utraty nadziei

PRZYJDŹ BYĆ MOŻE JESTEŚ OSOBĄ WSPÓŁUZALEŻNIONĄ

UMIEMY I CHCEMY CI POMÓC
Po dokładnym rozpoznaniu Twoich problemów zaproponujemy Ci pomoc
psychologiczną indywidualną i/lub grupową uwzględniając Twoje potrzeby
i warunki życia ( np. dysponowania czasem)
CZAS PRACY PORADNI:
PONIEDZIAŁEK
12.00 - 20.00
WTOREK
8.00 - 19.00
ŚRODA
8.00 - 19.00
CZWARTEK
8.00 - 20.00
PIĄTEK
8.00 - 20.00
Możesz uzyskać bezpłatnie pomoc.
Poradnia wydaje skierowania do ośrodków leczenia stacjonarnego.
Spotkasz się z głębokim szacunkiem i zrozumieniem Twoich problemów.
ZAPRASZAMY I CZEKAMY NA CIEBIE

PUNKT KONSULTACYJNY
DLA OSÓB KRZYWDZONYCH W RODZINIE
w Nasielsku ul. Warszawska 48
tel.023 6930250
Każdy kto spostrzega swoją sytuację rodzinną jako trudną i niemożliwą do
wytrzymania w Punkcie Konsultacyjnym może uzyskać:
1. Wsparcie i pomoc psychologiczną.
2. Możliwość skoncentrowania się nie na problemach, ale na ich rozwiązaniach.
3. Wiedzę na temat procedur prawnych oraz praw ofiary na drodze
do przerwania przemocy w rodzinie.
4. Pomoc w napisaniu wniosków sądowych, pozwów alimentacyjnych, o rozdzielność majątkową, separacyjnych i rozwodowych.
Należy pamiętać , że wiele chorób psychicznych i fizycznych wynika z osamotnienia, poczucia bezradności, braku własnych kompetencji i wiedzy.
Jeśli nie radzisz sobie z własną sytuacją rodzinną zwróć się o pomoc do
terapeuty oraz prawnika dyżurujących w Punkcie Konsultacyjnym dla
Osób Krzywdzonych w Rodzinie, który mieści się w budynku Poradni
Terapii Uzależnień.
Dyżur prawnika: wtorek, czwartek 16.00-18.00
Dyżur terapeuty: środa 15.00-17.00, czwartek 8.00-12.00
Pomoc naszych specjalistów jest bezpłatna!

BRYDŻ
Wyniki turnieju pierwszego 12.01.2007 r.
1.Waldemar Gnatkowski - Janusz Wydra
2.Kazimierz Kowalski - Krzysztof Morawiecki
3.Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński
4.Stanisław Sotowicz - Paweł Wróblewski
5.Maciej Osiński - Jacek Jeżółkowski
6.Józef Dobrowolski - Zbigniew Michalski
7.Teodor Brodowski - Grzegorz Kosewski
8.Janusz Czyżewski - Janusz Muzal
9.Adam Banasiuk - Jerzy Krzemiński
10.Marek Olbryś - Krzysztof Turek

92 pkt. (63,89%)
86 pkt. (59,72%)
84 pkt. (58,33%)
80 pkt. (55,55%)
76 pkt. (52,77%)
71 pkt. (49,31%)
66 pkt. (45,83%)
61 pkt. (42,36%)
60 pkt. (41,67%)
40 pkt. (27,78%)
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Nowe przepisy antykorupcyjne
czyli walka rządu z wiatrakami
Wszyscy, pełniący funkcje publiczne, będą
musieli informować
o darowiznach przekazanych innym osobom
oraz o stanie majątku współmałżonków
– nawet w przypadku
rozdzielności majątkowej. Nowe prawo ma
zapobiec ukrywaniu
kosztowności przez
urzędników, na przykład przez przepisywanie ich na osobisty
majątek
członków
rodziny.
Rząd opowiada się za wprowadzeniem zasady powszechnej
jawności oświadczeń majątkowych funkcjonariuszy państwowych
oraz za wprowadzeniem obowiązku
ujawnienia źródeł pochodzenia
majątku zgromadzonego podczas
pełnienia funkcji publicznych.
Dokument został już wstępnie przyjęty przez Radę Ministrów.
Rząd chce zmienić również sposób
kontroli majątków osób będących

„na świeczniku”. Projekt wprowadzi
m.in. taki sam typ postępowania
wobec różnych grup zawodowych
i społecznych oraz jeden wzorzec
treści oświadczenia majątkowego.
Oświadczenia te mają być jawne
i publikowane na stronach internetowych lub w Biuletynie Informacji
Publicznej, z wyjątkiem oświadczeń
funkcjonariuszy służb specjalnych.

Pierwszy i zarazem najważniejszy
krok w walce z korupcją zrobiony.
Teraz wypada poczekać na jego
efekty. Trudno jednak oczekiwać,
żeby nowe rozwiązania, proponowane przez rząd, uniemożliwiły
obchodzenie przepisów antykorupcyjnych.
Dariusz Panasiuk

PRZYŁĄCZ SIĘ DO AKCJI
ANTYKORUPCYJNEJ
Jednym z niewątpliwie
poważnych problemów
zarówno w Polsce jak
i w skali globalnej jest dziś
korupcja. Jest to zjawisko
powszechne-nie dotyczy
wyłącznie urzędników
państwowych, występuje
na dużą skalę w życiu
codziennym całego społeczeństwa.
Żeby coś się zmieniało Ruch Normalne Państwo chce walczyć ze
społeczną akceptacją korupcji organizując w tym roku już trzecią edycję
akcji „Nie daję, nie biorę łapówek”.
Do działań kampanii antykorupcyjnej
włączyło się również Stowarzyszenie
Europa i My - organizacja działająca
na terenie trzech powiatów: pułtuskiego, grodziskiego i gminy Nasielsk. www.europaimy.org
Tegoroczna kampania społeczna
„Nie biorę, nie daję łapówek” rozpoczyna się 11 stycznia a kończy się 23
lutego br. Liczymy, że odpowiednie
nagłośnienie medialne akcji przyczyni się do zainteresowania i współpracy władzy lokalnej, instytucji i osób
prywatnych oraz organizacji , którym
nieobojętna jest walka z korupcją.

Materiał dotyczący akcji będzie zamieszczany na stronach internetowych http://www.europaimy.org/
oraz www.niedajelapowek.pl.
Dzień 23 lutego 2007r. organizatorzy ogłaszają jako Dzień Bez Łapówki.
W związku z tym wydarzeniem Stowarzyszenie Europa i My zamierza
zorganizować w Nasielsku w kinie
Niwa debatę publiczną na ten temat
z udziałem młodzieży miejscowych
szkół i mieszkańców gminy.
Zapraszamy wszystkich, którzy
opowiadają się przeciw wszelkim
przejawom korupcji, aby przyłączyli się do akcji antykorupcyjnej.
Chcemy pokazać, że nie brakuje
osób, które nie akceptują praktyk wręczania łapówek. To może
nam pomóc w podjęciu decyzji
o nieuczestniczeniu w takim procederze.
Wszelkich informacji odnośnie
akcji „Nie biorę, Nie daję łapówek”
i związanych z tą kampanią działań
w Nasielsku można zasięgnąć pod
nr - tel. kom. 0 606 923 971 e-mail:
stowarzyszenie@europaimy.org
Elżbieta Wróblewska

Z kamizelką bezpieczniej

Nielegalna akcyza

Dobra wiadomość dla importerów O
Stało się tak, jak przewidywaliśmy
jeszcze w ubiegłym roku – stosowany w naszym kraju podatek
akcyzowy na sprowadzane z innych
krajów UE samochody był sprzeczny
z unijnym prawem. Takie orzeczenie
wydał Trybunał Sprawiedliwości UE
w Luksemburgu. Dotyczy to samochodów starszych niż dwuletnie.
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UE od 1 maja 2004 roku – czyli od
czasu wstąpienia Polski do UE. Polska
zmieniła przepisy dopiero 1 grudnia
ubiegłego roku. Od tamtego czasu
podatek akcyzowy nie rośnie już
wraz z wiekiem pojazdów. Nie zależy też od tego, czy pojazd był sprowadzany z zagranicy, czy kupowany
w kraju. Samochody o pojemności
silnika do 2 tys. cm sześciennych
objęte są akcyzą w wysokości 3,1

