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Rozmowa z Marią Kowalską, Sekretarzem Nasielska,
kandydatką do Sejmu RP
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Na pewno nie prestiż i sława, nie mam cech
próżności, jestem osobą skromną. Czy duże
pieniądze – też nie, bo jeśli chcąc prawidłowo
działać trzeba uruchomić kilka biur poselskich
i mieć stały kontakt z wyborcami. Głównym
argumentem jest chęć dokonania zmian
w obecnej rzeczywistości. Jako wieloletni
praktyk w samorządach, w stałych kontaktach z ludźmi, wiem, jak zmodyfikować
prawo, aby dobrze służyło ludziom.

Pożegnanie lata
w nasielskim
przedszkolu

str. 8

Mały VAT
na mieszkania

Czytaj na str. 3

W razie braku zainteresowania ze strony
właściciela wszczynamy postępowanie administracyjne.

Czytaj na str. 2

Szkoła
z tradycjami

pracy w placówkach handlowych w 12 dni świątecznych
w roku - poinformowało biuro
prasowe Kancelarii Prezydenta.
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Kary
dla spóźnionych
rolników
str. 10

Nowelizacja Kodeksu pracy przewiduje
wprowadzenie zakazu pracy w placówkach
handlowych w Nowy Rok, w święta Wielkiej Nocy, 1 maja, 3 maja, w pierwszy dzień
Zielonych Świątek, w Boże Ciało, 15 sierpnia
- w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny, Wszystkich Świętych (1 listopada), Święto Niepodległości (11 listopada), a także święta
Bożego Narodzenia. W nowym Kodeksie jest
również mowa o zakazie pracy, jeśli któreś
z tych świąt przypada w niedzielę.

Droższe
witaminy str. 10

W te dni będą mogły jednak pracować placówki kultury, oświaty, stacje benzynowe i apteki.
W świetle nowelizacji handlować w te dni będą
mogli też wszyscy ci, którzy prowadzą jednoosobową firmę i nie zatrudniają pracowników.

str. 11, 12
K

Do osób, które nie posiadają odpowiednich
dokumentów zwracamy się w formie
pisemnej, o jak
najszybsze podpisanie umowy i wypełnianie określonych
przepisów dając konkretny termin.

Pracownicy dużych sklepów święta
spędzą w domu
tało się tak, jak chcieli posłoS
wie. Prezydent RP podpisał
ustawę wprowadzającą zakaz

Remonty
z motywacją

E

Jakie sankcje grożą tym
mieszkańcom, którzy nie
mają podpisanych umów
na wywóz odpadów? Czy
tylko kończy się na ukaraniu mandatem?

Zakaz handlu

str. 9

R

Rozmowa z Bogdanem Ruszkowskim,
kierownikiem wydziału rolnictwa i
ochrony środowiska Urzędu Miejskiego

Co skłoniło Panią do startowania – nadmiar czasu, prestiż, ewentualna sława i pieniądze,
a może – mówiąc bardzo ogólnie – autentyczna chęć dokonania zmian w zasadach
rządzących naszą polityką i gospodarką?

L

A

M

A

1 września br. w nasielskim
Liceum Ogólnokształcącym
im. Jarosława Iwaszkiewicza stanowisko dyrektora objął Robert
Parzonka. Został wybrany na 5 letnią kadencję. Ma 35 lat i od 10
lat pracuje w tej placówce jako
nauczyciel języka polskiego.

Senat wprowadził do nowelizacji poprawkę, która wprowadza możliwość pracy w placówkach
handlowych przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na użyteczność społeczną lub
codzienne potrzeby ludności.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od
dnia ogłoszenia.
dar
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Monitoring jest rzeczą wskazaną

Komisariat Policji w Nasielsku,
tel. (023) 691–23–77, 691–22–07
Pogotowie energetyczne
991 lub (024) 365 10 10
Straż Pożarna Nasielsk
998
Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. (023) 691–23–46
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
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

Rozmowa z Bogdanem Ruszkowskim, kierownikiem wydziału rolnictwa i ochrony środowiska Urzędu Miejskiego

Urząd Miejski wziął się za porządki. Można Pana teraz spotkać
w asyście mundurowych, chodzącego od mieszkania do mieszkania
– w jakim celu?
Urząd Miejski w Nasielsku, zgodnie
z Ustawą o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, uchwałą
Rady Miejskiej NR LXV/437/06
z dnia 28 września 2006 roku,
w spawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie
Miasta i Gminy Nasielsk, rozpoczął
egzekwowanie zapisów ww. aktów
prawnych. W tym celu Burmistrz,
zarządzeniem nr 41 z dnia 16
kwietnia powołał komisję, w której
skład wchodzą:
- przedstawiciele U.M. w Nasielsku,
- przedstawiciel Z.G.K.i M. w Nasielsku,
- przedstawiciel komendy Policji
w Nasielsku,
Komisja w ww. składzie kontroluje
czy właściciele posiadają:
- umowy na wywóz odpadów na
wywóz odpadów komunalnych

mentowania korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący
gminną jednostką organizacyjną
lub podmiot posiadający zezwolenie na wykonywanie usług usuwania
odpadów komunalnych przez okazanie umowy i dowodów płacenia
za usługi lub okazanie, na żądanie
wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta, dowodów płacenia za składowanie odpadów na składowisku
odpadów komunalnych.
Dzięki tym działaniom zmniejszy się
zanieczyszczanie lasów, oraz znikną
dzikie wysypiska.
Czy wszystkie drzwi są dla komisji
otwarte?
Jeżeli komisja nie zastanie właściciela,
a zdarza się to dość często, nic złego się nie dzieje. Zwracamy się do
właściciela dając dość długi termin,
aby dostarczył nam w sposób najbardziej dogodny dla niego umowę
wraz z rachunkami, zaświadczenia ze
szczepienia psa, a my zrobimy kserokopie w/w dokumentów.
W
których
częściach miasta i gminy już
sprawdziliście
umowy?

NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax (023) 693–20–02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. (023) 693–14–28

Na dzień 28.09.
2007r. skontrolowaliśmy
miejscowości:
B o rkowo,
Kędzierzawice, Nowie
Pieścirogi ul.
Diamentowa,
Stare Pieścirogi
ul. Makowa,
teren za kinem
„ Niwa”, Psucin
ul. Warszawska,
Nasielsk
ul.
Traugutta.

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. Warszawska 26
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

Dokąd wybieracie się
w najbliższych
dniach?

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

i opróżniania zbiorników bezodpływowych (w przypadku kanalizacji umowa na przyłączenie do sieci
kanalizacyjno sanitarnej);
- dokumenty budowy i przeglądów przydomowej oczyszczalni
ścieków;
- dowody płacenia za takie usługi;
- ogólny porządek;
- szczepienie psów;
- pokrycia dachów zawierających
azbest;

W październiku będziemy kontrolować ulice Nasielska: Tadeusza Kościuszki, Św. Wojciecha, Kościelną,
Kozią, Gajową,
Grabową, Jagodową, Leśną,
Długą, Krańcową, Adama
Mickiewicza,
Stefana Batorego, Władysława
Stanisława Reymonta.

(sprawdzamy zgodność z wcześniejszymi dokumentacjami dotyczącymi pokryć zawierających azbest, co
dzieje się z azbestem).

Jak długo będzie jeszcze
trwać sprawdzanie umów?

Zgodnie z art. 6 ust. 1 Właściciele
nieruchomości, przy wykonywaniu
obowiązku określonego w art. 5 ust.
1 pkt 3, zobowiązani są do udoku-

Umowy wraz
z d owo d a m i
wpłat
będą
kontrolowane

cały czas. Zakupiliśmy program,
w którym wprowadzamy zawarte
umowy, ilość zebranych odpadów komunalnych i ciekłych od
właścicieli.
Dzięki temu będziemy wiedzieć,
kto ile śmieci produkuje i czy
zbiornik bezodpływowy jest
szczelny, jak również odbierane
nieczystości płynne trafiają
do oczyszczalni.

lub śmieci wywożą do pracy bądź
w przypadku osób
mieszkających
tymczasowo, iż
śmieci wywiozą do miejsca
zamieszkania.

Jakie wnioski wynikają z dotychczasowej
kontroli? Gdzie jest
gorzej w mieście czy
na wsiach?
Większość właścicieli
podpisała umowy
i posiada rachunki. Sytuacja znacznie gorzej wygląda w mieście niż
na wsiach.
Jakie sankcje grożą tym mieszkańcom, którzy nie mają podpisanych umów na wywóz odpadów?
Czy tylko kończy się na ukaraniu
mandatem?
Do osób, które nie posiadają odpowiednich dokumentów zwracamy
się w formie pisemnej o jak najszybsze podpisanie umowy i wypełnianie określonych przepisów
dając konkretny termin.
W razie braku zainteresowania właściciela wszczynamy postępowanie
administracyjne.
Jak postępujecie w wypadkach,
kiedy zaśmiecona działka albo posesja nie ma właściciela, albo nie jest
możliwe jego ustalenie – chociażby
ze względu inne miejsce zamieszkania, z dala od Nasielska?
Zawsze staramy się ustalić właściciela
lub spadkobierców, na właścicielach
lub spadkobiercach ciąży obowiązek uprzątnięcia działki i odpadów.
Z chwilą ustalenia właściciela zwracamy się formie pisemnej, dając
termin usunięcia odpadów.
Jak tłumaczą się osoby, które nie
mają zawartych umów?
Osoby takie zazwyczaj tłumaczą,
że o takim obowiązku nie wiedziały
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Za kinem „Niwa”, jeszcze niedawno, stały dwa kontenery
na odpady. Teraz ich już nie
ma, a na ich miejsce pojawiła
się tabliczka z napisem „zakaz
wyrzucania odpadów”. Dlaczego? Niby wszystko w porządku,
ale, niestety, ludzie nadal tam
wyrzucają śmieci.
Kontenery, które stały za kinem
„Niwa” zostały usunięte, ponieważ ich opróżnianie było finansowane z pieniędzy wszystkich
podatników, a zgodnie z ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel
powinien płacić sam za wytworzone przez niego nieczystości.
Czy są szanse na zainstalowanie
w mieście monitoringu? Może
to przyczynić się do rozwiązania problemu nielegalnych
wysypisk śmieci?
Monitoring jest rzeczą wskazaną,
ponadto pragnę poinformować, iż
obok kina „Niwa” zainstalowane są
kamery za pomocą, których już
niedługo będziemy sprawdzać,
kto nielegalnie wyrzuca śmieci
za budynkiem kina.
Dziękuję za rozmowę
Dariusz Panasiuk

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca,
a ponadto zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów
i zmian tytułów w nadesłanych tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.
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Kandydatka z naszej gminy
Rozmowa z Marią Kowalską, Sekretarzem Nasielska, kandydatką do Sejmu RP
Jeszcze do niedawna były to plotki, a teraz można już chyba mówić
oficjalnie – Maria Kowalska startuje w najbliższych wyborach do
Sejmu RP?
Rzeczywiście była to dla mnie trudna decyzja. Do startu w wyborach
do Sejmu RP zmobilizował mnie
Marszałek Województwa Mazowieckiego, pan Adam Struzik, który
jest jednocześnie prezesem PSL na
Mazowszu.
Co skłoniło Panią do startowania
– nadmiar czasu, prestiż, ewentualna sława i pieniądze, a może
– mówiąc bardzo ogólnie – autentyczna chęć dokonania zmian
w zasadach rządzących naszą
polityką i gospodarką?
Na pewno nie prestiż i sława, nie mam
cech próżności, jestem osobą skromną. Czy duże pieniądze – też nie bo
jeśli chcąc prawidłowo działać trzeba
uruchomić kilka biur poselskich i mieć
stały kontakt z wyborcami. Głównym
argumentem jest chęć dokonania
zmian w obecnej rzeczywistości.
Jako wieloletni praktyk w samorządach, w stałych kontaktach z ludźmi,
wiem, jak zmodyfikować prawo, aby
dobrze służyło ludziom.

… a co konkretnie?
Konkretnie to zmodyfikować procedury pozyskiwania funduszy unijnych. Mamy rok 2007 już stracony,
prawdopodobnie nie będzie nawet
ogłoszony nabór wniosków. Okres
od złożenia wniosku do decyzji powinien być maksymalnie krótki, aby
był czas skupić się na wykonawstwie
i rozliczeniu. Obecnie jest tak, że
rozpatrywanie wniosków przez kolejne szczeble władzy trwa 1-2 lata,
a na wykonywanie 2-3 miesiące. To
absurd. Inne np. „dobrodziejstwo”
to ulga podatkowa na dzieci dla
wybranych. Rolnicy, przedsiębiorcy
rozliczający się wg karty podatkowej
i ryczałtu oraz grupy o najniższych
dochodach nie skorzystają bo im się
nie należy albo płacą za małe podatki,
żeby ulgą odliczyć. Jest wiele anomalii, które należy zmienić. Jestem zwolennikiem merytorycznej dyskusji,
porozumienia i jasnego, czytelnego
prawa dla wszystkich obywateli.
48 posiedzeń przez 145 dni, 384
uchwalone ustawy – tak w liczbach można opisać prace Sejmu
V kadencji od 10 października
2005 do 21 września 2007 roku.
Nie jest to zły wynik, a jednak

w tym krótkim czasie różnie bywało. Prawdopodobnie ostatnia
kadencja Sejmu przejdzie do historii polskiego parlamentaryzmu
jako jedna z najbardziej kłótliwych
i komicznych. Jak Pani ocenia zakończoną V kadencję? Nie boi się
Pani powtórki „z rozrywki”?
Oceniam źle. Wzajemna nienawiść
przedstawicieli poszczególnych
ugrupowań, brak porozumienia
i kompromisu dla słusznych spraw to
droga w złym kierunku. Mam jednak
nadzieję, że wszystkie ugrupowania
wyciągną z kłótliwego i komicznego
jak pan nazywa okresu słuszne wnioski i zaczną po wyborach pracować
zgodnie z zasadą „Porozumienie
służy ludziom”.
Ma Pani za sobą spore doświadczenia z pracy samorządowej, jako
Starosta Powiatowy w Nowym
Dworze Mazowieckim, teraz jako
Radna do Sejmiku Województwa
Mazowieckiego oraz Sekretarz
Nasielska. Wszystkie pełnione
przez Panią funkcje miały i mają
bezpośredni wpływ chociażby na
rozwój lokalnej infrastruktury. Mówiąc wprost – pilnuje Pani spraw
lokalnych w powiecie albo w woje-

wództwie. Czy poseł ma
takie możliwości?
Doświadczenie samorządowe zdobywałam przez
wiele lat, poszerzałam
zakres wiedzy, która jest
bardzo pomocna w merytorycznej dyskusji,
w różnych dziedzinach
życia. Poznałam potrzeby
powiatu, gmin, a szczególnie Nasielska. Wnioskuję o konkretne rozwiązania i pilnuję naszych
spraw w województwie.
Wiem na pewno, że
poseł ma dużo większe
możliwości. Samorządy
bardzo poważnie traktują
wnioski i interpelacje
poselskie,
składane
w słusznych sprawach swoich mieszkańców. Obserwuję, że dużo większe
możliwości mają rejony, które mają
swego reprezentanta w Sejmie.
Kto jeszcze, poza Panią, startuje
z naszej gminy do Parlamentu?
Nie analizowałam list innych ugrupowań więc nie jestem pewna, ale nie
słyszałam o kandydacie do Sejmu
z Nasielska.