Zdaniem sędziów Trybunału, polskie
prawo dyskryminowało osoby
sprowadzające używane auta starsze niż dwa lata. Wysokość akcyzy
była uzależniona od wieku pojazdu
i przekraczała 60 proc. w przypadku pojazdów siedmioletnich.
Efektem zbójnickich poczynań
naszego ministerstwa finansów
była przedziwna sytuacja, że auta
sprowadzane były wyżej opodatkowane i droższe od powtórnie
sprzedawanych samochodów
już zarejestrowanych w Polsce.
W orzeczeniu napisano bowiem,
że „prawo wspólnotowe sprzeciwia się podatkowi akcyzowemu
w zakresie, w jakim kwota podatku nakładana na pojazdy uży- Ministarstwo Finansów
wane starsze niż dwa lata, nabyte
procent, a te, o większej pojemności
w państwie członkowskim innym
- 13,6 procent. Wcześniej takie stawki
niż Polska, przewyższa kwotę tego
obejmowały tylko sprowadzane sapodatku zawartą w wartości rynkomochody do dwóch lat.
wej podobnych pojazdów, które
zostały zarejestrowane wcześniej Podatnicy, a wśród nich wielu Naw Polsce”.
sielszczan, będą mogli domagać
się od fiskusa zwrotu, bezprawnie
Luksemburski Trybunał, nie wskazupobranej w tym czasie, akcyzy.
jąc czasu, w jakim pobierana była akcyza, uznał w ten sposób, że polskie Ministerstwo Finansów poinformoprzepisy były sprzeczne z prawem wało, że w 2006 roku sprowadzono

do Polski ponad 816 tys. pojazdów,
za co pobrano ponad 725 mln zł
akcyzy. W 2005 roku sprowadzono
870 tys. samochodów, za co pobrano 843 mln zł akcyzy. Od maja do
końca 2004 roku było to 811 tys.
samochodów i pobrano 934 mln
zł akcyzy.
Niestety, ministerstwo finansów
będzie teraz musiało oddać te pie-

fot. D. Panasiuk

niądze. Właścicieli samochodów już
teraz niepokoi i zastanawia, w jaki
sposób budżet zrekompensuje te
„straty”. Wiadomo przecież, że
powstała dziura finansowa musi być
natychmiast zapełniona nowymi
środkami. A może będzie to kolejny podatek od posiadaczy czterech
kółek – tym razem już zgodny
z przepisami Unii Europejskiej?
Dariusz Panasiuk

statnio w wielu pojazdach
możemy
zauważyć żółte kamizelki
zawieszone na siedzeniu
kierowcy lub leżące na
tylnej półce.
Czy oznacza to, że wszedł w życie
nowy przepis o dodatkowym wyposażeniu pojazdów w Polsce, czy
zaczynamy bardziej dbać o bezpieczeństwo na drodze?

Otóż, polskie przepisy nie nakładają
na kierowców
obowiązku
posiadania
kamizelki odblaskowej w sam o ch o d zi e.
Art. 41 ustawy
„Prawo o ruchu
d rogow y m ”
mówi, że:„Osoba wykonująca
roboty
lub
inne czynności
na drodze jest
obowiązana
używać
w sposób widoczny dla innych
uczestników ruchu elementów
odblaskowych odpowiadających
właściwym warunkom technicznym.” W praktyce dotyczy to
robotników drogowych. Jednak
pewne grupy transportowe, np.
kierowcy przewożący materiały
niebezpieczne muszą posiadać
odblaskowe kamizelki. Jak mówi
oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Maz.,
Iwona Jurkiewicz: - Dla własnego

bezpieczeństwa każdy kierowca
powinien ją mieć.
Obowiązek posiadania takiego ubioru
wprowadziło już wiele państw w Unii
Europejskiej, m.in. Włochy, Austria,
Portugalia i Hiszpania, Chorwacja
i Finlandia. Policja sprawdza, czy
w samochodzie jest przynajmniej
jedna kamizelka ostrzegawcza, jej
brak karany jest wysokim mandatem.
Jednak samo posiadanie kamizelki nie
wystarcza. Kamizelka ostrzegawcza nie
fot. M. Stamirowski

może być wożona w bagażniku, lecz
musi być łatwo dostępna w kabinie
samochodu. W razie unieruchomienia
pojazdu, każda osoba opuszczająca go,
musi ją mieć na sobie.
Przy złych warunkach pogodowych,
w nocy lub na nieoświetlonej drodze,
każdy, kto wysiada z samochodu
w fluorescencyjnej kamizelce jest bardziej widoczny dla innych uczestników
ruchu drogowego bowiem jaskrawo
żółty kolor przyciąga wzrok.
K.Z.
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XV FINAŁ WOŚP
Piętnasty Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy za nami, wielkie wydarzenie jakim jest coroczny
koncert w Nasielskim Ośrodku
Kultury również. Oto relacja dla
tych, którzy na niej nie byli i dla
tych, którzy byli, a chcieliby jeszcze
powspominać:
Jako pierwszy na scenę wyszedł tego
dnia zespół Golden Life (www.goldenlife.pl). Na pewno dużym zaskoczeniem było to, że GL wystąpił
jako pierwszy. Sporo osób przyszło
później myśląc, że „gwiazda” standardowo wystąpi pod koniec. Otóż
zespół Golden Life był tego dnia
bardzo zapracowanym zespołem,
ponieważ zagrali jeszcze w Warszawie i Glinojecku. W związku z tym,
że Nasielsk był pierwszym miastem, koncert musiał odbyć się tak
wcześnie. Zespół zaczął od utworu
„Helikopter”, potem próbowali porwać publiczność przy „Dobra dobra
dobra”. Nietrudno było zauważyć, że
troszkę przytłoczyła ich rola kapeli

rozpoczynającej imprezę, dodatkowo „jeszcze zimna” publiczność nie
ułatwiała zadania. Zespół starał się jak
mógł, żeby przekazać publice trochę
energii, lecz kiedy nie przyniosło to
żadnych efektów wyraźnie „machnęli na to ręką” i po prostu robili
swoje. Dopiero pod koniec koncertu,
przy takich utworach jak „Napinacz”,
„From Poland to Disneyland” i niemal
kultowego „Oprócz” publiczność
zaczęła reagować i zespół chyba to
dostrzegł, bo jednak po dość długich
oklaskach zagrali kilka bisów, widać
było już jakąś nić komunikacji pomiędzy zespołem a publiką. Podejrzewam, że ten występ miał szansę
przejść do tych, które długo się
wspomina, ale w „niesprzyjających
okolicznościach przyrody” Golden
Life pewnie nie zaliczy tego koncertu do najbardziej klimatycznych.
Nasza wybredna, co do zespołów
z zewnątrz, publiczność, raczej też
nie. Po występie Golden Life rozpoczęto licytację gadżetów WOŚP. Przy
odrobinie szczęścia i hojności można
było stać się posiadaczem kubeczka,
kalendarza, apteczki a nawet tortu!
Rekord pobiła koszulka, wylicytowa-

no ją za 220zł! Jeśli ktoś w kolejnych
latach chciałby uczestniczyć w walce
o koszulkę musi przygotować się na
ostrą konkurencję – stało się niemal tradycją, że koszulki trafiają do
„Wielkoorkiestrowego Kolekcjonera
Finałowych Koszulek”. Licytacja tak
porwała uczestników, że znalazł się
chętny nawet na kwitek z firmy kurierskiej dowożącej paczkę!
Gdy skończyła się pierwsza tura
boju o gadżety, na scenie pojawili
się ludzie z projektu „Dolina Rytmu”
( www.dolinarytmu.pl). Pod przewodnictwem Roberta Bączyka grupa
wprowadziła na scenę trochę afrykańskiego klimatu. Jeśli ktoś pierwszy
raz miał do czynienia z tego rodzaju
sztuką, warto wyjaśnić: te „bębenki”
to djembe, a grupa powstała w ramach projektu finansowanego
z funduszy Unii Europejskiej. Oficjalnie czas
trwania projektu
minął właśnie
w styczniu,

fot. M. Stamirowski

– smutne jest to,
że fani hip – hopu
w Nasielsku są
tak samo sztywni
jak czasami fani
rocka. Pocieszające natomiast, że
w większości są
przeciwko podziałom, przynajmniej
w takim dniu jak
finał WOŚP.
Po Bieliźnie przyszedł czas na Zaraz
(www.zaraz.go.pl)
– był to ich trzeci
koncert i trzeba
przyznać, że jak na
benia-

minka,
mają już sporą grupę
wiernych fanów.
Podczas ich występu
zrobiło się bardzo gorąco,
publiczność szalała pod
sceną, jak też momentami... na scenie! Oprócz
znanych coverów, m.in.
uwielbianego
przez
publiczność „Paranoid”
zagrali też własne utwory
– „Zarażony tolerancją”
i nowy „Jam to nie chwaląc się sprawił”. Natomiast
jam nie chwaląc zespołu
fot. M. Stamirowski za bardzo, doceniła, że
lecz uczestnicy „Doliny Rytmu” próbują swoich sił na innym gruncie
powiedzieli mi, że chcą i będą niż covery. Wiele czasu minęło od
kontynuować przygodę z bębnami. ostatniego koncertu grupy HeyDay,
Wśród publiczności widać było która zaskoczyła wszystkich dość
ogromne zainteresowanie, po każ- spontaniczną decyzją i postanowiła
dym kawałku rozlegały się oklaski. jednak wystąpić. Przed HeyDay’ami
Trzeba przyznać, że jest to coś, czego miała miejsce jeszcze jedna spontaw Nasielsku jeszcze nie było, życzę niczna akcja, z udziałem wokalisty
grupie wielu sukcesów, nie tylko na tegoż zespołu i nieskromnie powiem,
rodzimym gruncie! Po bębniarskiej moim. W związku z organizacją finału,
załodze ponownie przeprowadza- zostało jeszcze sporo plakatów inforno licytację gadżetów, a po niej na mujących o tym szczytnym wydascenie pojawili się reprezentanci na- rzeniu. Podjęliśmy szybką decyzję:
sielskiego hip-hopu – Bielizna Skład zbieramy autografy „naszych” kapel
(www.bielizna.sklad.prv.pl). Grupa i licytujemy. Efekty przerosły nasze
wystąpiła ze swoimi starszymi ka- najśmielsze oczekiwania, plakaty osiąwałkami, zapewne dobrze znanymi gały zawrotne ceny, prawie wszystkie
nasielskim fanom, jak też z nowymi, znalazły właścicieli! HeyDay wystąpił
z jeszcze świeżej płytki „Konkret”. w trzyosobowym składzie - z basistą
Wyżej wspomniana płyta zawiera All My Heroes – Tomkiem. Wykoponad dwadzieścia kawałków, każ- nali kawałki zespołu Lipali: „Bożek”,
dego kto chciałby ją mieć odsyłam „Kantana” i „Pi”. I teraz pytanie – co
na stronę zespołu. Tam również do- dalej z HeyDay’em? Od jakiegoś
wiecie się, jak stać się właścicielem czasu zespół funkcjonuje na zasadzie:
koszulki promującej tę płytę. Muszę cicho, cicho i kiedy robi się za cicho,
przyznać, że BS jest nieliczną z na- nagle wyskakuje z koncertem budząc
sielskich grup, która ma tak dobrze w ludziach nadzieję...Nadzieję pewnie
prowadzaną stronę internetową, a jak też mieli niektórzy fani Dropsów na
wiadomo – reklama dźwignią han- pewien kawałek Kultu. Nie napiszę
dlu. Wracając do samego koncertu