Nie pozostaje nam nic innego, jak
tylko czekać do 21 października.
Wtedy wszystko się rozstrzygnie.
Wybory wkrótce, czas biegnie coraz
szybciej. Dla mnie to okres wytężonej pracy w duchu porozumienia,
które służy ludziom dla dobra rozwoju naszej lokalnej społeczności.
Dziękuję za rozmowę
Dariusz Panasiuk

Szkoła z tradycjami
1 września br. w nasielskim Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława
Iwaszkiewicza stanowisko
dyrektora objął Robert Parzonka. Został wybrany na
5 letnią kadencję. Ma 35
lat i od 10 lat pracuje w tej
placówce jako nauczyciel
języka polskiego. Mieszka
wraz z rodziną w Nasielsku, żona Małgorzata jest
nauczycielką, syn uczęszcza do gimnazjum.
- Jestem absolwentem i jednocześnie pracownikiem tej szkoły.
Chciałbym, żeby funkcjonowała
właściwie i z korzyścią nie tylko
dla naszych uczniów, ale także
dla całego środowiska lokalnego.
Związałem się emocjonalnie z tą
szkołą i z tym miastem. Pracuję
w Liceum jako nauczyciel języka
polskiego i wiedzy o kulturze. Moja
rodzina zdążyła się przyzwyczaić
do tego, że jestem bardzo zaangażowany w swoja pracę – mówi
o sobie nowy dyrektor LO.
W obecnym roku LO oferuje swoim
uczniom naukę w klasach o profilach: matematyczno – geograficznym i polonistyczno – biologicznym. Pracuje tu 12 nauczycieli na
stałych etatach i 6 dochodzących.
Kadrę stanowią młodzi, wykształceni nauczyciele, systematycznie
podnoszący swoje kwalifikacje.
Młodzież może się uczyć trzech
języków obcych: rosyjskiego,
francuskiego i angielskiego.
A, jak zapewnia dyrektor, już niedługo będzie się tu można uczyć
także języka niemieckiego, ponie-

waż jest to przedmiot nauczany
w okolicznych gimnazjach.
- Nasze Liceum cieszy się co roku
stałym zainteresowaniem absolwentów gimnazjów. Wyniki matur
świadczą o tym, że nasi uczniowie
osiągają bardzo dobre wyniki. Na
jednej z rad pedagogicznych dokonaliśmy omówienia wyników
egzaminu maturalnego w 2007
roku. Wynika z powyższych danych niezbicie, że średnia wyników
egzaminacyjnych nie odbiegają od
średnich rezultatów w woj. mazowieckim i w powiecie nowodworskim, a w przypadku większości
przedmiotów nasze Liceum
plasuje się w czołówce szkół na
Mazowszu. Wielu uczniów dostaje
się na wybrane kierunki studiów
dziennych renomowanych uczelni. Nasi uczniowie z sukcesami
biorą udział w różnego rodzaju
konkursach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Do naszej
szkoły uczęszcza przede wszystkim młodzież z Nasielska, ale są
też uczniowie z Cieksyna oraz sąsiednich gmin: Świercz, Winnicy. Co
roku reklamujemy naszą placówkę
w okolicznych gimnazjach – mówi
dyrektor. Będziemy się starać
zatrzymać naszą młodzież i zagwarantować im nie tylko dobry
poziom nauczania, ale i ciekawe
zajęcia poza lekcjami – dodaje.
Pod kierunkiem polonistów działa
kółko teatralno – polonistyczne
kształtujące umiejętności sceniczne, autoprezentację i sposoby
poruszania się na scenie. Efektem
jego pracy było wystawienie między innymi. dramatu Jana Kocha-

nowskiego pt.: „Odprawa posłów
greckich”, oraz napisanej przez
uczniów sztuki pt. „Powiedzieć
NIE”. Działają również kółka: matematyczne i biologiczne.
Natomiast od września do grudnia
tego roku w LO realizowany jest
program „Wyrównywania szans
edukacyjnych dzieci i młodzieży
w 2007 roku” dla powiatu nowodworskiego, dzięki któremu
młodzież będzie mogła podczas
zajęć pozalekcyjnych poszerzać
swoją wiedzę i umiejętności z interesujących ją dziedzin.
Spełniamy wszelkie warunki organizacji tego typu programu.
Dołożymy wszelkich starań, by
przekazywana uczniom wiedza
została spożytkowana właściwie.
Dla naszej szkoły na najbliższe
3 miesiące przeznaczono na ten
cel 11 tys. zł. Uważam, że takie
przedsięwzięcie to bardzo dobry
pomysł – mówi R. Parzonka.
Uczniowie ogólniaka mogą uczestniczyć także w zajęciach Szkolnego
Klubu Sportowego, mogą też rozwijać się biorąc udział w pracach
szczepu harcerskiego, działa tu
bowiem Niezależny Szczep Harcerski, który liczy 45 osób. Harcerzami
opiekuje się Ewa Żołnierzak.
- Nasi harcerze aktywnie współpracują z Domem Dziecka w Gołotczyźnie, wyjeżdżają na akcje
letnie, wycieczki. Co roku szeregi
harcerzy zasila ok. 20 nowych
osób – mówi dyrektor, który sam
opiekował się szczepem przez
wiele lat.

Szkoła podejmuje się wielu ciekawych, zupełnie nowatorskich
działań. Od 2003 roku trwa eksperyment edukacyjny pod nazwą
„Kopiec”, dzięki któremu młodzież
LO może wysłuchać serii wykładów monograficznych
na temat historii
Mazowsza i Nasielska oraz brać
udział w pracach
wykopaliskowych prowadzonych na
pobliskim
stanowisku Robert Parzonka
archeologicznym.
Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku działa od 1946 roku. Szkoła
ma więc już swoją tradycję i wykształciła wiele znanych i uznanych
osób. - Z naszej placówki wyszło
wielu absolwentów, którzy dziś
kreują rzeczywistość. Jest się więc
czym chwalić - podkreśla dyrektor. – Myślę, że tradycją staną się
zjazdy absolwentów naszej szkoły.
Chętnie będziemy wspierać takie
inicjatywy.
Od początku września zaszły już
pewne zmiany. Nowy dyrektor bowiem duży nacisk kładzie na zachowanie dyscypliny i bezpieczeństwa
swoich podopiecznych, co wynika
także z określonych priorytetów
mazowieckiego kuratora oświaty.
- Nie ma potrzeby, żeby nasi uczniowie nosili identyfikatory i tak znamy
wszystkich. Oczywiście, od dawna
obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych – wyjaśnia
dyrektor.

Już zdarzyły
się wizyty
u dyrektora na
tzw. dywaniku,
b o,

jak podkreśla R. Parzonka, taki
osobisty kontakt z uczniem jest
bardzo ważny, a sprawy najlepiej
wyjaśniać na bieżąco.
Przed nowym dyrektorem nie
tylko praca dydaktyczna, ale
i czysto gospodarska, należy bowiem zadbać o budynek szkoły.
- Do wykonania został remont
jednej łazienki damskiej, poza
tym chciałbym wymienić okna,
poprawić elewację budynku
i odnowić go wewnątrz, czeka
nas z pewnością malowanie
pomieszczeń, wymiana drzwi
w klasach. Oczywiście marzę też
o sali sportowej, bo nasi uczniowie zmuszeni są do uczęszczania
na zajęcia wf - u do innej szkoły. Ale to raczej nieco dalsza
przyszłość – mówi R. Parzonka.
– Chciałbym kontynuować osiągnięcia poprzedniego dyrektora,
Zdzisława Suwińskiego – podkreśla dyrektor.
(mk)
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AKTUALNOŚCI

Po co komu znak?
T

e ra z p r z y s ł a n i a g o
trawa, niedługo przysypią liście, a za kilka
miesięcy zasypie śnieg.
Da o sobie znać dopiero
przy najbliższym koszeniu rowu. Zgrzyt listwy
kosiarki będzie słychać
nawet w Nasielsku.

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA EDUKACYJNA
 CI��A BEZ ALKOHOLU 2007 R.

Gmina Nasielsk aktywnie w��czy�a si�
w ogólnopolska kampani� Ci��a bez alkoholu
Ponad 600 samorz�dów, w tym i nasza gmina, w��czy�o si� w
ogólnopolsk� kampani� edukacyjn� CI��A BEZ ALKOHOLU
Celem kampanii jest zmniejszenie liczby kobiet pij�cych alkohol w czasie
ci��y i zach�cenie ich do zachowania ca�kowitej abstynencji.
Organizatorem kampanii jest Pa�stwowa Agencja Rozwi�zywania Problemów
Alkoholowych, a honorowy patronat obj�li: Minister Zdrowia prof. Zbigniew Religa,
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz �wiatowa Organizacja Zdrowia- Biuro w Polsce.
Nawet najmniejsza ilo�� alkoholu jest niebezpieczna dla rozwijaj�cego si�
organizmu dziecka. Tymczasem z bada� wynika, �e co trzecia kobieta w wieku 1840 lat pi�a alkohol w czasie ci��y. Je�li kobieta pije alkohol w tym okresie , nara�a
swoje dziecko na ryzyko nieodwracalnych uszkodze�, które b�d� rzutowa� na ca�e jego
�ycie. Mog� to by� mikrouszkodzenia uk�adu nerwowego i narz�dów oraz pe�noobjawowy
FAS- P�odowy Zespó� Alkoholowy (ang. Fetal Alkohol Syndrome). Nawet troje dzieci na
1000 urodze� mo�e by� dotkni�tych zespo�em FAS. Dziesi�ciokrotnie wi�cej mo�e
cierpie� na skutek innych zaburze� spowodowanych przez dzia�anie alkoholu w okresie
p�odowym. Dane wskazuj�, �e FAS mo�e wyst�powa� cz��ciej ni� zespó� Downa! Brak
prawid�owej diagnozy uniemo�liwia jednak udzielenie profesjonalnej pomocy takim
dzieciom.
Nasza gmina aktywnie w��czy�a si� w kampani� Ci��a bez alkoholu
B�dziemy rozdawa� materia�y edukacyjne (ulotki, plakaty, broszury), które trafi� do
placówek podstawowej opieki zdrowotnej, przychodni ginekologiczno- po�o�niczych,
o�rodków pomocy spo�ecznej, a tak�e innych miejsc u�yteczno�ci publicznej. Z
informacj� o konieczno�ci zachowania abstynencji podczas ci��y chcemy dotrze� do jak
najwi�kszej liczby mieszka�ców gminy NASIELSK. B�dziemy zach�ca� lekarzy do tego,
by informowali kobiety o negatywnym wp�ywie alkoholu na rozwijaj�cy si� p�ód i o
konieczno�ci zachowania abstynencji w ci��y. Kampanii towarzyszy� b�d� emitowane w
ogólnopolskich mediach spoty telewizyjne i radiowe oraz akcja billbordowa.
Nasza gmina bez wahania przyst�pi�a do tej niezwykle potrzebnej kampanii.
Realizujemy w ten sposób dzia�ania edukacyjne i informacyjne wynikaj�ce z ustawy o
wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia�aniu alkoholizmowi.
Abstynencja podczas ci��y jest wa�na dla zdrowia Twojego dziecka!  z tak�
informacj� pragniemy dotrze� do naszych mieszka�ców. Nie istnieje bezpieczna dla
kobiet w ci��y dawka alkoholu, która na pewno nie zaszkodzi rozwojowi nienarodzonego
dziecka. Nawet najmniejsza ilo�� alkoholu wypita w ci��y- w tym kieliszek
czerwonego wina czy jedno piwo- stanowi zagro�enie. Dlatego specjali�ci
zalecaj�, aby kobiety spodziewaj�ce si� dziecka zrezygnowa�y w ogóle z picia
alkoholu- WYBIERZ DZIEWI�� MIESI�CY BEZ ALKOHOLU!

W Budach Siennickich, w przy-

drożnym rowie leży sobie od
kilku miesięcy znak drogowy.
Teoretycznie, powinien ostrzegać
kierowców o skrzyżowaniu z drogą
podporządkowaną występującą po
obu stronach - gruba linia na znakach i tabliczkach oznacza drogę
z pierwszeństwem. Powinien, ale nie
ostrzega. Ot, tak po prostu sobie leży
w rowie i czeka na drogowców.
dar

19 września 2007 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 30
sierpnia 2007 r. w sprawie postępowania
kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.
Rozporządzenie to określa nowe zasady
doboru do służby w Policji.

fot. D. Panasiuk

Awans

W ubiegłym tygodniu, w komisariacie policji odbyło
się oficjalne pożegnanie podinspektora Wojciecha
Wołkowicza, dotychczasowego komendanta policji
w Nasielsku.
W. Wołkowicz został przeniesiony do Legionowa,
gdzie będzie sprawował funkcję komendanta powiatowego.
Do czasu powołania nowego kierownictwa, obowiązki komendanta posterunku policji w Nasielsku powierzono nadkomisarzowi Krzysztofowi Ciszyńskiemu.

fot. I. Pęcherzewska
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20–21. 09. nieznani sprawcy włamali się
do baru Kebab wyrządzając szkody na
1000zł.
23–24. 09. nieznani sprawcy włamali się do
szkoły podstawowej przy ulicy Kościuszki
i skradli komputer i radiomagnetofon.
Straty wynoszą 3000zł.
2 października przy ul. Kolejowej w Pieścirogach kierujący Cinquecento stracił panowanie nad pojazdem i wylądował w rowie.
Przyczyny wypadku bada Policja.

Pijani na drodze
16. 09. w Ruszkowie Roman W. mieszkaniec
Cieksyna kierował rowerem po spożyciu alkoholu (1,43 mg/l.).
21. 09.Włodzimierz J. mieszkaniec Jaskółowa
kierował rowerem po spożyciu alkoholu (1,58
mg/l.).

wie, tuż przy drodze prowadzącej do
Płońska, za remontowanymi blokami
znaleźć możemy pozostałości czyjeś sypialni. Ktoś po prostu wstawił
łożka do lasu! To jednak szczyt
chamstwa, żeby wywozić meble
i zostawiać w takich miejscach. Na
pewno nie mógł tego zrobić jakiś
przejeżdżający przez naszą gminę
kierowca. To musiał być ktoś miejscowy i dlatego wstyd nam za takich
mieszkańców jeszcze większy.
mk

Oto dla przykładu w lasku w Maze-

KRONIKA
POLICYJNA

fot. M. Stamirowski

Drzewa, grzyby i drzewa
W okolicach Nasielska
niemal każdy zagajnik
jest składowiskiem najróżniejszych odpadów. Są
to przede wszystkim worki
pełne pozostałości z gospodarstw domowych,
takich jak opakowania
po zużytych produktach,
czy plastikowe butelki.
Ale są również śmieci
nietypowe.

5–18 października

A

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim poinformowała, że prawdopodobnie
jeszcze w tym tygodniu poznamy nazwisko nowego
szefa tutejszej policji.
Wojciech Wołkowicz pracował w Nasielsku od 1990
roku. W 1993 roku został zastępcą komendanta. Od
1999 r. do września tego roku był komendantem nasielskiego komisariatu policji.
dar

fot. D. Panasiuk

Zmiany wprowadzone rozporządzeniem z dnia 30 sierpnia 2007r.
Dobór do służby prowadzony będzie
w sposób ciągły. Procedura rozpoczyna
się z chwilą złożenia wymaganych dokumentów przez kandydata.
Kandydat nie składa zaświadczenia z KRK.
Policja realizuje to sprawdzenie w ramach
postępowania sprawdzającego.
Test wiedzy ma charakter rankingowy.
Kandydat bez względu na uzyskaną liczbę
punktów będzie kierowany na kolejny etap,
tj. ocena sprawności fizycznej.
Wynik negatywny z oceny sprawności
fizycznej lub wywiadu zorganizowanego kandydat będzie mógł poprawić,
jeżeli w terminie od 30 do 60 dni od
dnia, w którym uzyskał ten wynik złoży
oświadczenie, że w dalszym ciągu ubiega
się o przyjęcie do służby w Policji.
Wtedy w najbliższym terminie przystąpi
do poprawy tego etapu. Jeżeli ponownie
uzyska wynik negatywny będzie mógł
przystąpić po raz kolejny do procedury
doboru po upływie 6 miesięcy od dnia
rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego.
Żródło: KPP Nowy Dwór Maz.