już jaki, bo przez sam
fakt, że zespół
zapowiedział,
i ż
nie będzie go
grał, kawałek
staje się coraz
bardziej hmm...
kultowy?
Dropsy
(www.dropsy.trg.interia.pl) wykonały za to baaardzo stary kawałek
„Totem”. Z mniej starych zagrali m.in.
„W moim państwie”. Był również
jeden całkiem nowy utwór pt.„Spać
nie mogę”. A pod sceną znowu

tłum! Jak oni to robią i dlaczego tak
nie było na Golden Life? Mimo że
Dropsy grały jako ostatnie, wszyscy
dotrwali do końca i jeszcze świetnie
się bawili. Oczywiście nie obeszło się
bez bisów i pod koniec usłyszeliśmy
dobrze znanego „Salwadora”.
Tak zakończył się kolejny koncert
„na wielką orkiestrę”. Pozostaje
mieć nadzieję, że za rok nasze
„orkiestry” również spotkają się
z tak liczną publicznością!
Martyna Pielecka

SZTAB WOŚP przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku po raz 6
organizował zbiórkę pieniężną na rzecz Fundacji WOŚP.
W dniu 14 stycznia 2007 roku kwestowało 70 wolontariuszy, w tym:
- 25 uczniów szkoły podstawowej w Nasielsku i
- 45 uczniów gimnazjum.
Na konto Fundacji WOŚP Sztab wpłacił kwotę 9.337,55 zł.
W imieniu Sztabu WOŚP przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku pragnę gorąco
podziękować:
– Panu Burmistrzowi Bernardowi Dariuszowi Musze – za patronat nad imprezą,
– Pani Marii Kowalskiej – Sekretarz Urzędu Miejskiego w Nasielsku,
– Panu Markowi Tycowi - Dyrektorowi i pracownikom Nasielskiego Ośrodka Kultury
– za współorganizowanie nasielskich imprez XV Finału WOŚP,
– Dyrektorom, pracownikom i uczniom Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku i Szkoły
Podstawowej w Nasielsku,
– Pani Barbarze Sakowskiej – Dyrektor Zespołu Ekonomiczno –Administracyjnego Szkół
w Nasielsku,
– Panu Ireneuszowi Góreckiemu - Prezesowi i pracownikom Banku Spółdzielczego w
Nasielsku – za przeliczenie zebranych pieniędzy,
– Panu Jackowi Białoruckiemu, właścicielowi cukierni „Ptyś” – za przekazanie na licytację
tortów,
– Panom Andrzejowi Sawickiemu i Witoldowi Estkowskiemu – właścicielom
„Guliwera”,
– Państwu Stanisławie i Franciszkowi Jóźwiak,
– Państwu Annie i Markowi Olbryś,
– Państwu Barbarze i Grzegorzowi Arciszewskim,
– Panu Robertowi Bączyk – instruktorowi warsztatów bębniarskich oraz młodzieży
występującej z koncertem bębniarskim,
– zespołom muzycznym, które uświetniły swoimi występami XV Finał WOŚP w
Nasielsku,
– Pani Dyrektor Bożennie Zawadzkiej – Roszczenko, nauczycielom i pracownikom
Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku.
Przede wszystkim jednak dziękuję wolontariuszom, którzy z wielką ofiarnością kwestowali przez całą niedzielę, w tak trudnych warunkach pogodowych oraz tym wszystkim
mieszkańcom Nasielska i gminy, którzy swoją hojnością przyczynili się do osiągnięcia
pokaźnego wyniku finansowego zbiórki.

Katarzyna Świderska

XV finał WOŚP już za nami. W tym roku sztaby działające przy
nasielskich szkołach: gimnazjum i LO zebrały około 12 000 zł.

26 stycznia–8 lutego
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ZA MIASTEM

Akcyza do odzyskania
S

tawka zwrotu podatku
akcyzowego w 2007 r.
wyniesie 0,55 zł za 1 litr
oleju. Dotyczy to podatku
zawartego w cenie oleju
napędowego, wykorzystywanego do produkcji
rolnej.
Rozporządzenie w tej sprawie wydała Rada Ministrów.
Tymczasem ministerstwo rolnictwa
już teraz przypomina i informuje
wszystkich zainteresowanych, że
„Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych
na olej napędowy używany do
produkcji rolnej powinien zbierać
faktury VAT.”
Wnioski w sprawie zwrotu akcyzy
należy składać przez cały marzec.
Dokumenty powinny trafić do
wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta, w zależności od położenia
gruntów rolnych. Do wniosku trzeba koniecznie dołączyć faktury VAT
(lub ich kopie) jako dowód zakupu
oleju napędowego w okresie od
1 września 2006 r. do 28 lutego
2007 roku.

Natomiast we
wrześniu rolnicy
powinni składać
wnioski i faktury
VAT do tych samych instytucji
samorządowych
w celu odzyskania akcyzy za
paliwo zakupione
od 1 marca 2007
r. do 31 sierpnia
2007 roku.

Rada Ministrów przyjęła właśnie
projekt nowelizacji ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw
rolnych i zwierząt gospodarskich,
przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Kwota zwrotu
podatku akcyzowego, zawartego
w cenie oleju
napędowego,
będzie wyliczana
w prosty sposób
- 47,30 zł x liczba ha użytków
rolnych.
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
2 - 31 maja 2007 r. w przypadku
pierwszego wniosku oraz, w przypadku drugiego, od 2 do 30 listopada 2007 roku.

Proponowane przepisy wprowadzają dogodny dla zakładów
ubezpieczających system zachęt,
dotyczący zawierania z rolnikami umów ubezpieczeniowych.
Określają m.in. wysokość dopłat
z budżetu państwa do składek.

Rolnicy dostaną gotówkę do ręki
w kasie urzędu gminy lub miasta,
albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
WA

Zwiększone dostawy jabłek skutkują
spadkiem cen – tak naprawdę jabłka
są bezcenne, co znaczy, ze można
je kupić już za każdą cenę. Nie ma
w tym wypadku większego znaczenia jakość i klasa owoców.
Sytuacji na rynku uważnie przyglądają się zakłady przetwórcze. Nic zatem
dziwnego, że w ostatnim czasie i one
obniżyły ceny surowca przemysło-

Jak poinformowało Centrum
Informacyjne Rządu, wysokość
składek będzie zależała od: rodzaju upraw, określonych przez
ubezpieczycieli stawek taryfowych oraz od podanych przez
ministra rolnictwa maksymalnych
kwot ubezpieczenia dla poszczególnych upraw.
Dopłaty będą wypłacane zakładowi ubezpieczeń za dany kwartał,

anomalie pogodowe - powodzie,
susze, gradobicia, przymrozki
wiosenne, powodujące duże
zniszczenia w uprawach rolnych,
wpłynęły na wprowadzenie do
projektu ustawy zapisu o obowiązkowym ubezpieczeniu co
najmniej 50 proc. upraw.
W projekcie znowelizowanej
ustawy określono przyczyny
wystąpienia szkód, jakie mogą
dotknąć producentów rolnych.
Ujęto w nim: huragan, powódź,
deszcz, nawałnice, grad, piorun,
lawina, susza, przymrozki. Ryzyko obejmuje zarówno szkody
powstałe w uprawach, jak i w hodowli zwierząt gospodarskich. Do
katalogu upraw dodano tytoń.
W celu zapewnienia obiektywnej
oraz porównywalnej oceny intensywności suszy i jej skutków,
minister rolnictwa będzie określał
wartości klimatycznego bilansu
wodnego.
Zaproponowano, by ustawa weszła
w życie po upływie 14 dni od jej
podpisania

fot. D. Panasiuk

Wieje wiatr, chwilami pada deszcz,
zimno i sennie – najgorzej jest
w nocy. Wszystkie aleje handlowe
zapełnione samochodami sprzedających. Rolnicy, opatuleni w koce,
po kilkadziesiąt godzin czekają
z nadzieją na klientów. Od czasu
do czasu zjawia się kupiec małym
dostawczym autkiem, żeby kupić
kilkadziesiąt kilogramów towaru na
uzupełnienie niewielkich braków
towaru w sklepie. I tak jest codziennie
na rynku hurtowym w Broniszach.
Przygnębiająca atmosfera na rynku
warzyw i owoców trwa już kilka tygodni. Obraz nędzy i rozpaczy.

Bardzo dużo jest jabłek. Wielu sadowników stara się sprzedać owoce
przechowywane w tradycyjnych
przechowalniach. Nie mają innego
wyjścia, bowiem przy wysokiej
temperaturze owoce szybko dojrzewają.

Przezorny ubezpieczony,
bo zmuszony
ząd opowiada się za sek zakładu ubezpieczeń.
R
wprowadzeniem obowiązkowych ubezpieczeń Nasilające się w ostatnich latach
upraw od ryzyka wystąpienia niekorzystnych zjawisk
atmosferycznych.