PROMOCJA

5–18 października

SGGW nowoczesna uczelnia z tradycjami
edukację łatwiej będzie im dostosować się do wymagań rynku pracy,
będą w stanie zagospodarowywać
pojawiające się nisze w zakresie
kompetencji i będą bardziej atrakcyjnymi kandydatami dla pracodawców – uważa
rektor SGGW, prof.
dr hab. Tomasz
Borecki. - Staramy
się przygotować
naszych studentów
do przyszłego życia
zawodowego także
w roli młodych
przedsiębiorców
z wiarą podejmujących nowe inicjaPałac Rektorski na Ursynowie, siedziba władz uczelni Nowoczesny budynek dydaktyczny
tywy, tworzących
Potockiego. Pierwszym dyrektorem powojenny rok akademicki.
nowe miejsca pracy - zarówno dla
Instytutu był Jerzy Beniamin Flatt, jesiebie jak i dla innych. Przyszły weden z najlepszych znawców stosunków Dzisiejsza SGGW to nowoczesny terynarz lub dyplomowany rolnik
gospodarczych w Królestwie Polskim. uniwersytet przyrodniczy, zajmuje powinien być wyposażony także
Instytut w Marymoncie, protoplasta pierwsze miejsce w rankingach w wiedzę prawniczą, ekonomiczną
SGGW, był pierwszą uczelnią rolniczą uczelni rolniczych i mieści się i informatyczną. To są kwalifikacje
w Polsce i czwartą w Europie. Mimo w pierwszej dziesiątce polskich niezwykle przydatne, przygotowują
burzliwych losów, jego działalność szkół wyższych.
bowiem absolwenta w zakresie: twow znaczący sposób przyczyniła się do Dlaczego warto studiować rzenia przedsiębiorstw, znajomości
rozwoju polskiego rolnictwa i polskiego
prawa pracy, form i możliwości
w SGGW?
szkolnictwa rolniczego.
subwencjonowania działalności
Warto studiować
W czasie II wojny światowej, mimo w SGGW, ponieważ
zamknięcia przez niemieckiego są tu dobre warunki
do nauki. Są także
Nr 1 w rankingach
dobre
warunki
(rankingi według Rzeczpospolitej,
do odpoczynku
Perspektyw, Przekroju i Magazynu i normalnego życia.
Studenckiego SEMESTR)
Dysponujemy dobrymi akademikami
Uczelnia Przyjazna Studentom
i obiektami sporto(konkurs „PROstudent 2004”)
wo-rekreacyjnymi.
W moim odczuciu
Najbardziej oblegana
najważniejsze jeduczelnia w Polsce
nak jest to, że jeste25 000 studentów
śmy bardzo ludzką,
1 200 wykładowców
normalną uczelnią.
27 kierunki studiów
Nie tworzymy żadnych sztucznych
60 specjalności
barier. Do mnie i do
12 wydziałów
prorektorów zaWspólne badania naukowe
wsze może przyjść
i dydaktyczne z 214 zagraniczstudent i powienymi uczelniami z 44 państw
dzieć
o swoich
świata
problemach. Także
nauczyciele akadeNowoczesny Kampus
miccy w większości Prof. dr hab. Tomasz Borecki, Rektor SGGW
(ponad 70 hektarów powierzchsą dostępni dla
gospodarczej, PR, księgowości czy
ni, podziemny parking)
młodych ludzi. W naszej szkole
e-technologii.
panuje ciepła, serdeczna atmosfera.
Doskonałe
Studenci, czują się tu dobrze.
Innym czynnikiem uatrakcyjniająwarunki dydaktyczne
cym ofertę edukacyjną SGGW,
(możliwość jednoczesnego
Można powiedzieć, że jest to szkoła
jest proces umiędzynarodowiestudiowania na innych uczelniach
z sercem. Jest to po prostu, ludzka,
nia kształcenia. Włączenie się
rolniczych – Program MOSTAR,
normalna szkoła. Młodzież znajduje
uczelni w tzw. proces boloński,
1 500 pomieszczeń dydaktyczprzyjaciół wśród nauczycieli akawprowadzający trójstopniowy
nych, 60 pracowni komputerodemickich. Osób, które im chcą
system kształcenia (1. stopień
wych,
pomóc, u nas nie brakuje.
kształcenia na poziomie licen300 sal wykładowych, 24 aule,
Uczelnia dostosowuje swo- cjata lub inżyniera; 2. stopień
nowoczesna biblioteka, Klinika
ją ofertę do wymagań rynku kształcenia na poziomie magistra
Małych Zwierząt, Klinika Koni,
oraz 3. poziom kształcenia na
pracy
Zwierzętarnia, kilka zakładów
poziomie doktora) jak również
doświadczalnych i gospodarstw
SGGW dostosowuje swoją ofertę wprowadzenie ECTS (tj. European
rolnych w całym kraju)
edukacyjną do ciągłych zmian Credits Transfer System) dają można rynku pracy. Uczelnia stara liwość swobodnego kontynuowania
4 000 miejsc w 12-tu doskosię, żeby absolwenci mieli jak studiów w różnych ośrodkach dynale wyposażonych Domach
największe szanse na zatrudnienie daktycznych, zarówno w kraju jak
Studenckich
w wyuczonym zawodzie. W tym i za granicą. Mobilność studentów
(Internet przy każdym łóżku,
roku SGGW uruchomiła cztery w europejskiej przestrzeni edukakilkanaście stołówek studenckich)
nowe kierunki studiów. Obecnie cyjnej odbywa się dzięki modyfikacji
standardów kształcenia, umożliwiaoferuje ich 27.
Nowoczesne obiekty sportowe
jąc tym samym swobodny przepływ
(kryta pływalnia, hale sportowe,
Modyfikacja programu kształcenia studentów pomiędzy uczelniami,
kryte korty tenisowe, siłownia,
jest konsekwencją coraz wyższych w obrębie tych samych lub poboiska sportowe, ośrodek hipowymagań studentów, którzy są krewnych kierunków studiów.
terapii)
świadomi faktu, że poprzez szerszą
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego to 191 lat tradycji. Uczelnia
bierze swoje początki od Instytutu
Agronomicznego w Marymoncie,
powołanego w 1816 roku, m.in. przez
Stanisława Staszica i Stanisława Kostkę

okupanta, uczelnia nadal prowadziła
tajne nauczanie. Na ruinach bestialsko
zniszczonej stolicy, tuż po odzyskaniu niepodległości, 15 maja 1945
roku, SGGW jako pierwsza Uczelnia
w Warszawie zainaugurowała pierwszy
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Przede wszystkim praktyka

w jaki sposób ją magazynować
i ograniczać zużycie – Centrum
Szkoła Główna Gospodarstwa
Wodne będzie największym kraWiejskiego to nie tylko aule i sale
jowym obiektem badawczym zajwykładowe. To także miejsca,
mującym się problematyką wody,
w których hoduje się nowe odskupiającym laboratoria z różnych
miany roślin i dba o zdrowie zwiedziedzin. Będzie to także poligon
rząt. SGGW jest uczelnią, w której
doświadczalny dla naukowców
studenci i pracownicy naukowi
i naszych studentów – ocenia
mają bezpośredni kontakt z naturektor Tomasz Borecki.
rą. Oprócz zajęć teoretycznych,
prowadzone są praktyki i badania Kolejną inwestycją Szkoły Głównej
naukowe. Działają także placówki Gospodarstwa Wiejskiego z której
świadczące usługi mieszkańcom skorzystają nie tylko studenci, lecz
Warszawy i całego kraju.
także warszawiacy, będzie nowoczesny stadion piłkarsko-lekkoUczelnia wdraża też bardzo wiele
atletyczny z trybunami dla ponad
projektów naukowych prowadzo2 tys. osób.
nych na wszystkich wydziałach.
Upowszechnianie wiedzy realizo- Będzie to kompleks boisk sportowane jest także na organizowanych wych, między innymi: stadion dla
przez zakłady doświadczalne SGGW wszystkich dyscyplin lekkoatlespotkaniach z udziałem przedsię- tycznych z ośmioma bieżniami,
biorców i producentów. Wydziały pełnowymiarowe boisko do piłki
SGGW i zakłady doświadczalne nożnej, boisko treningowe do piłki
organizują konferencje tematycz- nożnej, boiska do koszykówki
ne takie jak: Dzień Borówki, Dzień i piłki ręcznej, siatkówki i siatkówki
Sadownika, Dzień Ziemniaka, Dzień plażowej oraz korty tenisowe. Obok
Marchwi i wiele innych.
tych obiektów zostanie wybudowane zaplecze areny oraz Katedry
SGGW inwestuje w przy- Pszczelarstwa SGGW. W pobliżu
szłość
tych zabudowań staną ule pszczele.
SGGW to uczelnia, która nieustan- Każdy będzie mógł kupić miód
nie się zmienia. Największy postęp z pasieki.
uczelnia zanotowała w czasie Teren rekreacyjny wokół stadionu
ostatnich kilku lat, właśnie za rzą- będzie ogólnodostępny. Mieszkańdów rektora Tomasza Boreckiego. cy Warszawy i przyjezdni goście
Na powierzchni 70 hektarów, na będą mogli sobie zorganizować
warszawskim Ursynowie powstał grilla, odpocząć przy fontannie i popiękny, łączący tradycję z nowo- spacerować w parku, oglądając ptaki
czesnością, kampus. Uczy się w nim i wiewiórki. Pawie już teraz mieszkają
25 000 studentów i pracuje prawie w uczelnianym parku. Powierzchnia
3 000 naukowców i pracowników całkowita objęta projektem nowego
administracyjnych.
kompleksu sportowego to blisko
W najbliższym czasie planowana
jest realizacja kilku dużych inwestycji. Na pierwszy ogień pójdzie
budowa Centrum Naukowo-Dydaktycznego Wydziału Inżynierii
i Kształtowania Środowiska, tak
zwanego Centrum Wodnego.
Prace budowlane rozpoczną się
jeszcze w tym roku.

6 hektarów.

Na powierzchni 1,5 hektara powstanie model rzeki oraz budynek
badawczo-dydaktyczny. Obiekt
będzie dostępny dla wszystkich.
Tu będzie można przyjść nie
tylko z próbkami wody z kranu

Nie są to wszystkie inwestycje zaplanowane przez władze Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego. W najbliższych 2-3 latach uczelnia wybuduje
między innymi budynek, w którym
będzie się mieściła kolekcja roślin. Po-

czy ze studni na działce, żeby je
przebadać w laboratoriach, ale
także na spacer wzdłuż sztucznej
rzeki, która będzie płynęła „z gór
do jeziora” – mówi prof. dr hab.
Tomasz Borecki, rektor SGGW
- Na własne oczy będzie można
zobaczyć, w jaki sposób spiętrza
się wodę oraz jakie rośliny rosną
wzdłuż rzeki. Będzie to otwarty teren, po którym można swobodnie
spacerować. Woda to światowy
problem na najbliższe stulecia,
dlatego będziemy badać i uczyć,

wstanie także centralna monitorownia,
czyli centrum ochrony, wykorzystujące kamery, jakie zostaną zainstalowane
w całym kampusie. Ponadto SGGW
cały czas rozbudowuje i unowocześnia własne zakłady doświadczalne,
które są praktycznymi ośrodkami
naukowymi i dydaktycznymi.

Być może już w przyszłym roku
uczelnia rozpocznie budowę dużego centrum konferencyjnego.
Obecnie trwają prace projektowe.
Aula główna pomieści 2 tys. osób.
Podziemny parking na 500 samochodów już jest. Na terenie kampusu
powstanie też hotel.

Znaczną część pieniędzy na realizację zaplanowanych inwestycji
SGGW chce zdobyć, korzystając
z unijnych funduszy rozwoju regionalnego.
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Zakup używanego mieszkania
Osoby kupujące mieszkanie na
rynku wtórnym powinny być szczególnie wyczulone na tzw. okazje. Za
niższą ceną mogą kryć się np. nie
załatwione sprawy spadkowe czy
zadłużenie nieruchomości. Dlatego
nie można opierać się wyłącznie
na zapewnieniach sprzedającego
– należy dokładnie sprawdzić stan
prawny mieszkania.
Sprawdź, od kogo kupujesz
Jeśli osoba sprzedająca mieszkanie
podaje się za właściciela, należy
sprawdzić, czy rzeczywiście nim jest.
Zdarzało się, że mieszkanie usiłowali
sprzedać np. wynajmujący je oszuści czy członkowie rodziny, którzy
nie byli do tego umocowani. Bywa
również, że mieszkanie chcą sprzedać nie tyle osoby nieuprawnione,
ile raczej nie jedyne uprawnione
– np. współwłaściciel, bez zgody
pozostałych właścicieli.
Mieszkanie nie musi być sprzedawane wyłącznie przez właściciela
– transakcji można dokonać również za pośrednictwem pełnomocnika. Z takiej możliwości korzystają
często osoby starsze i mieszkające za granicą. Należy wówczas
sprawdzić, czy pełnomocnik ma
prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo. Warto porównać dane
pełnomocnika z posiadanym przez
niego dokumentem tożsamości.
W razie jakichkolwiek wątpliwości
co do tych danych, np. z powodu
zniszczonego dowodu osobistego,
warto żądać dodatkowych dokumentów (paszportu, prawa jazdy).
Sprawdź księgę wieczystą
Osoby kupujące tzw. mieszkania
hipoteczne powinny dokładnie
sprawdzić księgę wieczystą nieruchomości. Księgę posiadają
mieszkania stanowiące odrębną
własność, ale również niektóre
lokale spółdzielcze.
Zasada jawności ksiąg wieczystych
pozwala na swobodny wgląd
w księgę mieszkania, które chcemy
kupić. Można to zrobić w wydziale
wieczystoksięgowym sądu rejono-

wego, właściwego ze względu na
miejsce położenia nieruchomości.
Przeglądanie księgi jest bezpłatne.
Należy sprawdzić w niej przede
wszystkim, czy nieruchomość nie
jest obciążona hipoteką lub czy nie
wpłynął wniosek o wpis hipoteki.
Jeżeli dotychczasowy właściciel kupował mieszkanie na kredyt, trzeba
liczyć się z tym, że wpisu hipoteki
dokonał prawdopodobnie bank na
poczet zabezpieczenia wierzytelności. Hipoteki wpisywane są w dziale
IV księgi wieczystej.
Mieszkanie może być również
obciążone ograniczonymi prawami
rzeczowymi – np. zastawem – można to sprawdzić w dziale III księgi.
W dziale I znajdują się informacje
oznaczające nieruchomość – m.in.
jej położenie, natomiast w dziale II
można sprawdzić, kto jest właścicielem (ewentualnie współwłaścicielem
lub wieczystym użytkownikiem).

pujący powinien także dowiedzieć
się w spółdzielni lub wspólnocie
mieszkaniowej, czy nie przewidują one większych remontów, np.
wymiany wszystkich rur. Może się
wówczas okazać, że kupującego
czekają spore dodatkowe koszty
i proponowana cena mieszkania
wcale nie jest tak atrakcyjna, jak się
początkowo wydawało.
Warto także sprawdzić, czy na
mieszkaniu nie ciążą długi z tytułu
zaległego czynszu, opłat za energię, telefon czy telewizję kablową
– należy poprosić sprzedającego
o przedstawienie rachunków za
ostatnie miesiące. Oświadczenie
o zadłużeniu mieszkania lub braku
takiego zadłużenia warto również
zawrzeć w akcie notarialnym.
Sprawdź meldunek

Żądaj dokumentów

Kupujący mieszkanie na rynku
wtórnym powinien żądać od sprzedającego zaświadczenia o stanie
zameldowania, aby sprawdzić, czy
w mieszkaniu nie jest zameldowany
nikt więcej, niż deklaruje sprzedający.
Takie zaświadczenie można od ręki
otrzymać w urzędzie gminy – kosztuje 16 zł. Zdarza się, że w księgach
meldunkowych widnieje zameldowana w danym mieszkaniu martwa
dusza, o której nie wiedział i sam
właściciel. Warto domagać się, aby
wszyscy dotychczasowi mieszkańcy zostali wymeldowani przed podpisaniem aktu notarialnego. Bywa, że
dotychczasowy właściciel nie chce
się później wymeldować albo np.
wyjedzie za granicę i kontakt z nim
jest utrudniony.