Zastój!

Styczniowy handel równo potraktował wszystkich – i sadowników
i warzywników. I jedni, i drudzy
dostają po kieszeni. Zastój w handlu
sprawia, że tylko nielicznym z nich
udaje się pokryć koszty paliwa i opłaty wjazdowej na rynek, pieniędzmi
pochodzącymi ze sprzedaży tego,
co przywieźli.

fot. D. Panasiuk
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wego. Obecnie cena kilograma jabłek
do przetwórstwa nieznacznie przekracza 30 groszy. Jeszcze niedawno,
bo w połowie grudnia kilogram
owoców przetwórnie skupowały
po 45 groszy
- Gdyby zwiększony został eksport
za wschodnią granicę to może
udałoby się sprzedać nadwyżki
– oceniają sadownicy. Wielu z nich
się obawia, że za kilka tygodni
pojawią się jabłka z przechowalni
z kontrolowaną atmosferą i wtedy na
pewno nie będzie chętnych na jabłka
z tradycyjnych obiektów. Marzeniem
sadowników jest, aby cena hurtowa
przekroczyła złotówkę za kilogram.
Aktualne ceny są znacznie niższe
w porównaniu z tymi, sprzed roku.
A ma być jeszcze taniej. Bezmroźna
zima niekorzystnie wpływa na warzywa składowane w kopcach, zaczynają
się psuć. Rolnicy w panice pozbywają
się towaru. Większa podaż pociąga za
sobą drastyczny spadek cen. Kapusta
jest sprzedawana w cenie od 23 do

48 groszy za kilogram.
W porównaniu ze styczniem ubiegłego roku nieco droższa jest teraz
cebula. Jej cena waha się od 60
groszy do półtora złotego. Na rynku pojawiło się bardzo dużo cebuli
z importu, jej ceny są porównywalne
z krajowymi.
Ceny podstawowych warzyw
w złotych za kilogram:
buraki ćwikłowe 0,50 – 1,00
cebula 0,60 - 1,50
kapusta biała 0,23 – 0,48
kapusta kwaszona 1,20 – 1,50
ogórki kwaszone 2,20 – 2,60
marchew 0,40 - 1,00
pietruszka 1,50 – 2,00
pory 2,00 – 2,75
selery 1,00 – 1,50
W ostatnich dniach nieznacznie,
o kilka groszy, zdrożały jedynie
ziemniaki. Teraz za kilogram kartofli
trzeba zapłacić od 90 groszy do 1,2
złotego.
Dariusz Panasiuk

w terminie nieprzekraczającym
30-tego dnia miesiąca następującego po tym kwartale. Zakłady
zainteresowane zawarciem umów
w sprawie dopłat powinny przedstawić swoją ofertę do 15 listopada
roku poprzedzającego rok, którego dopłaty mają dotyczyć.
Zakłady, które podpiszą z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi
umowy w sprawie dopłat na
dofinansowanie składek ubezpieczeniowych, będą również otrzymywać dotacje z budżetu państwa
na wypłatę odszkodowań z tytułu
szkód spowodowanych przez suszę. Dotacja będzie przyznawana
przez ministra rolnictwa na wnio-

fot. M. Stamirowski

z wyjątkiem przepisów dotyczących obowiązkowego ubezpieczenia upraw oraz przyznawania
dotacji na wypłatę odszkodowań,
które zaczną obowiązywać od
1 lipca 2008 r.
Wprowadzenie nowego sytemu
ubezpieczeń podpowiada nie tylko zdrowy rozsądek, ale również
wynika z wymogów ustawodawstwa unijnego. Od 2010 r. warunkiem otrzymania przez rolników
innych form wsparcia z budżetu
krajowego z tytułu klęsk będzie
posiadanie przez nich obowiązkowego ubezpieczenia.
WA
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ROZMAITOŚCI

PROGRAM ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH W RAMACH AKCJI
„ZIMA W MIEŚCIE”, „ZIMA NA WSI” W DNIACH 29.01.2007– 09.02.2007r.
„ZIMA W MIEŚCIE”
Harmonogram wypoczynku zimowego w Hali Sportowej w Nasielsku
w dniach 29.01 – 30.01 .2007r. godz. 900 - 1300
29.01.2007r. - Poniedziałek
1. Gry i zabawy dla dzieci.
2. Halowy turniej piłki nożnej chłopców i dziewcząt
3. 1230-1300 - Obiad: Szkoła Podstawowa w Nasielsku.
30.01.2007r. - Wtorek
1. Siatkówka dziewcząt i chłopców.
2. Turniej koszykówki dziewcząt i chłopców.
3. 1230-1300 - Obiad: Szkoła Podstawowa w Nasielsku.
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali opiekunowie wyznaczeni przez Kierownika Hali Sportowej.
Harmonogram wypoczynku zimowego w Szkole Podstawowej
w Nasielsku
w dniach 31.01 – 01.02.2007r. godz. 900 – 1300
31.01.2007r. - Środa
1. Zdrowy styl życia-pogadanka. Jak być przyjacielem dla samego siebie?.
2. Wspólne śpiewanie-nauka wybranej piosenki.
3. Karty matematyczne – gry usprawniające znajomość tabliczki mnożenia.
4. Poruszamy się w świecie internetu – gry i zabawy przy komputerze.
5. 1230-1300 - Obiad: Szkoła Podstawowa w Nasielsku.
01.02.2007r. - Czwartek
1. Tenis stołowy, gry i zabawy z piłką.
2. Gry i zabawy rzutne: zabawy zimowe na świeżym powietrzu.
3. „Poszukiwanie szczęścia” - pogadanka na temat takich wartości jak:
przyjaźń, radość, miłość.
4. Praca plastyczna na temat przyjaźni.
5. 1230-1300 - Obiad: Szkoła Podstawowa w Nasielsku.
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali nauczyciele.
Harmonogram wypoczynku zimowego w Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku
w dniach 02.02 i 05.02 .2007r. godz. 900 – 1300
02.02.2007r. - Piątek
1. Zajęcia rekreacyjno-sportowe na siłowni.
2. Zabawy językowe.
3. 1230-1300 - Obiad: Szkoła Podstawowa w Nasielsku.
05.02.2007r. - Poniedziałek
1. Gry i zabawy rekreacyjno-sportowe (ringo, tenis stołowy, kometka).
2. Ognisko – pieczenie kiełbasek.
3. 1230-1300 - Obiad: Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku.
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali nauczyciele.
Harmonogram wypoczynku zimowego w Miejsko-Gminnej Bibliotece
Publicznej w Nasielsku w dniach 06.02 – 07.02.2007r. godz. 900 – 1300
06.02.2007r. - Wtorek
1. Gry i zabawy, cykliczne głośne czytanie bajek dla najmłodszych.
2. Poruszamy się w świecie internetu.
3. 1230-1300 - Obiad: Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku.
07.02.2007r. - Środa
1. Zajęcia plastyczno-techniczne.
2. Gry planszowe (Monopol, Chińczyk, itd.).
3. 1230-1300 - Obiad: Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku.
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali opiekunowie wyznaczeni
przez Dyrektora M-GBP.
Harmonogram wypoczynku zimowego w Nasielskim Ośrodku Kultury
w dniach 08.02– 09.02.2007r. godz. 900 – 1300
08.02.2007r. - Czwartek
1. Film dla dzieci.
2. Gry i zabawy edukacyjne-kalambury, konkurs „ Filmowe zagadki”
3. 1230-1300 - Obiad: Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku.
09.02.2007r. - Piątek
1. Przedstawienie teatralno-muzyczne
2. Gry i zabawy edukacyjne „Papierowe inspiracje”
3. 1230-1300 - Obiad Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku.
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali opiekunowie wyznaczeni
przez Dyrektora Nasielskiego Ośrodka Kultury.

„ZIMA NA WSI”
Harmonogram wypoczynku zimowego
w Zespole Szkół Nr 3 w Cieksynie
w dniach 29.01 – 02.02.2007r. godz. 900 – 1300
29.01.2007r. - Poniedziałek
1. Zajęcia sportowe- turniej piłki siatkowej.
2. Turniej tenisa stołowego.
3. 1230-1300 - Obiad.
30.01.2007r. - Wtorek
1. Zajęcia sportowe-turniej halowej piłki nożnej.
2. Gry świetlicowe.
3. 1230-1300 - Obiad.
31.01.2007r. - Środa
1. Zajęcia sportowe - turniej piłki siatkowej.
2. Zajęcia w pracowni komputerowej.
3. 1230-1300 - Obiad.
01.02.2007r. - Czwartek
1. Gry świetlicowe.
2. Zajęcia w pracowni komputerowej.
3. 12.30-13.00-Obiad.
02.02.2007r. - Piątek
1. Zajęcia sportowe-dwa ognie.
2. Turniej szachowy.
3. 12.30-13.00-Obiad .
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali nauczyciele.
Harmonogram wypoczynku zimowego w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Starych Pieścirogach
w dniach 29.01 – 02.02.2007r. godz. 900–1300
29.01.2007r. - Poniedziałek
1. Zajęcia muzyczne.
2. Zajęcia plastyczne
3. 12.30-13.00-Obiad.
30.01.2007r. - Wtorek
1. Gry świetlicowe.
2. Zajęcia w pracowni komputerowej.
3. 1230-1300 - Obiad.
31.01.2007r. - Środa
1. Zajęcia sportowe.
2. Konkurs czytania.
3. 12.30-13.00- Obiad.
01.02.2007r. - Czwartek
1. Gry świetlicowe.
2. Zabawy na boisku.
3. 12.30-13.00-Obiad.
02.02.2007r. - Piątek
1. Zajęcia sportowe.
2. Szkolny aerobik.
3. Konkurs plastyczny.
4. 1230-1300 - Obiad.
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali nauczyciele.
Harmonogram wypoczynku zimowego
w Szkole Podstawowej w Budach Siennickich
w dniach 29.01- 02.02.2007r. godz. 900-1300
29.01.2007r. - Poniedziałek
1. Gry komputerowe.
2. Tenis stołowy.
3. Gry świetlicowe.
30.01.2007r. - Wtorek
1. Gry komputerowe.
2. Gry i zabawy taneczne.
3. Zabawy na boisku.
4. Konkurs plastyczny „Zimowe marzenia”.
31.01.2007r. - Środa
1. Gry komputerowe.
2. Bieg patrolowy.
3. Gry planszowe.
01.02.2007r. - Czwartek
1. Gry komputerowe.
2. Turniej warcabowy.
3. Zabawy sprawnościowe na powietrzu.
4. Finał turnieju warcabowego.
02.02.2007r. - Piątek
1. Gry komputerowe.
2. Tenis stołowy.
3. Zabawy na sankach.
4. Kulig z ogniskiem.
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali nauczyciele.