Osoby kupujące spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu
mieszkalnego powinny otrzymać
od sprzedającego zaświadczenie
ze spółdzielni o możliwości sprzedaży mieszkania. Nie jest to zgoda
na sprzedaż, ale potwierdzenie,
że dotychczasowy właściciel wywiązał się z zobowiązań (przede
wszystkim finansowych) na rzecz
spółdzielni. Warto pamiętać, że
takie zaświadczenie jest zwykle
ważne tylko przez 3 miesiące. Ku-

Jeżeli okaże się, że ktoś kupił
mieszkanie z lokatorem, który
nie wiadomo gdzie przebywa
albo nie zamierza dobrowolnie się
wymeldować, konieczne będzie
przeprowadzenie postępowania
administracyjnego. Wymeldowanie
niechcianego lokatora możliwe jest
po ustaleniu, że nie mieszka on pod
danym adresem – poświadczają to
najczęściej zeznania świadków, m.in.
sąsiadów.
Marek Rączka

Warto pamiętać, że kupującego
chroni rękojmia wiary publicznej
ksiąg wieczystych. W praktyce
oznacza to tyle, że jeśli ujawni się
jakaś niezgodność między stanem
prawnym widniejącym w księdze
a stanem rzeczywistym, wówczas
treść księgi rozstrzyga się na korzyść nabywcy. Tak rękojmia nie
chroni jednak osób działających
w złej wierze (czyli np. tych, które
wiedziały, że stan faktyczny jest
inny, niż wpisany w księdze), a także osób, które nabyły mieszkanie
nieodpłatnie (np. w drodze spadku,
darowizny).

DOKUMENTOWANIE WYWOZU TOWARÓW
POZA TERYTORIUM WSPÓLNOTY
W związku z uruchomieniem w Polsce pełnej funkcjonalności I fazy Systemu Kontroli Eksportu (ECS) z dniem
31 sierpnia 2007r. ulegają zmianie
zasady dokonywania zgłoszeń do
procedury wywozu, procedury uszlachetniania biernego oraz powrotnego
wywozu po gospodarczej procedurze celnej. System ECS pozwala na
elektroniczną obsługę zgłoszenia
wywozowego przesyłanego przez
zgłaszającego/eksportera, zarówno
w urzędzie celnym wywozu, jak też
w urzędzie celnym wyprowadzenia
i opiera się na obiegu komunikatów
elektronicznych pomiędzy urzędami
celnymi a podmiotami dokonującymi
zgłoszeń celnych.
Zatem od dnia 31 sierpnia 2007r.
zgłoszenie celne może mieć
formę dokumentu papierowego
lub elektronicznego. Każda z tych
dwóch form dokumentu jest równorzędna.

Uruchomienie systemu ECS spowoduje zmiany w zasadach potwierdzania
wywozu towarów poza terytorium
Wspólnoty dla potrzeb podatku od
towarów i usług.

Obecnie dokumentem potwierdzającym dokonanie wywozu poza terytorium Wspólnoty jest karta 3 SAD.
W przypadku, gdy obsługa zgłoszenia
wywozowego odbywać się będzie
w systemie ECS potwierdzeniem
wywozu towarów poza terytorium
Wspólnoty będzie Komunikat IE-599
– „Potwierdzenie wywozu”, z którego
będzie wynikało, iż dokonano wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty.
Podpisany przez system ECS komunikat
ECS przy użyciu klucza do bezpiecznej
transmisji danych komunikat IE-599
jest dokumentem potwierdzających
wywóz towarów poza terytorium
Wspólnoty. Podatnik zobowiązany jest
do przechowywania komunikatów
IE-599 w formie elektronicznej do

czasu upływu terminu przedawnienia
zobowiązania podatkowego.
W przypadku, gdy procedura wywozu
będzie obsługiwana poza systemem
ECS, zasady potwierdzenia wywozu
towarów poza terytorium Wspólnoty
dla celów podatku od towarów i usług
będą takie same jak obecnie. Dokumentem tym będzie karta 3 SAD.
Podstawa prawna:

1) Rozporządzenia Komisji (EWG) Nr 2454
z dnia 2 lipca 1993r.
2) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92
3) Rozporządzenia Komisji (WE)
Nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006r.
4) Ustawa z dania 11 marca 2004r. o podatku
od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535
z późn. zm.)

Szczegółowe informacje w zakresie
funkcjonowania systemu ECS znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl.
Opracował: Zespół Redakcyjny
Urzędu Skarbowego
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Tańszy notariusz
N

iższe koszty zakupu
mieszkania
o ra z
tańsze usługi notarialne
– Minister Sprawiedliwości podpisał rozporządzenie zmieniające
maksymalne stawki taksy notarialnej.

O połowę mniej za większość
czynności prawnych zapłacimy
u notariusza. Obniżki dotyczą
głównie spraw notarialnych
związanych z obrotem nieruchomościami.
Obowiązujące dzisiaj stawki
usług notarialnych ograniczają
dostęp obywateli do tych usług.
Pobieranie przez poszczególnych
notariuszy opłat za czynności notarialne w wysokości niższej niż
stawka maksymalna, traktowane
jest przez środowisko notariuszy
jako nieuczciwa konkurencja.
Krajowa Rada Notarialna wprowadziła do Kodeksu Etyki Zawodowej Notariuszy zapis zakazujący pobierania za usługi notarialne
niższych opłat niż te maksymalne.
Taka praktyka spowodowała reakcję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wobec
powtarzających się przypadków
nieprzestrzegania przez notariuszy zasad wolnej konkurencji
Minister Sprawiedliwości uznał
za konieczne znaczne obniżenie
stawek notarialnych za czynności
związane z zakupem mieszkań,
domów oraz działek budowlanych – tak, swoją decyzję, uzasadnia w specjalnym komunikacie
resort sprawiedliwości.
W rozporządzeniu przewidziano
również obniżenie wysokości
maksymalnych stawek opłaty za
usługi notarialne we wszystkich
kategoriach spraw, których wartość przedmiotu przewyższa 60
000 zł.
Przede wszystkim rozporządzenie
zakłada, iż za najczęściej dokonywane czynności związane z obrotem nieruchomościami notariusz
będzie mógł pobierać jedynie
połowę stawki maksymalnej.
Warto zauważyć, iż czynności
te stanowią około 75 procent
wszystkich usług notarialnych
wykonywanych w Polsce. Usługi
objęte tym przepisem to:
1. Umowa darowizny lokalu
mieszkalnego stanowiącego
odrębną własność, jeżeli umowa
zawierana jest pomiędzy osobami
bliskimi (należącymi do I grupy
podatkowej).
2. Umowa sprzedaży lokalu
mieszkalnego stanowiącego odrębną własność lub jednorodzinnego budynku mieszkalnego.
3. Umowa sprzedaży działki
budowlanej.
4. Ustanowienie odrębnej własności lokalu.
Dodatkowo zakłada się obniżenie
wysokości stawki notarialnej za
dokonywanie tych czynności,
przy których nakład pracy notariusza nie jest wysoki:

- za poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku
palca osoby niepiśmiennej lub
niemogącej pisać,
-

za sporządzenie protestu.

Rozporządzenie zakłada również
podwyższenie w niewielkim zakresie wysokości taksy notarialnej
określonej w wysokości stałej za
sporządzenie aktów notarialnych,
wymagających stosunkowo dużego nakładu pracy notariusza,
dokumentujących:
- testament zawierający zapis, polecenie lub pozbawienie
uprawnionego prawa do zachowku (150 zł),
- zwolnienie nieruchomości od
obciążeń lub zrzeczenia się prawa,
jeżeli wartości przedmiotu nie da
się określić (60 zł),
- zrzeczenie się własności
nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego (80 zł),
- pełnomocnictwo zawierające
umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności (100 zł),
- oświadczenie o przyjęciu lub
odrzuceniu spadku (50 zł).
Rozporządzenie wprowadza
nowe ograniczenia maksymalnej
górnej granicy wysokości opłaty
notarialnej w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy
osobami bliskimi (zaliczonymi do
I grupy podatkowej w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 28 lipca
1983 r. o podatku od spadków
i darowizn), wprowadzając zasadę, zgodnie z którą maksymalna
stawka notarialna, niezależnie
od wartości jej przedmiotu, nie
będzie mogła przekraczać kwoty
7 500 zł.
Obniżenie wysokości stawek notarialnych spowoduje zmniejszenie przychodów notariuszy o ok.
25 %. W 2006 r. przychody te
szacunkowo wyniosły ok. 1 200
000 000 zł. Z tych względów
wysokość wydatków obywateli
na obsługę notarialną zmniejszy
się o ok. 300 000 000 zł.
Zdaniem resortu sprawiedliwości,
dochody notariuszy po tej zmianie nie powinny ulec drastycznemu zmniejszeniu.
Notariusze swoje – protestowali
i nadal protestują przeciwko obniżkom taksy za ich czynności.
Stowarzyszenie
Notariuszy
Rzeczypospolitej Polskiej zaproponowało obniżenie stawki
w stosunku do określonego
kręgu podmiotów. Miały to być
osoby kupujące swoje pierwsze
mieszkanie lub dom. Zgodnie
z koncepcją Stowarzyszenia,
niższe stawki miały obowiązywać
także przy darowiznach między
członkami najbliżej rodziny.
Teraz wszyscy potencjalni klienci biur notarialnych z niepokojem
czekają na reakcję samych notariuszy. Zastanawiają się – w jaki
sposób zrekompensują sobie
ewentualne straty.
dar

Załącznik do Zarządzenia Nr 91/07
Burmistrza Nasielska z dnia 25 września 2007 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

SKŁADY OSOBOWE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 z siedzibą w Liceum
Ogólnokształcącym w Nasielsku, ul. Starzyńskiego 10:
1)
WĘGRODZKA Kinga, zam. Mazewo Włościańskie,
2) SIERZPUTOWSKI Wojciech, zam. Nasielsk,
3) KACZYŃSKI Andrzej, zam. Nasielsk,
4) BANASIUK Michał, zam. Nasielsk,
5) BIAŁORUCKA Danuta, zam. Nasielsk,
6) TYLEWSKI Agnieszka Justyna, zam. Cieksyn,
7) SUWIŃSKA Małgorzata, zam. Nasielsk,
8) ŻOŁNIERZAK Maria, zam. Nasielsk.

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2 z siedzibą
w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku, ul. Staszica 1:
1)
LESZKIEWICZ Jolanta, zam. Nasielsk,
2) PRZYBYSZ Włodzimierz, zam. Nasielsk,
3) UMIŃSKI Ryszard, zam. Nasielsk,
4) ROSZCZENKO Katarzyna, zam. Nasielsk,
5) BIAŁORUCKA Magdalena, zam. Nasielsk,
6) KLONOWSKI Czesław, zam. Nasielsk,
7) ZAWADZKA Hanna, zam. Nasielsk,
8) RACZKOWSKA Krystyna, zam. Nasielsk.

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 6 z siedzibą
w Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku,
ul. Warszawska 48:
1)
DZIERŻANOWSKA Kamila, zam. Nasielsk,
2) DUSZYŃSKI Wojciech, zam. Popowo Borowe,
3) RZUCIDŁO Jerzy, zam. Nasielsk,
4) PAJĄK Monika, zam. Nasielsk,
5) PAZDAN Grażyna, zam. Nasielsk,
6) WROŃSKA Barbara, zam. Mokrzyce Włościańskie,
7) DRWĘCKA Katarzyna, zam. Nasielsk,
8) SIERZPUTOWSKA Maria, zam. Nasielsk.
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 7 z siedzibą
w Szkole Podstawowej w Budach Siennickich:
1)
FERDUBIŃSKI Mariusz, zam. Nasielsk,
2) KOPACZ Janusz, zam. Wągrodno,
3) TOMCZYK Patrycja, zam. Kosewo,
4) PAJĄK Izabela, zam. Nasielsk,
5) JAWORSKA Edyta, zam. Nasielsk,
6) KOSEWSKI Szczepan, zam. Mokrzyce Włościańskie,
7) JASKULSKA Karolina, zam. Nuna,
8) DANISIEWICZ Marianna, zam. Budy Siennickie.

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 8 z siedzibą
w Ośrodku Zdrowia w Starych Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1:
1)
STEFAŃSKA Katarzyna, zam. Nasielsk,
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 z siedzibą
2) BORZYM Stanisław, zam. Budy Siennickie,
w Szkole Podstawowej im. St. Starzyńskiego w Nasielsku,
3) KOSEWSKI Łukasz, zam. Nasielsk,
ul. Tadeusza Kościuszki 23
4) BRODZIKOWSKI Jan, zam. Jackowo Włościańskie,
1)
BRYŚKIEWICZ Ludmiła, zam. Nasielsk,
5) KOBUSIAK Krzysztof, zam. Paulinowo,
2) SMOLIŃSKA Marianna, zam. Nasielsk,
6) ZIMNA Jolanta, zam. Nasielsk,
7) DRWĘCKA Jolanta, zam. Nasielsk,
3) TYC Marzena, zam. Nasielsk,
8) PRZYGÓDZKA Anna, zam. Nowe Pieścirogi.
4) ZAWADZKI Rafał, zam. Nasielsk,
5)
6)
7)
8)

ZAŁOGA Ewa, zam. Nasielsk,
KOSEWSKA Emilia, zam. Mokrzyce Włościańskie,
DOMAŃSKA Agnieszka, zam. Nasielsk,
MACKIEWICZ Agnieszka, zam. Nasielsk.

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 9 z siedzibą w Szkole
Podstawowej w Dębinkach:
1)
OSTROWSKI Piotr, zam. Siennica,
2) KASIAK Regina, zam. Dębinki,
3) TYSKI Edward, zam. Cegielnia Psucka,
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 4 z siedzibą 4) WROCŁAWSKI Paweł, zam. Borkowo,
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starych Pieścirogach, 5) STROIŃSKI Jerzy, zam. Borkowo,
6) GERASIK Jan, zam. Andzin,
ul. Kolejowa 65:
7) MENICH-MASANOWSKA Grażyna, zam. Mogowo.
1)
SMOLIŃSKI Andrzej, zam. Nasielsk,
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

WÓJCIK Andrzej, zam. Ruszkowo,
BANASZKIEWICZ Bogumiła, zam. Nasielsk,
GÓRSKA Ilona, zam. Nasielsk,
RZEŹNICZAK Renata, zam. Nasielsk,
KOSEWSKI Adam, zam. Mokrzyce Włościańskie,
JÓŹWIAK Jolanta, zam. Nowe Pieścirogi,
GOLNIK Anna, zam. Stare Pieścirogi.