Harmonogram wypoczynku zimowego
w Szkole Filialnej w Nunie
w dniach 29.01- 02.02.2007r. godz. 900-1300
29.01.2007r. - Poniedziałek
1. Gry komputerowe.
2. Gry świetlicowe.
30.01.2007r. - Wtorek
1. Gry i zabawy taneczne.
2. Zabawy na boisku.
3. Konkurs plastyczny „Zimowe marzenia”.
31.01.2007r. - Środa
1. Zajęcia muzyczne – śpiewanie, słuchanie muzyki.
2. Gry planszowe.
01.02.2007r. - Czwartek
1. Gry komputerowe.
2. Zabawy sprawnościowe na powietrzu.
02.02.2007r. - Piątek
1. Zajęcia plastyczne-wykonanie prac dowolną techniką.
2. Różne zabawy
3. Ognisko.
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali nauczyciele.
Harmonogram wypoczynku zimowego
w Szkole Podstawowej w Dębinkach
w dniach 29.01– 02.02.2007r. godz. 900–1300
29.01.2007r. - Poniedziałek
1. Gry komputerowe.
2. Zajęcia plastyczne-wykonanie prac dowolną techniką.
3. Gry i zabawy świetlicowe.
30.01.2007r.- Wtorek
1. Rozwiązywanie krzyżówek i łamigłówek.
2. Zabawa- wykonywanie prac na dowolny temat.
3. Turniej tenisa stołowego.
31.01.2007r – Środa
1. Oglądanie programów edukacyjnych.
2. Zajęcia muzyczne – śpiewanie, słuchanie muzyki.
3. Gry planszowe i komputerowe.
01.02.2007r.- Czwartek
1. Konkurs pięknego czytania.
2. Gry planszowe (chińczyk, monopol).
3. Szkolny aerobik.
02.02.2007r. - Piątek
1. Oglądanie programów edukacyjnych.
2. Spacer do lasu i zabawy terenowe.
3. Ognisko i pieczenie kiełbasek.
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali nauczyciele.
Harmonogram wypoczynku zimowego w Szkole
Podstawowej w Popowie Borowym
w dniach 29.01 – 02.02.2007r. - godz. 900 – 1300
29.01.2007r. - Poniedziałek
1. Zawody sportowe w terenie.
2. Mini lista przebojów.
3. Konkurs „ekscentryczny makijaż i fryzura”.
4. Dyskoteka.
30.01.2007r.- Wtorek
1. Konkurs pięknego czytania.
2. Konkurs literacki.
3. Konkurs taneczny.
31.01.2007r – Środa
1. Gry planszowe.
2. Mecz piłki nożnej.
3. Malowanie farbami.
01.02.2007r.- Czwartek
1. Gry i zabawy.
2. Konkurs geograficzny.
3. Oglądanie filmu na wideo.
02.02.2007r. - Piątek
1. Rewia mody.
2. Konkurs muzyczny.
3. Podsumowanie tygodnia wypoczynku.
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali nauczyciele.

Koordynator - Barbara Sakowska
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EKOLOGICZNY PORADNIK KSIĘŻYCOWY NA LUTY
Gdy styczeń bywa mroźny to
i wtedy luty bywa chłodny a więc
pracy w ogrodach jest wtedy mało.
Gdy bywa cieplej rozpoczynamy
cięcia drzew i krzewów a nawet
uprawy pod osłonami, w foliach.
Niekiedy rozkwitają już pierwsze
kwiaty cebulowe m.in. przebiśniegi. Nasi przodkowie na początku
lutego uroczyście obchodzili 2 lutego święto Ofiarowania Pańskiego,
w Polsce nazywane świętem Matki
Bożej Gromnicznej. Wtedy święcono bowiem gromnice, z których
światło symbolizuje Chrystusa.
Gromnice towarzyszyły naszym
przodkom od chwili urodzin do
chwili śmierci.

zaznaczonych jako korzystne.
W przydomowym ogródku, na
działce, cięcia prześwietlające
drzew i krzewów, usuwanie suchych pędów malin, obcinanie
pnączy, cięcie żywopłotów i winorośli, przygotowanie podłoża
w cieplarniach prowadzić najlepiej
w dni bez mrozu, w czasie ubywania Księżyca, od 2 do 17, brak linii
i linia przerywana. Karczowanie
drzew przeprowadzać najlepiej
w okresie przybywania Księżyca
do 2 i po 17.
W kwadrze uprawy (podobnie
jak w styczniu) po oskrobaniu pni
z łuszczącej się kory można je
bielić wapnem zmieszanym z gliną
i krowieńcem, a także zakładać
opaski na drzewa przeciw szkodnikom. Wtedy też można osłaniać drzewka przed nadmiernym
ogrzaniem od strony południowej
papierem falistym lub deską.

W pierwszej połowie lutego
wykonuje się podobne prace,
jak w styczniu. W końcu miesiąca, zwłaszcza gdy początek był
mroźny, można przystąpić do
zakładania ciepłego inspektu. Na
początku miesiąca można już
siać, pikować i przesadzać rośliny
w szklarniach lub na parapetach
okiennych. Bardzo dobry czas do
tych czynności będzie jeszcze 1,
potem po 18. Czynności te można również wykonywać w kwadrze
korzenia od 3 do 9. Wtedy również
można rozpoczynać pędzenie
roślin cebulowych i warzyw. Przesadzać kwiaty i rozsadę najlepiej
w podobnych terminach w dniach

Warto już wysiewać nasiona roślin,
z których pragniemy otrzymać
wczesną rozsadę. Rośliny liściowe,
np. kapustne, najlepiej wysiewać
po nowiu w kwadrze liścia. Rośliny korzeniowe, które plonować
będą jeszcze w tym roku, wysiewać najlepiej w kwadrze korzenia,
w drugiej kolejności w kwadrze
liścia, w trzeciej owocu. Rośliny
owocowe, kwiatowe najlepiej

WEDŁUG DAWNYCH REGUŁ

PROGNOZA POGODY NA LUTY
Luty może obdarzać nas mało przyjemną, uciążliwą, wietrzną, zmienną
pogodą. Sporo dni będzie z wiatrami,
opadami, odwilżami. Więcej dni zimowych i rozpogodzeń, chłodów,
mrozów na początku w środku
miesiąca. W pozostałych okresach
aura mało stabilna. Przeplatanka
ociepleń, ochłodzeń i opadów. Sporo
dni wietrznych.

na przełomie pierwszej i drugiej
oraz
na
początku
drugiej dekady. Po kilku dniach
ładniejszych zmiana. Na przełomie
drugiej i trzeciej dekady pogorszenie
aury sporo chmur i opadów. W tym
opady deszczu, deszczu ze śniegiem
i śniegu mogą być nawet dosyć intensywne. Potem zmiennie raz chłodniej,
raz cieplej. Przybywać będzie jednak
stopniowo dni pogodnych.
Zbigniew Przybylak

Na początku miesiąca może być kilka dni ładniejszych z mrozami. Potem
odwilżowo, zmiennie, wietrznie, nieprzyjemnie. Kolejny okres ładniejszej,
ale nadal wietrznej i chłodniejszej aury
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wysiewać przed pełnią w kwadrze
owocu (dwie linie ciągłe).
Rośliny pokojowe, balkonowe m.in.
pelargonie, sadzonkować, ukorzeniać najlepiej w kwadrze korzenia,
w drugiej kolejności w kwadrze
liścia.
Cięcie drzew w lasach z przeznaczeniem na opał, sprzęty najlepiej
przeprowadzać od 2 do 17. Z kolei
drewno budulcowe pozyskiwać
w okresie przybywania Księżyca,
szczególnie przed pełnią 1 i po 17,
zwłaszcza po 24.
Nawozić pola, łąki obornikiem,
kompostem, zakładać inspekty
najkorzystniej w kwadrze uprawy
(linia przerywana).
Ubijać zwierzęta najlepiej do 2 i po
17, a szczególnie 22, 23 , 27, 28.
Kury, indyki, gęsi, kaczki na ekologiczny wyląg piskląt nasadzać
najdogodniej 1 i po 24. Zabiegi
rozpłodowe zwierząt przeprowadzać najlepiej do 2 i po 17. Szczególnie dobre dni to 19, 26, 27, 28,
unikać dni wykreślonych.
Prace w pasiekach wykonywać
najlepiej od 3 do 16, a szczególnie
od 10 do 16.
Zbigniew Przybylak