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 10 z siedzibą w Zespole
Szkół Nr 3 w Cieksynie:
1)
MAKOWSKA Karolina, zam. Nasielsk,
2) KRAWCZYK Elżbieta, zam. Borkowo,
3) MINICH Włodzimierz, zam. Cieksyn,
4) GERASIK Monika, zam. Cieksyn,
5) MILLER Grażyna, zam. Nasielsk,
6) JARZĄBEK Janina, zam. Cieksyn,
7) BIEŻUŃSKI Edward, zam. Cieksyn,
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 5 z siedzibą 8) NOWACKA Justyna, zam. Nowe Miasto.
w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku, ul. Lipowa 10:
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 11 z siedzibą w Domu
1)
ZAWADZKI Andrzej, zam. Nasielsk,
Pomocy Społecznej w Nasielsku, ul. Tadeusza Kościuszki 25:
2) KUBAJEWSKI Roman, zam. Nasielsk,
1)
DYLEWSKA Grażyna, zam. Nasielsk,
3) KRASZEWSKA Iza, zam. Nasielsk,
2) KACZMAREK Anna, zam. Wągrodno,
4) MILLER Aneta, zam. Nasielsk,
3) SAJNÓG Alina, zam. Nasielsk,
5) BRODZIKOWSKA Janina, zam. Jackowo Włościańskie,
4) ŻEGOCKI Adam, zam. Cieksyn,
5) KRASZEWSKA Grażyna, zam. Nasielsk,
6) PAWŁOWICZ Czesław, zam. Jackowo Dworskie,
6) STRZELCZAK Mirosław, zam. Kosewo,
7) DOMAŃSKI Ireneusz, zam. Nasielsk,
7) JEZIERSKI Paweł, zam. Nasielsk,
8) CHRZANOWSKA Ewa, zam. Nasielsk.
8) DRWĘCKA Maria, zam. Nasielsk.

Nasielsk,dn. 25.09.2007 r.
LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE
W OGŁOSZENIU O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
- PRACOWNIK SOCJALNY W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NASIELSKU.
Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący
kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
Lp.
Imię i nazwisko
Miejsce zamieszkania
1.
Iwona Rzodkiewicz
Nasielsk
2.
Monika Sadowska
Nasielsk
3.
Magdalena Bernadkiewicz
Nasielsk
4.
Luiza Kapczyńska
Nasielsk
5.
Ilona Karwacz
Nasielsk
Komisja w składzie:
1. Monika Nojbert
2. Agnieszka Kordulewska
3. Izabela Ziemkiewicz
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OGŁOSZENIA
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- przewodnicząca
- członek
- członek.
p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku
/-/ mgr. Monika Nojbert

ZARZĄDZENIE NR 91/07
BURMISTRZA NASIELSKA
Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2007 ROKU
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja
wyborcza do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1.
W wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r., powołuje
się obwodowe komisje wyborcze w składach osobowych określonych
w załączniku do zarządzenia.
§ 2.
Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 3.
Za wykonanie niniejszego zarządzenia czyni się odpowiedzialnym Pełnomocnika Burmistrza ds. Wyborów i Referendów.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Nasielska
/-/ mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

INFORMACJA
Informuję, iż w związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2007
roku wyborami do Sejmu RP i Senatu RP, czynności wyborcze na terenie
Gminy Nasielsk w moim imieniu będą wykonywać:
- Pan Marek Maluchnik – Pełnomocnik Burmistrza ds. Wyborów i Referendów, Urząd Miejski w Nasielsku ul. Elektronowa 3, I piętro, pokój nr
101, tel. (0-23) 69-33-000 wew. 150 lub 69-33-050,
- Pani Katarzyna Osińska – Zastępca Pełnomocnika ds. Wyborów i Referendów, Urząd Miejski w Nasielsku ul. Elektronowa 3, I piętro, pokój nr
102, tel. (0-23) 69-33-000 wew. 151 lub 69-33-051.
Burmistrz Nasielska
/-/ Bernard Dariusz Mucha

WAŻNE!

OGŁOSZENIE
dla mieszkańców wsi
Chrcynno, Dąbrowa, Głodowo Wielkie, Jaskółowo, Krzyczki-Pieniążki, Krzyczki Szumne, Krzyczki-Żabiczki, Pniewo, Popowo Borowe,
Popowo-Północ
Informuję mieszkańców wsi: Chrcynno, Dąbrowa, Głodowo Wielkie,
Jaskółowo, Krzyczki-Pieniążki, Krzyczki Szumne, Krzyczki-Żabiczki,
Pniewo, Popowo Borowe, Popowo-Północ, iż uległa zmianie siedziba
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6. Zamiast dotychczasowej siedziby
w Bibliotece w Chrcynnie, w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. będą Państwo mogli oddać swój
głos w nowej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 mieszczącej
się w Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku przy ul.
Warszawskiej 48 (była siedziba MGOPS, obecnie „Klub Seniora”).
Burmistrz Nasielska
/-/ Bernard Dariusz Mucha

UWAGA!!!

Już wkrótce książeczkowe dowody osobiste, które mamy od kilku, kilkunastu lub nawet
kilkudziesięciu lat – utracą swoją ważność. Nastąpi to w dniu 31 grudnia 2007 roku.
Ustawa z dnia 12 września 2002 roku wprowadza obowiązek wymiany wszystkich
dowodów osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 roku.
NIE ZWLEKAJMY
D O O S T A T N I E J C H W I L I !!!
Szanujmy swój cenny czas i wymieńmy dowód już teraz, a ominą nas długie kolejki
pod koniec roku.
W celu wymiany dokumentu tożsamości należy osobiście złożyć w Urzędzie Miejskim
wypełniony wniosek oraz dołączyć do niego:
•
Potwierdzenie dokonania wpłaty 30 zł (można dokonać ją w kasie urzędu)
•
Dwie aktualne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm (przedstawiające osobę bez
nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę
w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem.)
•
Odpis aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński
(lub nastąpiła zmiana danych, np. nazwa miejsca urodzenia)
•
Odpis aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku
– w przypadku osób, które wstąpiły w związek małżeński (żonaty, zamężna,
rozwiedziony/a, wdowiec/a)
•
Na żądanie organu – poświadczenie obywatelstwa polskiego;
•
Dowód osobisty do wglądu.
Odpisy aktów stanu cywilnego nie są wymagane, jeżeli sporządzone zostały w Urzędzie
Stanu Cywilnego w miejscu, gdzie osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego.
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Pożegnanie lata

w nasielskim przedszkolu
21 września br. na placu przy Samorządowym Przedszkolu w Nasielsku
odbył się rodzinny festyn - „Pożegnanie lata i powitanie jesieni”. Z tej
okazji organizatorzy przygotowali
szereg atrakcji dla dzieci.

fot. M. Stamirowski

Koncert rockowy w NOK

21 września w Nasielskim Ośrodku Kultury odbył
się koncert rockowy. Na scenie usłyszeliśmy WHORE HOUSE BLUES, LOCK HEAD oraz zespół IGUANA.
Koncert poprzedzony był warsztatami perkusyjnymi, które poprowadził jeden z najlepszych polskich
perkusistów, Piotr Pniak, absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi, a obecnie jej wykładowca.
Wystarczyło spojrzeć na reakcje publiczności, aby przekonać się,
że wyjątkowym wydarzeniem tego wieczoru był występ nasielskiej
grupy WHORE HOUSE BLUES. Karol Michalski(perkusja), Mateusz Rębecki (wokal), Mateusz Cienkowski „Cienki” (gitara prowadząca) i Konrad Pawłowski „Złoty” (bas) grają razem zaledwie od kilku miesięcy.
Wcześniej, swoich sił na próbach w Mera-Zemie, próbowali w nieco
innym składzie. Zainspirowani punk rockiem (Sex Pistols, Kult, The

Uroczystość rozpoczęły przedszkolaki. W pięknych kolorowych strojach
zaprezentowały programy artystycz-

ne związane z nadchodzącą porą roku.
Potem wszyscy mogli
skosztować pysznych
słodkości oraz bigosu,
grochówki i kiełbasek.
Posiłki przygotowali
rodzice wraz z pracownikami placówki.
Zaproszeni goście wzięli
udział w aukcji prac
dzieci oraz licytacji tortu, którą przygotował Przewodniczący
Rady Rodziców, Ireneusz Domański.
Tort, który osiągnął cenę 200 zł, trafił
do rąk Barbary Sakowskiej. Chętni mogli także spróbować szczęścia w loterii
fantowej. Jednak największym zainte-

5–18 października

Warsztaty prowadził Piotr Pniak

resowaniem cieszyły się przejażdżki na
kucykach. Oprawę muzyczną festynu
zapewnił Leszek Sobolewski.
- W organizację imprezy wiele
serca i pracy włożyli pracownicy
Przedszkola i rodzice. Wyrazy

wdzięczności należą się
również sponsorom: J.
Orłowskiej, T. Wesołowskiej, J. Białoruckiemu, T.
Szumskiemu, J. Woźniakowi, G. Arciszewskiemu,
S. Czachorowskiemu, M.
Kraszkiewicz, B. Zakrzewskiej, M. Gogolewskiej, I.
Łyczkowskiej, M. Czerniakowskiej, A. Norbert, A. Drozd,
A. Chmielewskiej oraz K. Świgoniak.
Zebraliśmy 3000 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup mebli do
placówki - mówi Hanna Szumska, p.o.
dyrektora przedszkola.
K.Z.

fot. M. Stamirowski

Analogs) postanowili założyć zespół. Nazwa WHORE HOUSE BLUES
pochodzi od tytułu piosenki grupy Motor Head. - Zaczynaliśmy od
najprostszego punka, który dzięki gitarzystom zmienił się w bluesolightrock-rock - mówi perkusista. Okazuje się, że korzystne stało się
odejście od punk rocka w klimaty bardziej rock`n`rollowe.
Koncert 21 września w NOK był ich pierwszym występem dla publiczności.

Jesienna

miłość

W ciemnościach kieszeni schowana głęboko
Niby duża, a w kłębek
skromnie zwinięta
S z m a t e c z k i k a wa ł e k
o jedwabistym dotyku
W kolorowe kratki i linie
przystrojona
Pieścisz mój nos z nastaniem złota jesieni
Moja chusteczko kochana
Dziękuję Ci za suchy
szelest
rękawu mej koszuli
wiersz Konrada,
ucznia III klasy gimnazjum

LOKALNE SPOTKANIA EUROPEJSKIE

Zespół WHORE HOUSE BLUES

fot. M. Stamirowski

Zespół LOCK HEAD

fot. M. Stamirowski

Niecodzienna wystawa
Europejskie galerie
w Nasielsku
04. 10. 2007 - 16. 10. 2007
w miejscach gdzie sztuka jeszcze nie go�ci�a

11 galerii w

11 sklepach

� Szukaj miejsc z has�em Razem na 50-lecie,
tam odnajdziesz prace prezentowane podczas wystawy
� Zobacz prace w nowej scenerii, poznaj twórców i ich dzia�ania
We� udzia� w konkursie i odszukaj wszystkie miejsca, w których
wystawione zosta�y prace uczniów nasielskich szkó�
Na zwyci�zców czekaj� atrakcyjne nagrody
Regulamin i kupon konkursowy w ka�dym punkcie wystawowym

� 16 pa�dziernika 2007r.
NASIELSKA PARADA SCHUMANA
-Zjazd +/- 50- latków
-na Rynku w Nasielsku rozstrzygni�cie konkursów
Razem na 50-lecie
Jestem obywatelem Polski i Europy
B�d� widoczny na Nasielskiej Paradzie Schumana
Organizatorami projektu s� Polska Fundacja im. Roberta Schumana i Parlament Europejski
we wspó�pracy ze Stowarzyszeniem Europa i My

Zespół LOCK HEAD na nasielskiej scenie pojawił się już nie po raz
pierwszy i jak zwykle nie zawiódł fanów nieco cięższego brzmienia.
Jako ostatni wystąpił zespół IGUANA.
Było głośno i ciekawie. Młodzież bawiła się doskonale. Oby tak częściej.
K.Z.

REPORTAŻ
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Remonty z motywacją Mały VAT na mieszkania
P

remia
remontowa
ma być nową formą
wsparcia remontów starych budynków mieszkalnych. Rozwiązanie to,
zaproponowane przez
Radę Ministrów w projekcie ustawy „o wspieraniu
remontów i termomodernizacji”, ma polegać na
dofinansowaniu spłaty
części kredytu zaciągniętego na remont.

gów dotyczących długości okresu
kredytowania i wysokości udziału
własnego. Premia termomodernizacyjna nie będzie przyznawana na
przedsięwzięcia współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej. Ma
to zapobiec kumulacji pomocy ze
źródeł publicznych.

Wszystkie premie przyznawać
będzie Bank Gospodarstwa Krajowego ze specjalnego Funduszu
Remontów i Termomodernizacji.

Premia przeznaczona
będzie wyłącznie na
remont starych budynków wielorodzinnych,
wybudowanych przed
1961 r. Projekt zakłada,
że mogą z niej skorzystać wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem osób
fizycznych, spółdzielnie
mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa
społecznego oraz osoby
fizyczne. Dofinansowanie pokryje 25 procent
kwoty kredytu, nie może
jednak przekroczyć 15
proc. wszystkich kosztów
inwestycji.

Definicją budownictwa społecznego zostaną również objęte domy
opieki społecznej, internaty, domy
studenckie, domy dziecka.

W ustawie nie przewiduje się żadnych ograniczeń w stosowaniu
preferencyjnej stawki w przypadku
remontów. Po nowym roku prawie
wszystkie remonty domów i mieszkań zachowają preferencyjną 7-proc.
stawkę VAT. Osoby remontujące
mieszkania będą mogły korzystać
z obniżonego podatku, niezależnie

systemem gospodarczym. Zgodnie
z obowiązującym prawem, o zwrot
można się ubiegać tylko do końca
tego roku. Zwrot dotyczy różnicy
między stawkami 7 proc. i 22 proc.
za materiały kupione od 1 maja
2004 r., na które po tej dacie podatek wzrósł z 7 do 22 procent.
Osoba budująca dom we własnym
zakresie (tzw. system gospodarczym)
będzie mogła tylko raz w życiu,
przy budowie tylko jednego domu,
otrzymać zwrot części podatku VAT

Decyzję taką podjął jednogłośnie
Sejm, nowelizując ustawę o podatku VAT.
Oznacza ona, że nie będzie podwyżek VAT w budownictwie od
2008 r.- bo właśnie wtedy mija
wynegocjowany w Traktacie
Akcesyjnym okres przejściowy,
pozwalający na stosowanie obniżonej stawki.

Projekt ustawy określa
także nowe warunki przyznawania
premii termomodernizacyjnej. Maksymalne wsparcie zostanie obniżone
z 25 do 20 proc. kwoty kredytu. Jednocześnie zrezygnowano z wymoR

Od 1 stycznia przyszłego
roku preferencyjna, siedmioprocentowa stawka
VAT obejmie nowe mieszkania o powierzchni do
150 metrów kwadratowych oraz domy jednorodzinne do 300 m kw.
Skorzystają z niej osoby,
które kupią nieruchomości
od deweloperów i spółdzielni mieszkaniowych.
Pierwotnie, w projekcie
rządowym proponowano
limity wynoszące 220
m kw. dla domów i 120
m kw. dla mieszkań.
Posłowie chcieli jednak
więcej.
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Przygotowywana ustawa ma zastąpić ustawę o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
obowiązującą od 1998 roku.
dar
K

Zapisana w projekcie ustawy definicja budownictwa społecznego
ma zapobiec podwyżce podatku
VAT z 7 do 22 proc. na mieszkania
i domy jednorodzinne do określonej powierzchni. Wyższa, 22- proc.
stawka VAT, będzie obowiązywać za
każdy dodatkowy metr powierzchni
użytkowej.
L

od wartości materiałów zużytych
do remontu.

na materiały budowlane - zdecydował Sejm.

Przyjęta przez Sejm ustawa bezterminowo przedłuża również
możliwość odzyskania części wydatków na materiały budowlane,
ponoszonych przez osoby budujące domy we własnym zakresie, czyli

Tym samym Izba odrzuciła poprawkę Senatu do nowelizacji ustawy o podatku VAT, która zakładała
odnawialny co pięć lat limit zwrotu
podatku od towarów i usług.
dar

A

M

A
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Droższe witaminy
prawdzie tegoroczW
ne zbiory owoców
są znacznie mniejsze niż
w poprzednim sezonie, to
jednak na targowiskach
niczego nie brakuje. Kolorowo i obficie jak każdego roku, z tą tylko różnicą,
że jest drożej. Można się
o tym najlepiej przekonać
na Warszawskim RolnoSpożywczym Rynku Hurtowym w Broniszach.

Jeszcze kilka miesięcy temu ogrodnicy spodziewali się dużego popytu na owoce, byli nawet pewni,
że nie nadążą z dostawami towaru,
tymczasem na rynku spokój. Bark
odbiorców zza wschodniej granicy
robi swoje. Niewielkie ilości owoców
kupują jedynie właściciele sklepów
– na uzupełnienie „braków na półkach” oraz właściciele niewielkich
hurtowni – na pokrycie bieżącego
zapotrzebowania. Nikt nie robi zapasów. Zdaniem handlowców – „przy
tych, wysokich, cenach po prostu się
nie opłaca”.
Podrożała prawie większość krajowych owoców, zwłaszcza tych
z sadów.
Zróżnicowane są ceny gruszek w zależności od odmiany: Klapsa 4,50
- 6,00 zł /kg, Konferencja 3,00
- 4,00 zł/kg, Lukas 2,50 - 3,50
zł/kg, Paten 2,50 - 3,50 zł/kg.
Mniej się napracują, ale na pewno
mniej, niż w ubiegłym roku, zarobią producenci jabłek: (w złotych
za kilogram) Antonówka 3 - 3,8,
Cortland 2 – 3, Delikates 3,5 – 4,
Gala 2 - 2,66, Gloster 2 - 2,66,
Golden Delicius 2,33 – 3, Jonagold

2,33 – 3, Jonagored 2,33 – 3, Ligol
2 – 3, Lobo 2 - 2,5, Paula Red 2,75
- 3,5, Sampion 2 - 2,75.
Poszukiwane są śliwki na przetwory w cenie od 3 do 6 złotych za
kilogram.
Na rynku nie brakuje dorodnych
malin – cena kilograma tych owo-

ZA MIASTEM

brokuły 1,30 - 1,90 zł za sztukę
brukselka 3,00 - 3,50 zł/kg
buraki ćwikłowe 0,40 - 0,55 zł/kg
cebula biała 0,50 zł - 0,80 zł/kg
cebula biała młoda 1,00 zł - 1,50
zł/kg
cebula ze szczypiorem 1,50 zł
- 2,00 zł za pęczek
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Kary dla spóźnionych
rolników
topa procentowa odS
setek za zwłokę od
zaległości podatkowych
wynosi 12,50% kwoty
zaległości w stosunku
rocznym. Nową stawkę
ustaliło ministerstwo finansów.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego przypomina płatnikom składek, że stopa procentowa jest m.in. podstawą naliczania
odsetek za zwłokę z tytułu nieopłaconych w terminie składek

ców przekracza 10 złotych, podobnie jest też w wypadku truskawek.
Dużo jest orzechów. Za laskowe płaci
się od 6 do 8 złotych za kilogram, za
włoskie od 3 do 10 złotych – cena
zależy od wielkości.
W ostatnim czasie nie odnotowano żadnych zmian cen warzyw.
Nieznacznie jedynie podrożały
ziemniaki – ich średnia cena przekracza 30 groszy za kilogram. - Nie
zmienia to faktu, że uprawa kartofli
jest wyjątkowo nieopłacalna w tym
roku – podkreślają rolnicy.
Ceny najpopularniejszych na naszych stołach warzyw kształtują się
następująco:

fot. D. Panasiuk

kalafiory 1,90 zł - 2,50 zł za sztukę
kapusta biała 0,45 zł - 0,60 zł/kg
kapusta kwaszona 2,00 zł - 2,40
zł/kg
marchew 0,50 zł - 0,85 zł/kg
ogórki gruntowe kg 3,00 zł - 4,00
zł/kg
ogórki kwaszone 1,85 zł - 2,30
zł/kg
pieczarki 5,50 zł - 7,00 zł/kg
pietruszka 1,50 zł - 2,00 zł/kg
pomidory spod osłon 4,00 zł - 5,00
zł/kg
por młody 0,70 zł - 1,00 zł za
sztukę
seler 0,90 zł - 1,33 zł/kg
WA

fot. D. Panasiuk

na ubezpieczenie. Odsetki z tego
tytułu naliczane są, począwszy od
następnego dnia po upływie ustawowego terminu płatności, aż do
dnia dokonania zapłaty włącznie.

KRUS, na mocy uprawnień przy-

Wreszcie do pełna

5288 złotych 68 groszy
– tyle dokładnie wynosi
nowy wymiar zasiłku pogrzebowego, obowiązujący od 1 września tego
roku. Ta kwota odpowiada
dwukrotności przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale br.,
ogłoszonego przez Prezesa
GUS w kwocie 2644,34 zł.

gnozują znawcy rynku
paliwowego. Ich zdaniem,
w listopadzie albo w grudniu, za litr benzyny bezołowiowej Pb 95 zapłacimy
około 4 złotych. Na pewno,
jak dodają, w tym roku nie
będzie żadnych obniżek
cen gazu. Również nie należy oczekiwać spadku cen
oleju napędowego.

Bez zmian, poza
stawką
zasiłku
chorobowego, pozostają świadczenia
z ubezpieczenia
wypadkowego,
chorobowego i macierzyńskiego:
- zasiłek chorobowy
za 1 dzień - 8,00 zł
- zasiłek macierzyński - 2.091,11 zł

- jednorazowe odszkodowanie za
1% długotrwałego uszczerbku na
zdrowiu - 470,00 zł
Niezmienione pozostają składki na
ubezpieczenie:
- emerytalno-rentowe - 179 złotych
- wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie - 72 złote.
WA

fot. D. Panasiuk

mie, a dochodzenie należności
ze świadczeń nie daje gwarancji
pokrycia zadłużenia, Kasa może
podjąć dochodzenie należności
w trybie egzekucji administracyjnej
realizowanej poprzez urzędy skarbowe, a także ma może zabezpieczyć wierzytelności poprzez wpis
hipoteki przymusowej do księgi
wieczystej gospodarstwa.

Karne odsetki to nie wszystko. Są
również i inne, bardziej skuteczne
sposoby dochodzenia należności.

Mimo wszystko
– nie warto

Jak poinformowała centrala Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, nowa stawka
zasiłku dotyczy
zgonów zaistniałych po 31 sierpnia
2007 r.

sługujących mu na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym
rolników, może egzekwować od
rolników długi wynikłe z nieopłaconych przez nich składek, m.in.:
na poczet zaległości potrąca
rolnikowi świadczenia przysługujące z ubezpieczenia społecznego
rolników (zasiłki chorobowe, jednorazowe odszkodowania z tytułu
wypadków przy pracy rolniczej,
świadczenia emerytalno-rentowe). W przypadku, gdy rolnik nie
spłaca zadłużenia w żadnej for-

WA

óźną jesienią ceny
P
benzyny mogą dość
znacznie się obniżyć – pro-

W tym roku z niepokojem czekaliśmy na ceny paliw w okresie
ich największego zużycia, czyli
w sezonie urlopowym. Niewątpliwie latem znacznie częściej
zajeżdżamy na stacje benzynowe
niż w pozostałych porach. Większy
popyt na paliwa zawsze powoduje
ich wzrost. Tak było i w tym roku
– ceny zaczęły się rosnąć już od
połowy czerwca.
Na szczęście, minione wakacje nie
były dużo droższe niż rok temu.
Zdaniem analityków, niższy, wakacyjny wzrost cen paliw oznacza,
że nie w najbliższych tygodniach
nie będzie istotnych spadków cen
benzyny – podobnie, jak to było
w ubiegłym roku. Na światowych
rynkach nadal utrzymuje się duży
popyt na paliwo. Będzie tak jeszcze
przez miesiąc. Dopiero po osłabnięciu popytu odczujemy, że w portfelu
zostaje więcej pieniędzy.

fot. D. Panasiuk

Olej napędowy nie stanieje

Duże zużycie paliwa w wakacje doprowadziło do spadku zapasów ropy
R

E

u największych producentów
benzyn. To też teraz wpływa na
chwilowy wzrost cen.

K

L

Przedstawiciele krajowych
koncernów paliwowych przewidują, że średnia cena litra
etyliny Pb 95 w najbliższych
dniach może wynieść około
4 złotych 30 groszy, oleju
napędowego - 3, 80 zł/l,
a autogazu - 2,14 zł/l.
dar
A

M

A
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W kolejnych numerach „Notatnika” zamieszczać będziemy fragmenty pracy Stanisława Tyca poświęconej ziemiaństwu okolic Nasielska, i roli jaką odegrało, w gospodarczym, społecznym
i kulturalnym rozwoju ziemi nasielskiej.
Red.

Ziemianie nasielscy w I połowie XX wieku – część I
Szlachta polska i jej arystokratyczna elita pozostały klasą panującą
nawet pod rządami zaborców, z jej
szeregów rekrutowali się nadal
wpływowi funkcjonariusze administracji, posłowie, senatorowie,
wyżsi rangą wojskowi, duchowni,
a także wybitni twórcy kultury.
Jednakże restrykcyjne zarządzenia
władz zaborczych szły w kierunku
znacznego uszczuplenia stanu
posiadania elity narodu polskiego.
Każdy spisek czy powstanie pociągały za sobą, oprócz wyroków więzienia, zesłania, katorgi, konfiskatę
majątku lub w najlepszym razie
– przymusowy nad nim zarząd.
Po powstaniu listopadowym dobra
utraciło kilkuset ziemian. Zaś za
udział w zrywie 1863 roku władze
rosyjskie tylko na terenie Kongresówki skonfiskowały przeszło 1600
majątków. Trzeba o tym pamiętać,
oceniając postawę i patriotyczną
aktywność posiadaczy ziemskich.
Aleksander Potocki – syn targowiczanina Szczęsnego – pułkownik
armii rosyjskiej z perspektywą
szybkiej kariery, nie tylko bił się
sam w powstaniu listopadowym,

ale jeszcze własnym sumptem
wystawił regiment wojska. Po
klęsce utracił cały majątek. Roman Sanguszko – także rosyjski
pułkownik – za udział w powstaniu
zapłacił wieloletnią katorgą. Bliższy
nasielszczanom Aleksander Kurtz
– właściciel miasta i rozległych
dóbr wokół Nasielska, otrzymał
po powstaniu styczniowym zakaz
powrotu do swych majętności
w Kongresówce co zmusiło go
do wyprzedaży nieruchomości
i osiedlenia się w Galicji.
Byli oczywiście i tacy, którzy
pozostawali nieczuli na walkę niepodległościową, izolowali się od
działalności patriotycznej. Niemniej
jednak szlachta polska zdała w XIX
wieku egzamin z patriotyzmu.
Uporczywą walką zbrojną, ofiarnością, działalnością publiczną,
gospodarczą, kulturalną i naukową
dowiodła wysokiej świadomości
narodowej i przywiązania do państwa i narodu.
W XIX stuleciu ziemiaństwo powoli
traciło dominującą pozycję w narodzie. Tysiące zubożałej szlachty,
zwłaszcza po uwłaszczeniu chło-

pów, zasiliło szeregi inteligencji
i mieszczaństwa.
Nie stało się to dlatego, że ziemiaństwo uwierzyło szerzonemu przez
lewicę społeczną poglądowi na
siebie, jako na warstwę, która już się
przeżyła, zdegenerowała i skazana
została wskutek tego na polityczny
niebyt. Odpowiedzi należy upatrywać przede wszystkim w tym, że
ziemianie nie stanowili u schyłku
XIX wieku warstwy zamkniętej,
strzegącej zazdrośnie przywilejów
przypisanych stanowi rycerskiemu. Wprawdzie w mniemaniu
ogółu i w ówczesnej frazeologii
socjalistów – ziemianin znaczył
tyle, co pan i szlachcic, jednakże
prawdziwej, dawnej szlachty rodowej wcale nie było najwięcej.
Natomiast do ziemiaństwa przeniknęły inne warstwy narodu, przede
wszystkim mieszczaństwo. W „Tygodniku ilustrowanym” z września
1925 roku czytamy: „Od niego
to co pewien czas odrywały się
wzbogacone jednostki i starym,
polskim obyczajem, osiadali na
ziemi. Dawnych Bonerów, Szembeków czy Baryczków i innych

Historia w kadrze
Uczniowskie mundurki powróciły do polskich szkół.
W gronie uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 pani Maria Mackiewicz.

przedstawicieli patrycjuszowskich
rodów z czasów staropolskich,
naśladowali kupcy, przemysłowcy,
bankierzy, adwokaci czy nawet
lekarze.
(Przykładem takiego postępowania
może być fakt nabycia dóbr ziemskich w Kosewie o areale 12 włók
{192 ha} u schyłku XIX wieku za
sumę 34 800 rubli od Józefa Milewskiego przez łódzkiego aptekarza Mieczysława Samborskiego).
Część z nich o proweniencji szlacheckiej, jak cała niemal inteligencja polska, wracała w ten sposób do
ziemi, z której wyparł ich dziadów
lub ojców kryzys agrarny w 1864
roku. Część jednak miała do ziemi
stosunek zupełnie inny, nawskroś
nowoczesny. Ziemię traktowano
jako lokatę kapitału, warsztat pracy w dziedzinie przemysłu rolno
– przetwórczego, wreszcie nie
rzadko – jako przedmiot spekulacji”.
Tak różnorodne pod względem
swojego składu i wynikających
stąd różnic w poglądach ziemiaństwo nie zorganizowało się w warstwę jednolitą, związaną wspólnotą

interesów i ideałów. Oceniając ziemiaństwo przełomu wieków należy
zauważyć jego wewnętrzny podział
na arystokracje rodową, trzymającą się osobno, na starą szlachtę
rodową, przywiązaną do swojego
powiatu i na żywioł spekulujący
ziemią, wędrujący po wszystkich
ziemiach historyczno – geograficznych dawnej Polski i kupujący
ziemię dzisiaj na Mazowszu, jutro na
Pokuciu, pojutrze w Wielkopolsce.
Jak wynika z przedstawionej analizy,
ziemiaństwo polskie weszło w wiek
XX podzielone wewnętrznie, bez
wyraźnego programu politycznego
i właściwej reprezentacji na scenie
politycznej.
Według danych z 1906 roku
majątki ziemian zamieszkujących
okolice Nasielska przedstawiały
się następująco: Feliks Grzebski:
Jackowo – 506 ha, Bronisław
Kurtz: Chrcynno – 484 ha, Edmund Wyrzykowski: Cieksyn
– 354 ha, Stanisław Wroński:
Lubomin - 333 ha, Walenty Klonowski: Bronin – 308 ha, Teofil
Chojnacki: Jaskółkowo – 249 ha,
Piotr Szacherki: Pianowo Daczki
– 249 ha, bracia Reszke: Czajki
– 240 ha, Bronisław Lemiński:
Głodowo Małe – 238 ha, Wacław
Mieczyński: Świeszewo – 201 ha,
Jan Lemiński: Glice – 200 ha, Teofil Orłowski: Kędzierzawice – 184
ha, Kazimierz Lasocki: Siennica
– 174 ha, Gustaw Reych: Mogowo – 131 ha, Józef Daniewski: Pieścirogi – 80 ha, Maria Samborska:
Kosewo – 63 ha.
Do 1917 roku najwięcej właścicieli
ziemskich – Polaków było na Kresach Wschodnich, najmniej w zaborze pruskim i w Galicji. W okresie międzywojennym w stosunku
do początku XX wieku ogólna
liczba ziemian poważnie zmniejszyła się, głównie ze względu na
straty na ziemiach wschodnich
dawnego zaboru rosyjskiego.
Według spisu z 1921 roku majątków ziemskich o powierzchni
powyżej 50 ha było w Polsce
19 454 w tym 32% znajdowało
się w danej Kongresówce, 13%
w Galicji, 26% w województwach
zachodnich i 28% we wschodniej
części Polski. Nieco inaczej układały się proporcje, przy uwzględnieniu tylko majątków większych
(o powierzchni powyżej 100 ha),

ciąg dalszy na str. 12
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Ziemianie nasielscy w I połowie XX wieku – część I
dokończenie ze str. 11
bardziej typowych dla polskiego
rolnictwa. Razem było takich
folwarków w 1921 roku 13 201,
w tym 36% w województwach
centralnych, 17% w południowych, 18% w zachodnich i 28%
we wschodnich.
W obu zestawieniach ziemie centralne wysuwają się na pierwsze
miejsce, choć trudno tu mówić
o zdecydowanej dominacji, gdyż
liczba folwarków w województwach wschodnich była niewiele
mniejsza. Analizując przedstawione tu dane, trzeba pamiętać,
że podział na grupy województw,
generalnie uwzględnia dawne granice zaborów.

z lat 1914 – 1920 były źródłem
wielkich klęsk dla całego rolnictwa a szczególnie dla majątków
ziemskich. Ich główną przyczyną
był niszczycielski przebieg działań
wojennych, odczuwalny głównie
na Kresach i w Kongresówce.
Najpierw wybuch I wojny światowej, a następnie wojna polskobolszewicka. Na 388 600 km 2
obszaru Polski międzywojennej
pod wpływem działań wojennych
w latach 1914 – 1920 znalazło się
około 90% powierzchni kraju. Długotrwałe walki pozycyjne objęły
22% powierzchni Polski. W zasiewach i zbiorach straty oszacowano
na 55% stanu przedwojennego.