DOMOWE RECEPTY
I KURACJE UZDRAWIAJĄCE

OBJAŚNIENIA SYMBOLI GRAFICZNCH

Witaminowa mieszanka
na nerwy i bezsenność

POZIOME LINIE CIĄGŁE – wyznaczają dni niestosowne do siewów,

W ludowej medycynie krajów
bałkańskich popularne było kilka
witaminowych mikstur wzmacniających nerwy i cały organizm.
A oto jedna recept. Przy bezsenności albo nadmiernych niepokojach,
także dolegliwościach sercowych,
zaburzeniach krążenia osłabieniu
zażywać po lekkiej kolacji - najlepiej
bezmięsnej i nie później jak o godz.
18 – łyżeczkę następującej mieszanki. Przygotować 400 g nie obranych
pestek z dyni. Obrać je, podpiec na
patelni i potem potłuc, zmielić na
proszek. Sproszkować łyżkę owoców dzikiej róży, wcześniej usunąć
włoski i pestki. Zmielić też lub utłuc
na proszek łyżkę słodkich migdałów
Te składniki zmieszać razem z łyżką
miodu wielokwiatowego, łyżeczką
proszku z anyżu albo cynamonu oraz
łyżką wysuszonego zmielonego na
proszek chleba razowego wypiekanego na zakwasie – jeszcze lepsza
byłaby łyżka świeżego zakwasu
chlebowego. Miksturę przechowywać w słoiku. Łyżeczkę mieszanki
rozpuścić w ćwierć szklanki soku
owocowego domowej roboty bez
konserwantów np. z malin, porzeczek, dzikiej róży, jabłek itp. albo
herbaty ziołowej z lipy, melisy, odwaru z owsa lub pszenicy. Wypić wolno
łykami 20 minut po kolacji.
Zbigniew Przybylak

RYSUNKI RĄCZKI – wskazują dni korzystne do siewów, zbiorów,

zbiorów i sadzenia.

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.

ŻYCIE OD KUCHNI

ŻYCIE OD KUCHNI

ŻYCIE OD KUCHNI

Miłość ci wszystko wybaczy
I znów minął Dzień Babci, uczczony
przez moją rodzinę wielogodzinnym
spotkaniem przy suto zastawionym
stole. Przyjechał Karol z rodziną, co
oznaczało konieczność przygotowania wyrafinowanych posiłków
dla blisko 10 osób. Zaczęłam marzyć o życiu w społeczeństwie, gdzie
babcie honoruje się zapraszaniem
ich w Dniu Babci do luksusowych
lokali gastronomicznych. Postanowiłam więc teraz przygotować tylko makaron z jakimś niekłopotliwym
sosem, bo Zosia i Piotrek wybierali
się do Warszawy, gdzie zamierzali
umieścić swoje pociechy na pierwszy tydzień ferii.
Szłam właśnie do kuchni, gdy do
moich uszu doszły słowa rozmowy.
To Zosia z Piotrem usiłowali coś
wyperswadować Kasi. Wkrótce zorientowałam się, że moja wnuczka
nie chciała jechać do Warszawy,
a jeszcze bardziej – na drugi tydzień
ferii do Krakowa. Dziwne. Kaśka była
obieżyświatem i zawsze była gotowa
wyjechać. Co aż tak atrakcyjnego
było w naszym miasteczku, że nie
chciała go opuszczać w czasie ferii?
Tego się nie dowiedziałam, usłyszałam natomiast jej płacz. Wkroczyłam
do pokoju. Nie pozwolę krzywdzić
dziecka albo się jest babcią, albo
nie.
– O, dobrze, że jesteś, mamo
– powiedziała na mój widok Zosia.
– Mamy tu taki problem…
– Dlaczego płaczesz, Kasiu?
– chwilowo to było dla mnie najważniejsze.
– Nie chcę jechać… – wychlipała
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Kasia i pociągnęła nosem.
– Idź po chusteczkę – powiedziałam
odruchowo, ale była to słuszna decyzja. Gdy w pokoju zostały same
dorosłe osoby, sytuacja z miejsca
się wyjaśniła.
– Kaśka nie chce jechać, bo się zakochała – wypaliła Zosia. Opadłam
na najbliższy fotel. Córka powinna
była mnie ostrzec, w końcu nie
jestem już taka młoda.
– Zakochała? – powtórzyłam niemądrze.
– To znaczy umówiła się z jakimś
chłopakiem, że spotkają się w drugim tygodniu ferii i pójdą do kina
czy na spacer – ciągnęła Zosia.
– A przecież mamy w planach ten
Kraków.
– Przede wszystkim uważam, że
ona jest zdecydowanie za młoda
na chłopaków. Ja się na żadne
randki nie zgadzam – wtrącił Piotrek.
– Najpierw niech skończy studia. Bo
jak nie…
Przed moimi oczami zaczął przewijać się film: Zosia przeganiająca
sprzed domu wszystkich osobników płci męskiej i Piotrek siedzący
z dubeltówką w oknie, na wypadek, gdyby któryś wychylił się zza
węgła… Szybko powściągnęłam
wyobraźnię.
– O jej studiach porozmawiamy
później – przerwałam mu brutalnie.
Widać zapomniał, jaki był nieszczęśliwy, gdy mój Józek przeganiał go
spod domu w czasach, gdy Piotrek
zaczynał umawiać się z Zosią. – Po-

HOROSKOP

Baran 21.03.- 19.04.

myślmy, co zrobić, żeby można było
pogodzić wyjazd ze spotkaniem
Kasi z kolegą.
Szybko ustaliłyśmy z córką, że
wystarczy, jeśli młodzi spotkają
się w kolejne weekendy. Wyjazd
do Warszawy opóźniono, powrót
przyspieszono, a Zosia zatelefonowała do rodziców kolegi Kasi, których pamiętała z zebrań szkolnych.
Zaproponowała, że skoro i tak wzięła
urlop, chętnie roztoczy opiekę nad
naszymi Romeem i Julią. Tylko
Piotrek chodził naburmuszony, że
ktoś śmiał podnieść oczy na jego
córeczkę. Ale cóż, będzie musiał
wybaczyć.
Babcia Jadzia

Spaghetti
w sosie serowym
z brokułami
paczka spaghetti, kilka plasterków
boczku lub bekonu, 2–3 dwa
opakowania serków Lazur, 400
ml śmietany, łyżeczka oleju, biały
pieprz, brokuły, sól i cukier.

Brokuły ugotować w wodzie z dodatkiem soli i cukru (górne części powinny wystawać nad powierzchnię
wody). Spaghetti ugotować al dente.
Na oleju podsmażyć boczek (bekon).
Dodać pokruszony ser, gdy się stopi
– dołączyć śmietanę. Podgrzewać,
mieszając. Gdy ser jest całkowicie
stopiony i sos się zagotował, doprawić białym pieprzem. Na talerzach
ułożyć makaron i brokuły, polać
sosem i natychmiast podawać.

Kariera i finanse zapowiadają się całkiem nieźle, ale postaraj się trochę
mniej wydawać. Poczujesz, że przybywa Ci energii do działania.
Samotne Barany mogą zakochać się w podróży.

Byk 20.04.- 20.05.
Czekają Cię większe wydatki, więc oszczędnie gospodaruj finansami.
Zastanów się, czy pewne sprawy nie dojrzały już do zmian. Decyzję
podejmij po namyśle. Nie działaj pod wpływem emocji. W miłości
dobra passa.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
Tempo życia wyraźnie wzrośnie, ale dobrze Ci to będzie służyć.
Odniesiesz sukces, gdy wykorzystasz okazję by zaprezentować
swoje talenty, kreatywność i przedsiębiorczość. Zaś Twoja towarzyska
popularność sięgnie teraz szczytu. Gwiazdy Ci sprzyjają.

Rak 22.06.- 22.07.
Musisz wykazać się systematyczną pracą, by coś osiągnąć. Więc
nie narzekaj, tylko zabierz się do działania. Możesz odnieść sukces
i zwiększyć dochody domowego budżetu. Nie będziesz w najbliższym
czasie narzekać na samotność, przyjaciele będą Cię odwiedzać.

Lew 23.07.- 22.08.
W pracy na bieżąco rozwiązuj problemy, a osiągniesz swój cel i poprawi
się Twoja pozycja zawodowa. Szybko wyciągaj wnioski i reaguj na
sytuacje. W życiu uczuciowym nie tkwij w związku tylko ze względu na
strach przed samotnością.

Panna 23.08.- 22.09.
Wyjaśni się sprawa, z którą miałeś kłopoty i jeszcze nieoczekiwanie
dostaniesz jakieś pieniądze. Więc zapłać rachunki i nie szalej z zakupami.
W życiu rodzinnym wykaż się większą cierpliwości i wyrozumiałością.
Każdy ma gorsze dni.

Waga 23.09.- 22.10.
W życiu zawodowym bez zmian i większych problemów. Dostaniesz
miłe zaproszenie na spotkanie towarzyskie, które może zaowocować
w przyszłości ciekawymi propozycjami. Odczujesz przypływ energii
i chęć do działania.

Skorpion 23.10.- 21.11.
Szykuje się podróż służbowa, podczas której nawiążesz nowe kontakty
bardzo przydatne w przyszłości. Odkryjesz w sobie także nową pasję.
W miłości okaż partnerowi więcej uczucia i zainteresowania jego
problemami.

Strzelec 22.11.- 21.12.
Będziesz mieć okazję, by zdobyć oczekiwany długo awans lub zarobić
większe pieniądze. Nie zmarnuj takiej szansy i działaj rozważnie.
Wykażesz się umiejętnościami prowadzenia trudnych biznesowych
rozmów.