Kryzys powojenny skomplikował
sytuację finansową folwarków,
ze względu na
niskie ceny płodów rolnych.
Trudności związane z brakiem
możliwości pozyskania kredytu
powodowały dalsze komplikacje.
Gdy dla majątku
nie było alternatywy, decyzją
właściciela lub
banku, w którym
były długi, gospodarstwo szło
pod przysłowiowy młotek.
Powszechnym
zjawiskiem były
licytacje
czy
sprzedaż całości
Młodzi ziemianie z okolic Nasielska (w środku Wiktor Weyher, lub części mawłaściciel Kosewa).
jątków. Częste
Fotografia z 1914 r. ze zbiorów rodziny Weyherów.
zmiany właściciel
W toku spisu z 1921 roku liczo- nieraz wielokrotne nie służyły mano wyłącznie majątki nie zaś ich jątkom. Z hipoteki dóbr ziemskich
właścicieli, których było mniej, Kosewo – Mokrzyce wynika, że
ponieważ część ziemian posiadała folwark Kosewo w latach 1902
więcej niż jeden majątek. Spis – 1919 czterokrotnie zmieniał
uwzględnia też własność osób właściciela, a w latach 1919 – 1924
innych narodowości. Problem obciążony był kwotą 100 000
ten szczególnie dotyczył regionu marek polskich tytułem kredytu
zachodniego, gdzie spora część zaciągniętego w Towarzystwie
majątków była w rękach Niemców, Kredytowym Ziemskim na jego
np. w Poznańskiem 1051 majątki, zakup przez Cecylię Dobiecką.
Pomorskiem 755 i Śląskiem 54.
W województwach wschodnich Obciążenia kredytowe, spłaty
ziemianami byli: Białorusini, Ro- posagowe i zmiany w produkcji
sjanie, Ukraińcy. Uwzględniając powodowały, iż ostatni właściciel
wyłącznie ziemian narodowości zmuszony był przez wiele lat wypolskiej, otrzymamy następujący prowadzać folwark z kłopotów.
obraz: wszystkich gospodarstw
Ziemianie próbowali sami zdoo powierzchni powyżej 50 ha
bywać fundusze na odbudowę
i należących do Polaków było
zniszczonych wojną folwarków,
15 857. Wyraźna przewaga ilościoorganizowali wzajemną pomoc.
wa właścicieli z obszaru dawnego
Działania te były tymczasowe i nie
Królestwa Polskiego może być
wystarczające. Kredyty bankowe
konsekwencją tego, że ziemianie
stawały się koniecznością. Początcentralnej Polski w analogii do
kowo zadłużenia nie nastręczały
pozostałych ponieśli najmniejsze
większych kłopotów. Rolnictwo
straty w wyniku I wojny światopowojenne szczególnie w latach
wej. Choć z drugiej strony, wielu
1925 – 1928 cieszyło się niezłą
historyków uważa, że wydarzenia
koniunkturą, która przyniosła od-

dłużenie i wzrost cen produktów
rolnych. Pomimo tego, kredyty
stanowiły podstawę egzystencji.
Warto zadać pytanie, na jakie
cele ziemianie zaciągali kredyty?
Odpowiedź można znaleźć w „Gazecie Rolniczej” z 1925 roku, która stwierdza, że w Banku Rolnym
brano kredyty na: „… podniesienie
wytwórczości warsztatów rolnych
poprzez: wykonywanie melioracji,
rozwój nasiennictwa, urządzanie
i zarybianie stawów, zalesianie
nieużytków, ogrodnictwo, poprawę stanu technicznego budynków,
zakup inwentarza żywego.”
Zestawienie to obrazuje nie
tylko najważniejsze problemy
ekonomiczne, z jakimi borykali
się ziemianie, ale charakteryzuje
zmiany inwestycyjne, które starali
się oni wprowadzić w celu ratowania i usprawnienia majątków. Do
najbardziej zadłużonych należały
folwarki liczące 200 – 500 ha.
One też podlegały akcji oddłużeniowej prowadzonej w latach
trzydziestych. W rzeczywistości
zadłużenia same w sobie były
zagrożeniem dla gospodarstw,
czego dowodem były liczne licytacje majątków. Aby spłacić długi,
ziemianie musieli zmniejszać stan
posiadania. Jeśli nie sprzedawali
majątku lub nie był on wystawiony na licytację, parcelowali ziemię,
by zdobyć środki na odbudowę
i rozwój majątków. Przy drogich
kredytach i dużym popycie na
ziemię, parcelacja wydawała się
najpewniejszym i najszybszym
źródłem potrzebnej gotówki.

W I połowie XX wieku pojawił
się trend do zmniejszania areału
majątków ziemskich przez ich
częściową parcelację. Ziemia ta
przeważnie zasilała gospodarstwa
chłopskie lub przeznaczana była
na tworzenie nowych gospodarstw
przez kolonistów. W znacznie
mniejszym stopniu trafiała do
zamożniejszych gospodarzy,
którzy dzięki zwiększeniu areału
stawali się ziemianami, świadczy
o tym przykład braci Słończeskich
z Pianowa.
Inny rodzaj transakcji to sprzedaż
w obrębie warstwy ziemiańskiej,
w celu powiększania posiadanego majątku. Przykład w gminie
Nasielsk stanowił folwark Chrcynno powiększony przez kolejnego
właściciela Feliksa Rościszewskiego o 160ha.
Badając przedmiotową problematykę autor natrafił na niefortunny
incydent towarzyszący sprzedaży
majątku Kosewo w 1919 roku
przez Wiktora Weyhera. ( Więcej
o Wiktorze Weyherze pisaliśmy
w numerze 33 „Notatnika” z roku 2003 – red. ) Umowa sprzedaży została sporządzona dnia
9 września 1919 roku w kancelarii
notarialnej Rzepeckiego w Warszawie, na jej mocy majątek nabyła Cecylia Dobiecka za kwotę
125 000 marek, w ten sposób,
że w dniu podpisania umowy
wpłaciła kwotę 25 000 marek,
natomiast 100 000 marek wraz
z odsetkami w kwocie 10 000
marek miała uiścić do 15 września
1920 roku. Podczas pożegnalnych
wizyt w okolicznych dworach Wik-

Należy postawić tezę, że ziemianie ponosili poważną część
odbudowy całej gospodarki
narodowej po I wonie światowej.
W opinii samych ziemian polski
system podatkowy nie sprzyjał
większej własności rolnej. Płacone
przez nich podatki były wyższe od
opodatkowania gospodarstw włościańskich.
W zakresie produkcji rolnej, ziemianie utrzymywali dominującą
rolę w produkcji roślinnej, nastawiając się na uprawę podstawowych zbóż, ziemniaków, buraków
cukrowych, rzepaku, chmieli,
wyki i seradeli (jednoroczna
roślina pastewna, uprawiana na
zielonkę, siano, także nawóz
zielony - przyp. red.). Również nasiennictwo, sadownictwo i ogrodnictwo zdominowane było przez
ziemian. W zakresie produkcji
zwierzęcej, folwarki miały spore
osiągnięcia w hodowli bydła,
trzody chlewnej, koni i ryb. Majątki osiągały wyższe plony zbóż
niż gospodarstwa chłopskie, dysponowały glebami wyższej jakości
i o lepszej kulturze, między innymi dzięki melioracjom. Ponadto
ziemianie wykazywali większą
wiedzę fachową, folwarki dysponowały lepszym parkiem maszynowym, posiadali na przykład
siewniki i żniwiarki, w większym
stopniu niż włościanie stosowali
nawozy sztuczne, posiadając
z reguły lepszy materiał siewny
i hodowlany.
W celu zobrazowania struktury zasiewów w majątkach ziemiańskich
warto przytoczyć dane dotyczące

W omawianym okresie
spora liczba majątków
ziemskich w rejonie Nasielska przeszła w inne
ręce, a ich powierzchnia
zmniejszyła się. Według
danych z 1930 roku majątki ziemian zamieszkujących
okolice Nasielska przedstawiały się następująco: Feliks
Rościszewski: Chrcynno
– 644 ha, Edmund Wyrzykowski: Cieksyn – 354
ha, Henryk Mąkowski:
Lubomin – 333 ha, Feliks Feliks Rościszewski podczas objazdu pól. Fot. ze zbiorów Ireny Rościszewskiej z Londynu.
Grzebski: Jackowo – 240
ha, Zygmunt Szacherki:
tor Weyher zasłabł i 5 października największego z folwarków ziemi
Pianowo Daczki: 240 ha, Wacław
1919 roku, zmarł mając 54 lata. nasielskiej. W Chrcynnie licząKuźnicki: Świeszewo – 201 ha,
Szalejąca w owym czasie inflacja cym 644ha grunty orne stanowiły
bracia Reszke: Czajki – 180 ha,
spowodowała, że wdowa z nielet- 368ha, uprawiano na nich: pszeniKazimierz Lasocki: Siennica – 178
nim synem Mariuszem pozostała cę na 15ha, żyto na 154ha, rzepak
ha, Jan Węgleński: Kędzierzawice
bez środków do życia, utrzymy- na 22ha, owiec na 40ha, jęczmień
– 140 ha, bracia Starczewscy: Piawała się ze sprzedaży mebli i kosz- na 40ha, mieszankę pastewną na
nowo Bargły – 129 ha, Franciszek
towności. Jako sukcesorka zmar- 12ha. Zboża ozime stanowiły 58%
Chojnacki: Jaskółkowo – 120 ha,
łego dochodziła swoich roszczeń zasiewów, a zboża jare 20%. RoPolikarp Morawski: Glice – 120
do kwoty 110 000 marek przed śliny okopowe hodowano na 23%
ha, Mikołaj Rzeczkowski: Głodowo
Sądem Okręgowym w Łomży pól uprawnych. Wydajność zbóż
Małe – 100 ha, Władysław Bartow 1921 roku. Przytoczony przy- w okresie międzywojennym była
kowski: Pieścirogi – 80 ha, Wito
padek stanowi przykład deklasacji niska i kształtowała się na pozioPetecki: Mogowo – 63 ha, Cecylia
warstwy ziemiańskiej.
mie 12 – 13 g z ha, z tym że
Dobiecka: Kosewo – 58 ha.
zwiększeniu ulegała powierzchnia
Odbudowa zniszczonych wojną dóbr zasiewów kosztem lasów, pastwisk
nie zwalniała ziemian z należności i nieużytków. Kryzys ekonomiczwobec systemu fiskalnego. Polski sys- ny lat trzydziestych, parcelacja
NASIELSKI
tem podatkowy charakteryzował się gruntów powodowały spadek
Redaguje kolegium w składzie:
różnorodnością podatków. Oprócz produkcji zbóż w folwarkach,
Krzysztof Macias – przewodniczący, Regina Olszewska, Jacek Wilamowski,
podatku od działalności gospodarczej dlatego zastępowano je roślinami
Sławomir Umiński, Mirosław Gołębiewski, Stanisław Tyc.
w 1923 roku wprowadzono nadzwy- przemysłowymi, wykorzystywaWspółpraca: Roman Chymkowski i Henryk Śliwiński
czajny podatek majątkowy, w 1937 nymi w przetwórstwie.
DTP: Marek Tyc
roku doszła jeszcze nadzwyczajna
Stanisław Tyc
Adres Redakcji: ul. Piłsudskiego 6; 05-190 Nasielsk
danina majątkowa.
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ŻYCIE OD KUCHNI

ŻYCIE OD KUCHNI

Co może mężczyzna
– Co to znaczy: nie możesz? – usłyszałam głos Piotrka, a odpowiedział
mu płaczliwy sopranik mojej wnuczki.
Najwyraźniej Piotr był mocno poirytowany. Rzadko gniewał się na Kasię,
bo to ukochana córeczka tatusia.
Właściwie na Franka też rzadko kiedy,
bo jeszcze mały i taki słodki.
Jak zawsze po uświadomieniu sobie,
że mój zięć jest nie takim znów złym
człowiekiem, a moja córka Zosia
niekoniecznie jest nieszczęśliwa
w małżeństwie – czułam się nieco
skonfundowana. Ale nie było czasu na
takie rozważania. Wieczorem przyjeżdżał po mnie Karol, powinnam się
pakować, a tymczasem najwyraźniej
szykowała się jakaś awanturka.
Udałam się do kuchni. Tam, korzystając z nieobecności Zosi, Piotr wygłaszał przemówienie do zestresowanej
Kasi. Wnuczka moje wejście przyjęła
z wyraźną ulgą, a zięć – z niepokojem.
– No, co tam? – spytałam jak gdyby
nigdy nic.
– Ach, mamy tu taką rozmowę – próbował zbagatelizować zajście Piotrek.
– A na jaki temat? – nie ustępowałam.
– No, wiesz, mamo… – zaczął. – Nie
będzie cię kilka dni, może tydzień,
trzeba więc jakoś ustalić sprawę
obiadów, zakupów…

ŻYCIE OD KUCHNI

HOROSKOP
Baran 21.03.- 19.04.
Początek jesieni to doskonała okazja do podsumowań
dotychczasowych osiągnięć. Pora na nowe plany i pomysły w pracy.
Rozpoczniesz nowy etap życia. Szef Cię doceni i nagrodzi. Więc działaj.
Koniec tygodnia spędzisz w miłym rodzinnym gronie.

– Tak, Kasiu – przytaknęłam. – Trzeba
to ustalić. To ja teraz porozmawiam
z tatusiem, a ty idź do lekcji. Jak
będziesz nam potrzebna, to cię zawołam.

makaronu cię przerasta?

– Co z tymi kluskami? – spytał.

Byk 20.04.- 20.05

Kasia wyszła, a ja przystąpiłam do
jednego z ulubionych zajęć: do maglowania zięcia.