Koziorożec 22.12.- 19.01.

Kino NIWA ZAPRASZA
26–28 STYCZNIA

„Apocalypto”
(USA, 2006); Dramat historyczny; Reżyseria: Mel Gibson; Scenariusz: Mel Gibson, Farhad Safinia; Obsada: Rudy Youngblood - Łapa
Jaguara, Dalia Hernandez - Seven, Jonathan Brewer - Blunted, Morris Birdyellowhead - Flint Sky, Carlos Emilio Baez - Turtles Run

Łapa Jaguara – młody wojownik z plemienia zamieszkującego dżunglę, doświadcza dramatycznych zmian w życiu swoim i swoich współplemieńców. Odwieczny porządek harmonijnej egzystencji zostaje brutalnie zburzony
przez okrutnych obcych przybyszów. Mężczyzna zostanie zmuszony do odbycia niebezpiecznej wyprawy do
nieznanego mu świata, cywilizacji opartej na strachu i ucisku, gdzie czeka go straszny koniec. Nie poddaje się
jednak i podejmuje desperacką próbę ratowania życia i ucieczki z przeklętego miasta. Miłość do żony i rodziny, więź z plemieniem dadzą mu
nadludzką wprost siłę, potrzebną, by samotnie przemierzyć dżunglę
i stawić czoła depczącemu po piętach pościgowi.

2–4 LUTEGO

„BORAT”
Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan (USA, 2006); Komedia; czas 84 min.; Reżyseria: Larry Charles; Scenariusz:
Sacha Baron Cohen, Anthony Hines, Peter Baynham, Dan Mazer; Obsada: Sacha
Baron Cohen - Borat Sagdiyev, Pamela Anderson - Pamela Anderson, Ken Davitian
- Azamat Bagatov, Luenell - Luenell, Bob Barr - Bob Barr

Reżyser z Kazachstanu wyrusza do Stanów Zjednoczonych, by nakręcić film dokumentalny o dniu dzisiejszym „największego mocarstwa na
świecie”. Na miejscu zakochuje się w bohaterce „Słonecznego patrolu”
Pameli Anderson i postanawia zdobyć jej serce.

Koniecznie pomyśl, co możesz jeszcze zrobić, by być bardziej
docenianym i nagradzanym pracownikiem. Jesteś tego wart.
W uczuciach trochę niepewności. Polegaj na swojej intuicji i zaufaj
partnerowi, razem przejdziecie trudne chwile.

Wodnik 20.01.- 18.02.
Twój nastrój będzie się często zmieniał, co nie pomoże załagodzić
sporów. To zły moment na podejmowanie ważnych decyzji. Lepiej
odłóż je na później. Teraz spotkaj się z przyjaciółmi i zregeneruj
nerwy. Odpocznij.

Ryby 19.02.- 20.03.
Dobre i złe chwile będą się teraz przeplatać. Postaraj się, by tych
pierwszych było więcej. Praca da Ci wiele satysfakcji. W życiu
uczuciowym nie nadużywaj cierpliwości drugiej strony. Zapominanie
o drobiazgach może stać się powodem wielu nieporozumień.

Z przymrużeniem oka
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Czy rzeczywiście będzie
bezpieczna szkoła?
I znowu zaczęło się od telefonu.
Tym razem mój inny niż opisany
w poprzednim felietonie przyjaciel
z Nasielska zapytał, czy czytałem
w grudniowym numerze Życia artykuł „Bezpieczna szkoła” i co sądzę
o opisanej w nim ustawie, którą przygotowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ja zawsze naszą lokalną gazetę
czytam dokładnie i pamiętam treść tej
publikacji kompetentnie omawiającej
ministerialny dokument. Nawet tytuł
nie budził moich zastrzeżeń. Intencją
ustawodawcy jest doprowadzenie
do tego, aby wszystkie szkoły były
bezpieczne.
Jednak wątpliwości moje budzi sama
osoba inicjatora ustawy, pana ministra
Giertycha. Prawie co tydzień ogłasza
coś nowego. Większość jego decyzji
jest po prostu nierozsądna i wywołuje
protesty nie tylko co odważniejszych
nauczycieli. Protestują również
uczniowie. Jak nie mają krytykować
ministra, skoro daje on maturę nie
tylko tym, którzy solidnie pracowali,
ale i tym, co się nie chcieli uczyć? Nazwane to zostało amnestią maturalną
i okazało się niezgodne z konstytucją,
co jednoznacznie stwierdził Trybunał
Konstytucyjny. A co to ma wspólnego z pedagogiką? Pan minister
wykształcenia pedagogicznego nie
ma (wszyscy nauczyciele muszą je
mieć), nigdy w szkole nie pracował.
Ma jednak zastępców, doradców
i do dyspozycji opinie uczonych
ekspertów. Słucha pewnie tylko tych,
którzy mu przytakują. A tacy zawsze
się znajdą. To nie tylko w perelu byli
mierni i wierni. Tych, którzy protestują ,
po prostu pozbywa się. Ale przecież tak
postępuje nie tylko pan Giertych. Cała
ekipa rządząca przyjęła taką politykę.
A my wszyscy zaczynamy się do tego
przyzwyczajać.
Tak. Ale ja wygłaszam tutaj sądy o błędach popełnianych przez pana ministra.
Jednak ustawa to inna para kaloszy. Jest
ona przygotowywana przez cały rząd
z udziałem, mam taką nadzieję, również niezależnych ekspertów. Potem
jeszcze przejdzie przez Sejm i Senat.
Musi więc zawierać racjonalne treści.
Czy tak rzeczywiście jest?
Z tym pytaniem zwróciłem się do
swojego przyjaciela z Nasielska, który
do mnie telefonował. W sprawach
oświaty jest on dla mnie ekspertem.
Całe swoje życie zawodowe spędził
w różnego rodzaju szkołach pracując
tam na różnych stanowiskach. Oto
skrócona wersja jego wypowiedzi. Nie
zmieści się ona w jednym felietonie
(redakcja przeznacza na moje pisanie
ściśle określoną ilość miejsca) i dlatego
muszę jeszcze do tej sprawy wrócić następnym razem.
O złym stanie polskiej oświaty - stwierdził mój przyjaciel – zaczęto głośno
mówić po tragicznym wypadku,
jaki miał miejsce w Gimnazjum nr
2 w Gdańsku. Tragiczna śmierć czternastoletniej Ani stała się dla polityków
i mediów okazją do wszczęcia alarmu.
Minister Roman Giertych wykorzystał
ją jako pretekst do sformułowania programu naprawczego dla szkół zatytułowanego „Zero tolerancji.” Jest on nie
od dziś orędownikiem wprowadzenia
we wszystkich szkołach autorytarnego
programu wychowawczego.
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Sprzedam plac pod zabudowę,
Nasielsk, ul. Lazurowa, tel. 0 515
132 570

Właśnie przygotowany przez MEN
projekt ustawy ten program sankcjonuje i szczegółowo rozwija. Ma
ona uczynić bezpiecznymi wszystkie
placówki oświatowe i przezwyciężyć
kryzys wychowawczy, który zdaniem
autorów ustawy, bardzo się nasilił.

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

Należy jednak zastanowić się, czy
rzeczywiście obecnie w procesie
wychowawczym występuje tak
poważny kryzys. Zacytuję – mówi
mój przyjaciel – stwierdzenie
wybitnej znawczyni problemów
młodzieży, autorki książki „Młodzi
w nowym świecie” prof. Hanny
Świdy Ziemby:

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

„Kryzys istnieje, ale to kryzys cywilizacji, czy też mówiąc najprościej
kryzys człowieka.”
We współczesnym społeczeństwie
przejawia się on przede wszystkim
w agresji i zaniku zbiorowych więzi.
Naturalnie, te wszystkie negatywne
zjawiska, które występują w świecie ludzi dorosłych mają miejsce
również wśród dzieci i młodzieży.
Uczniowie w szkole są agresywni
przede wszystkim dlatego, że taki
wzór zachowania podsuwają im
dorośli. Cała Polska ogląda w telewizji
zachowanie młodzieży wszechpolskiej, której ideowym przywódcą był
do niedawna pan wicepremier Roman
Giertych. Młodzi ludzie mają również
okazję podziwiać wyczyny i słuchać
słów i towarzyszącego im rechotu
jego kolegi, drugiego wicepremiera;
wystąpień pani Renaty Beger, pana
Stanisława Łyżwińskiego. Takich
przykładów chamstwa, prymitywizmu, łamania podstawowych norm
moralnych dostarczają im ludzie,
którzy są dzisiaj na świeczniku. Myśmy tych ludzi wybrali i to jest właśnie
kryzys cywilizacji i kryzys człowieka,
o którym pisze prof. Hanna Świda
Ziemba w swojej książce.
Uczniowie w szkole są agresywni,
bo w otaczającej ich rzeczywistości
społecznej jest pełno nieufności
i podejrzeń. To szalejąca lustracja
stwarza taką atmosferę. Ona niszczy
wszystkie dotychczasowe autorytety, ostatnio również dotychczas
uważane za nieskalane autorytety
ludzi Kościoła. Ale temu już nie jest
winna obecna ekipa rządząca. To
już dawno podjęto dziką lustrację
nie licząc się z jej konsekwencjami.
Nie słuchano wtedy i nie słucha się
dziś ostrzeżeń wielu intelektualistów
i coraz głośniejszych ostatnio wypowiedzi wielu mądrych dostojników
kościelnych. Niektórzy nierozsądni
dziennikarze i politycy nie widzą,
że to oni właśnie przyczyniają się do
tego, co próbuje się nazywać kryzysem wychowawczym.
Tyle na dzisiaj wypowiedzi mojego
przyjaciela. Jak zwykle na koniec felietonu cytat.
Tym razem będzie nim fraszka, którą
znalazłem w jednym z numerów
Polityki. Autorem jej jest felietonista
tego popularnego tygodnika R. M.
Groński:
„Unikaj ciąży
Giertych krąży.”
Antoni z Ursusa

OGŁOSZENIA
DROBNE

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

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA
W SCHRONISKU W CHRCYNNIE CZEKAJĄ
ZWIERZACZKI STĘSKNIONE
ZA WŁASNYM DOMEM.
Słodkie i bardzo ładne ok. 4- miesięczne
cztery szczeniaczki
pilnie potrzebują własnego domu. Każdy z
nich jest bardzo oryginalnie umaszczony
(jasnoczekoladowy,
w łatki biało-czarne
z elemantami rudego,
czarny podpalany,
biszkoptowy) Matka
ich jest mała, więc
one będą w przyszłości niedużymi pieskami. Maluchy są zdrowe, zahartowane, mając właściwą
opiekę, wyrosną na mądre i wierne psy. Przygarnijcie je!!!
TEL.
022 782 47 70
lub
506403514

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
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
Sprzedam fiata 126, 1996 r.,
cena do uzgodnienia, tel. 0 606
273 714
AVON - zostań konsultantką,
zarobek, prezenty, bez wpisowego, tel. 0 23 654 13 85, 0 500
241 104
Zatrudnię kobiety i mężczyzny w przetwórstwie na stałe,
tel. 0 600 097 331
Ziemniak - warzywa na zamówienie z dostawą, tel. 0 668
474 491

26 stycznia–8 lutego

OGŁOSZENIA
DROBNE
Kupię mieszkanie 3-4 pokojowe
w Nasielsku, tel. 0 600 789 714
Kupię dom w Pieścirogach,
tel. 0501 083 142, 0 23 676 60 51
Sprzedam działkę 4400 m2
w Mogowie, cena do negocjacji,
tel. 0 604 591 084, 023 691 43 32
Sprzedam nieużywaną termę
elektryczną 50 l - 100 zł, tel. 0 661
756 803
Kupię mieszkanie w bloku albo
mały domek w Nasielsku lub okolicach, tel. 0 662 125 303
Do wynajęcia mieszkanie (2-pokojowe) blok, Nasielsk, ul. Elektronowa, tel. 0 23 691 28 67
Sprzedam mieszkanie 64m2
w Nasielsku, blok przy ul. Płońskiej,
tel. 0 602 630 680
Fundacja Centrum Ochrony
Środowiska zatrudni mężczyznę.
Praca przy obsłudze zwierząt
w schronisku w Chrcynnie,
tel. 0 602 630 451
Sprzedam zamrażarkę sklepową
przeszkloną, tel. 0 22 794 34 11
Mercedesem do ślubu, tel. 0 608
394 281
Sprzedam biurko sklepowe z witryną oraz manekin, tel. 022 794
34 11 (wieczorem)
Kupię mieszkanie w bloku, 2 pokoje lub dom wolnostojący mały
(wykończony lub do remontu)
w Nasielsku, lub okolicy, tel. 0 501
638 461
Kupię działkę budowlaną w Nasielsku lub Pieścirogach od 1000
do 4000 m2, tel. 0 602 225 695
Przyjmę na staż do biura w Nasielsku, tel. 0 694 948 565
Poszukuję w Nasielsku lub okolicy pomieszczenia około 40
m2 na mały warsztat lub garaż,
tel. 0 607 687 306
Sprzedam działkę budowlaną 10
arów, Stare Pieścirogi, koło przepompowni gazu, cena 30 000 zł,
tel. 0 23 693 00 56 lub 0 501 406
723
Sprzedam pilnie samochód Micra
Nissan po wypadku z 1997 r. (105
tys. km), tel. 0 23 691 20 31
Korepetycje i przygotowanie do
matury z j. polskiego, doświadczony i przeszkolony egzaminator,
tel. 0 695 479 063
Sprzedam 6 szt. dużych brzóz na
boazerię, tel. 0 23 611 06 62
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Skład drużyny zwycięskiej: SP w Cieksynie
– Przeorska Ewelina, Ostrowska Alicja, Sobczyńska Paulina- opiekun Malon Andrzej

III

Dołącz do nas
i nagradzaj

Zwykła zabawa może doskonałym biznesem. Dlatego
zwracamy do przedstawicieli firm oraz instytucji z propozycją fundowania nagród dla wylosowanych osób, które
prawidłowo rozwiążą krzyżówkę. Mogą to być zarówno
nagrody rzeczowe, jak i – w przypadku firm handlowych
– talony na zakup towarów – albo inne.
Co dwa tygodnie losujemy troje zwycięzców. Dzięki ufundowaniu dla nich nagród mają Państwo możliwość zamieszczenia
swojej oferty reklamowej na ostatniej, kolorowej stronie „Życia
Nasielska”.
Krzyżówka już po raz czwarty ukazuje się na łamach naszego czasopisma. Jest doskonałym sposobem na spędzenie
wolnego czasu. Rozwija nie tylko umysł, ale również daje
wielką satysfakcję jeżeli uda się nam rozwiązać hasło i zapełnić wszystkie białe pola prawidłowymi odpowiedziami.
Krzyżówki cieszą się coraz większą popularnością wśród
naszych czytelników. Do redakcji każdego dnia przychodzą
listy i kartki pocztowe z rozwiązanymi hasłami.
Zapraszamy do współpracy,
Redakcja
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Skład drużyny zwycięskiej: ZS nr 2 w Cieksynie
– Wierzbowska Angelika, Niezgoda Anita, Ołtarzewska Agnieszka- opiekun Malon Andrzej
KATEGORIA CHŁOPCÓW
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SPORT

ZAWODY POWIATOWE

Dzień później po zawodach w tenisa stołowego dla
szkół podstawowych tj. 8.01 br. przyszedł czas na
rywalizację pomiędzy kolegami i koleżankami ze
starszych klas. Na eliminacjach do zawodów powiatowych spotkały się ze sobą drużyny z Gimnazjum
z Cieksyna, Gimnazjum z Nasielska oraz Gimnazjum
z Pieścirogów. Po losowaniu i ustaleniu kolejności
spotkań przystąpiono do rozgrywek.
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Skład drużyny zwycięskiej:
SP w Cieksynie – Białorudzki Kamil, Kancerek Damian,
Zembrzyski Damian - opieIV kun Malon Andrzej
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Już 8 stycznia 2007 r. uczniowie szkół podstawowych zainaugurowali rok sportowy poprzez
udział w drużynowych zawodach w tenisa stołowego. Zawody te odbyły się w nasielskiej hali
sportowej. Udział w tej bardzo popularnej grze, inaczej nazywanej ping-pongiem, wzięły wszystkie
szkoły z terenu miasta i gminy Nasielsk tj.:SP w Dębinkach, SP w Budach Siennickich, SP w Nasielsku, SP w Popowie Borowym, SP w Cieksynie, SP w Pieścirogach. Na 8 stołach rozgrywało swoje
pojedynki 36 zawodników. Poniżej przedstawiam wyniki spotkań w układzie tabelarycznym.
M.K.
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Skład drużyny zwycięskiej: ZS nr 2 w Cieksynie
– Klepczyński Marcin, Włodarczyk Patryk, Szpygiel Jarosław- opiekun Malon Andrzej
M.K.

12 stycznia br. w hali sportowej odbyły się
zawody w dwa ognie usportowione. Był to
etap powiatowy. Naszą gminę reprezentowała drużyna chłopców ze Szkoły Podstawowej w Cieksynie, która wygrała etap
gminny. Oprócz naszej reprezentacji przyjechała reprezentacja gminy Pomiechówek
oraz z gminy Nowy Dworu Maz. - Szkoła
Podstawowa z Twierdzy Modlin. Po losowaniu i ustaleniu kolejności meczów rozpoczęto zawody. Jako pierwsi spotkali się ze
sobą chłopcy z Cieksyna i Pomiechówka.
W pierwszej połowie Cieksyn przegrywał
z Pomiechówkiem 18 do 19. W drugiej
połowie spotkania chłopcy z Cieksyna
nadrobili straty i pokonali Pomiechówek
37 do 34 punktów. W następnym meczu
wystąpiły reprezentacje Twierdzy Modlin
i Cieksyna. Po wyrównanej walce Cieksyn pokonał swoich przeciwników 39 do
33 punktów, zostając mistrzem powiatu
w tej dyscyplinie sportowej. Ostatni mecz
to rywalizacja o trzecie miejsce. Drużyna
z Twierdzy Modlin zdecydowanie pokonała Pomiechówek stosunkiem punktów
40 do 28.
Skład drużyny zwycięskiej: Bieżuński
Kamil, Dublewski Kamil, Dalecki Kamil,
Wrocławski Krystian, Przeorski Krystian,
Szuliński Damian, Zembrzuski Paweł,
Krynicki Patryk, Kancerek Damian, Radzikowski Maciej

KRZYŻÓWKA nr 2/2007

Kupon z hasłem prosimy przesłać na adres naszej redakcji do 9 lutego. Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrody. Wyniki losowania
opublikujemy 23 lutego.
23 stycznia odbyło się losowanie nagród wśród osób które prawidłowo rozwiązały krzyżówkę noworoczną. Podwójne zaproszenia do kina trafią do: Michała
Antoniewicza z Mogowa, Wandy Malinowskiej z Nasielska i Eli Rajkowskiej z Mogowa.