W krótkich słowach poinstruowałam
go, jak się gotuje spaghetti, oraz podałam trzy proste przepisy na sosy.
Piotrka najbardziej zainteresował
najłatwiejszy z nich. A jako że zostawiałam im gar zupy i zamrożone
kotlety, uznałam, że nie umrą do
mojego powrotu z głodu.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.

– Czego ty właściwie chciałeś od Kasi?
Żeby poprowadziła dom przez ten tydzień?! Przecież to jeszcze dziecko!
– Ale… – zaczął Piotrek.
– Sam sobie lataj po zakupy! – poszłam na całość.
– Mamo – łagodził zięć, widząc, że
wpadłam w furię – Kasia robiła już
nieraz zakupy i będzie je robiła. Chyba
nawet to lubi…
– To dlaczego na nią krzyczałeś?
– Nie krzyczałem!
– Wszystko jedno! O co poszło? O te
obiady?!
– No, wiesz, na ogół ty wszystko
trzymasz w garści – powiedział ugodowo Piotrek. – Ustalasz z Zosią, co
będzie na obiad, co kupić. A jak cię
nie będzie…
– A jak mnie nie będzie, to ma to robić
dziecko ze szkoły podstawowej?!
Piotrek milczał.
– Nie masz żony?

– I…?

– Zosia ma znów bilans…

– I Kasia… – Piotrek nagle urwał.

– A własnego rozumu też nie masz?

– Babciu, ja mogę robić zakupy, ale
niech ktoś ustali, co mam kupować.
I co ma być na obiady…

– Pamiętasz, co się działo, jak poprzednio prowadziłem dom?

Spojrzałam karcąco na zięcia. Ale się
powstrzymałam, świadoma faktu, że
nie należy pod żadnym pozorem
naruszać autorytetu rodziców.
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Pewnie, że pamiętałam. Ale uznałam,
że to za łatwa wymówka.
– To nie możesz się tego nauczyć?
Skończyłeś studia, a ugotowanie

Piotrek poczuł się mężczyzną i najwyraźniej podjął wyzwanie.

Ludwika, gdy jej dzieci były małe,
ciągle mówiła, że pieluszki nie
zmienia się macicą. Karol trochę się
buntował przy Jurku, ale Marcelinką
opiekował się już chętnie… Wprawdzie moja synowa wyrażała się nieco
za dosadnie, ale trzeba przyznać, że
w zasadzie miała rację. Prowadzenie
domu też nie jest związane z hormonami żeńskimi.
Babcia Jadzia

Szybkie spaghetti
porcja makaronu (spaghetti, ale
może być też inny), 5 łyżek oliwy,
2 ząbki czosnku, 10–15 dkg żółtego
sera, sól, pieprz (biały)
Zdusić czosnek i przełożyć do miski, do której wlano oliwę. Dodać
przyprawy, dokładnie wymieszać.
Żółty ser utrzeć i dodać do oliwy.
Ugotować makaron. Gorący (po
przelaniu zimną wodą i odcieknięciu) przełożyć do oliwy z serem
i przyprawami. Wymieszać i natychmiast podawać, najlepiej z sałatą z sosem winegret.
Oliwę można zastąpić olejem
winogronowym. Zamiast czosnku
można użyć innych przypraw lub
dodatków.

Kino NIWA ZAPRASZA
5–7 października godz. 17.00

Już wkrótce otrzymasz atrakcyjną ofertę zawodową. Zastanów się
nim podejmiesz jakąkolwiek decyzję. Rozważ wszystkie za i przeciw.
W uczuciach umocnisz związek z partnerem, choć na początku
będzie trochę nieporozumień.
Przez najbliższe dni pilnuj terminów i spotkań z ważnymi osobami,
które mają wpływ na Twoją karierę. Gwiazdy zapewnią Ci sukcesy
finansowe. Będzie premia, a może wygrana w lotto. Korzystaj z dobrej
passy. W życiu osobistym szczęśliwe dni.

Rak 22.06.- 22.07.
W życiu zawodowym popiszesz się swoimi talentami i doprowadzisz
do końca ważne sprawy. Czeka Cię pasmo sukcesów. Przełożeni
docenią Twoje wysiłki. W życiu osobistym mnóstwo spotkań
towarzyskich.

Lew 23.07.- 22.08.
Czeka Cię wyjazd służbowy i tylko od Ciebie zależy Twoja kariera
zawodowa. Musisz podjąć ważne decyzje. W życiu uczuciowym zaufaj
partnerowi. Samotne Lwy spotkają przyjazne dusze i mają szanse na
trwały związek.

Panna 23.08.- 22.09.
W życiu zawodowym masz dobrą passę. Już wkrótce będą jej efekty
zwłaszcza finansowe. Nie wydawaj wszystkiego od razu. Zacznij
oszczędzać. Dobry czas na załatwienie zaległych spraw służbowych.
W miłości trochę zamieszania, ale nie martw się wszystko się wyjaśni.

Waga 23.09.- 22.10.
Życie zawodowe wreszcie się odmieni i będziesz mógł zrealizować
nawet najbardziej ambitne plany. Działaj szybko i konsekwentnie, bo
hossa może szybko się skończyć. Samotne Wagi przeżyją gorące
uczucie, które być może okaże się bardzo trwałe.

Skorpion 23.10.- 21.11.
Przez najbliższe dni będziesz mieć dobrą passę w życiu zawodowym.
Wszystko, czego się dotkniesz zamieni się w złoto. Korzystaj z okazji
i realizuj plany, inwestuj gotówkę i rób zakupy. W miłości również
bardzo korzystny czas.

Strzelec 22.11.- 21.12.
Twoja kariera zawodowa w końcu nabierze przyspieszenia i będziesz mógł
wykazać się pomysłowością i dokładnością. Uważnie czytaj umowy i nie
podpisuj niczego pochopnie. Przełożeni to docenią. W życiu osobistym
postaraj się bardziej umocnić więzi z najbliższą rodziną.

Koziorożec 22.12.- 19.01.
Najbliższe dni będą dla Ciebie niezwykle pracowite. Będziesz
skoncentrowany na tym, co robisz. Wykażesz się inicjatywą
i pomysłami. W podejmowaniu decyzji kieruj się intuicją. W miłości
pora refleksji, co dalej z Waszym związkiem.

Wodnik 20.01.- 18.02.
W życiu zawodowym pasmo sukcesów, które korzystnie wpłynie na
atmosferę w pracy jak również w rodzinie. Przełożeni powierzą Ci nowe
zadania, z których wywiążesz się znakomicie. Poprawi to znacznie Twoje
finanse. W życiu osobistym miłe spotkanie w gronie przyjaciół.

Na fali

Opowieść o pingwinach i ich zamiłowaniu do surfingu, bo podobno ten
sport to właśnie wymyśliły pingwiny.
5–7 października godz. 19.00

„Zakochany Moliere”
Moliere (Francja, 2007); Komedia; czas 120 min.; Reżyseria: Laurent Tirard; Scenariusz: Laurent Tirard, Grégoire Vigneron; Obsada: Romain Duris - Jean-Baptiste
Poquelin dit Moliere, Fabrice Luchini - Pan Jourdain, Laura Morante - Elmire Jourdain, Edouard Baer - Dorante, Ludivine Sagnier - Célimene

Połowa XVII wieku. Młody dramatopisarz Moliere i jego trupa przybywa
do Paryża po okresie tułaczki po peryferiach Francji. Są pełni zapału i
chęci, ale ich sztuki okazują się finansową klapą. Zadłużony po uszy
Moliere, trafia w końcu do więzienia. Na szczęście swoją pomoc oferuje
mu niejaki Jourdain, paryski bogacz, który ma wobec młodego, utalentowanego twórcy pewien plan. Chce mianowicie, aby Moliere nauczył
go elokwencji i umiejętności imponowania kobietom. Moliere wchodzi
do domu sprytnego arystokraty, podszywając się za świętoszkowatego
Tartuffa…

Ryby 19.02.- 20.03.
Czeka Cię kilka niezbyt korzystnych dni i to zarówno w życiu
zawodowym jak i uczuciowym. Najlepiej zrobisz, gdy je po prostu
spokojnie przeczekasz. A teraz zajmij się swoim zdrowiem i zadbaj
o dobrą kondycję. Da Ci to ochotę do dalszego działania.

Z przymrużeniem oka

Surf’s Up (USA, 2007); Animowany/Familijny; czas 85 min.; Reżyseria: Ash
Brannon, Chris Buck; Scenariusz: Lisa Addario, Christian Darren, Joe Syracuse,
Don Rhymer; Obsada: Shia LaBeouf - Cody Maverick (głos), Marcin Hycnar
- Cody Maverick (polska wersja językowa), Jeff Bridges - Big Z/Geek (głos),
Grzegorz Pawlak - Big Z/Geek (polska wersja językowa), Zooey Deschanel - Lani
Aliikai (głos), Sylwia Gliwa - Lani Aliikai (polska wersja językowa), Diedrich Bader
- Tank Evans (głos), Jacek Lenartowicz - Tank Evans (polska wersja językowa),
Jon Heder - Kurczak Joe (głos), Jakub Tolak - Kurczak Joe (polska wersja językowa)
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ROZMAITOŚCI

Reklama i ogłoszenia w „Życiu Nasielska”
lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rodzaj ogłoszenia

OGŁOSZENIA DROBNE

Cena netto zł

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

Zatrudnię pracowników bądź
całe brygady do układania kostki
brukowej, tel. 0 692 427 426

Sprzedam piasek i czarnoziem, Sprzedam sadzonki truskawek
z dostawą do klienta tel. 0 501 HONEY F, tel. 0 602 726 959
966 791
Wynajmę mieszkanie 80 m2 na
Szukam pracy przy wykańczaniu Sprzedam Fiat 126 p „Elegant”, biuro, uczennicom lub młodemu
mieszkań (glazura, terakota, rok prod. 1995, nowe ogumie- małżeństwu z jednym dzieckiem,
malowanie), tel. 0 504 589 123 nie, opłaty OC do lipca 2008 r., tel. 023 693 00 25
przegląd tech. styczeń 2008 r., Sprzedam obornik, okolice NaKupię trociny (z dowozem – 24 km
tel. 0 886 139 528
sielska, tel. 022 794 31 18
od Nasielska), tel. 0502 035 852
Kupię działkę lub grunt rolny Sprzedam siatkę ogrodzeSprzedam samochód osobowy
przy trasie Nasielsk - Dębe niową. Ceny konkurencyjne.
Oltcit Club, tel. 0502 035 852
tel. 0 500 486 387
tel. 504-830-879
Naprawy bieżące, remonty,
Kupię gospodarstwo rolne z Sprzedam działkę budowlaną na
montaż instalacji sanitarnych,
zabudową w okolicy Nasielska, Krupce o powierzchni 540m2,
tel. 0 603 905 435
tel. 0 601 282 360
wszystkie media tel. 504 789
205

30,00
60,00
30,00
0,00
600,00
0,10
300,00

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
- 10%
- 25%
- 10%
+ 50%
+100%
150 zł
+50%

ogłoszenie powierzchniowe 3 razy
ogłoszenie powierzchniowe 4 razy i więcej
ogłoszenie całostronicowe
ogłoszenie na stronie redakcyjnej
II i III strona
pierwsza strona – jeden moduł
ostatnia strona

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

wymiary kolumny: 251 x 372 mm, objętość: 20 modułów
wymiary pojedynczego modułu ogłoszeń powierzchniowych
wynoszą 98 mm x 47 mm
R

E

K

L

A

M

5–18 października

A

10 -tygodniowa koteczka pilnie
szuka dobrego domu!!! Kicia jest
bardzo ładna, szara pręgowana z małym białym krawacikiem
pod brodą. Jest miła, grzeczna ,
ładnie korzysta z kuwety. Urodziła
się pod legionowskim blokiem.
Zbliża się zima , wówczas malutka będzie miała małą szansę
na przeżycie. Pomóżcie ją uratować!!! Teraz jest na przechowaniu w domu tymczasowym. Zyskacie super milutką mruczusię,
która wniesie do domu wiele radości i ciepełka . ZAPEWNIAMY
BEZPŁATNĄ STERYLIZACJĘ, GDY DOROŚNIE.
TELEFON 509 469 222 LUB 022 784 05 34
Urocza rasowa jamniczka
krótkowłosa brązowa podpalana czeka na kogoś, kto ją
przygarnie i pokocha. Sunia
prawdopodobnie została wyrzucona z samochodu. Przez
wiele godzin stała na legionowskim rondku i piszczała.
Piesek ma kilka lat (4- 5 lat),
jest w dobrej kondycji. To
niezwykle miła suczka, lubiąca być blisko człowieka. Nie
sprawia żadnych kłopotów.
Patrzy przyjaźnie i mądrze . Tej
psiny nie można nie lubić!!!
Za wszelką cenę chcemy
uchronić ją przed schroniskiem. Ofiarujcie jej własny domek
a zobaczycie, jak cudownymi psami są jamniki.
Prawdopodobnie jest wysterlizowana, jeśli zaś się okaże, że
nie, to zapewniamy bezpłatną sterylizację!!!

TELEFON 0 22 782 47 70 LUB 506403 514

Odkupię używany piec do centralnego, tel. 0 694 301 255
Sprzedam tanio wózek dziecięcy z nosidełkiem, tel. 0 501
136 623
Sprzedam działkę budowlaną
w Nasielsku (prąd, gaz, woda,
telefon), tel. 0 664 620 539
Sprzedam wózek widłowy RAK
3B, rok prod. 1992, stan dobry,
silnik spalinowy C330, cena
5000 zł, tel. 022 794 31 72,
0 604 539 512
Kupię działkę lub grunt rolny
w okolicy Nasielska, tel. 0 508
085 660
Zatrudnię fryzjerkę, tel. 023 693
10 05
Sprzedam konie, 2,5 roku, 1,5
roku, 0,5 roku, rasy wielkopolskiej, tel. 022 794 34 11
Mercedesem do ślubu, tel. 0 608
394 281
Sprzedam: lada chłodnicza JUKA,
stojak warzywny, witryna chłodnicza oszklona 60/180, lady sklepowe i wagę elektroniczną CAS,
tel. 0 505 007 625
Kupię mieszkanie ok. 40 m 2
w bloku w Nasielsku - II, III piętro, tel. 0 503 626 426
Sprzedam silnik 1,9 diesel VW
Polo, tel. 0 602 695 828
Sprzedam Cinquecento 700 cm3,
rok prod. 1997, stan b. dobry, benzyna+gaz, tel. 0 511 554 373
Porady prawne, tel. 0 502 357 125
Gratka dla kolekcjonerów dzieł
sztuki - wyprzedaż rysunków
i akwarel prof. Wiktora Zina,
z prywatnej kolekcji, tel. 0 502
035 852
Hurtownia mrożonek Eskimo
zatrudni kierowców.Wymagania:
prawo jazdy kat. B+C, doświadczenie zawodowe w prowadzeniu samochodów dostawczych,
tel. 0 504 234 830

5–18 października

OGŁOSZENIA
DROBNE
Hurtownia mrożonek Eskimo
poszukuje osób na stanowiska
przedstawicieli handlowych.
Wymagania: prawo jazdy kat. B,
komunikatywność, zaangażowanie, mile widziane doświadczenie
w handlu, tel. 0 504 234 830
Sprzedam Poloneza 1,6, ciemnozielony, rok prod. 1996, gaz/
benzyna, przegląd, OC na rok,
cena 2000, tel. 0 660 210 586
Mieszkanie do wynajęcia, pokój,
kuchnia, łazienka, w centrum
Nasielska, tel. 023 693 19 03
Wynajmę na biura lub małżeństwu z dwójką dzieci,
czteropokojowe mieszkanie
+ łazienka (110 m2), w domu
jednorodzinnym w Nasielsku.
Oddzielne wejście, CO, tel. 023
693 00 25
Kupię dom w Nasielsku lub okolicy. PILNE!, tel. 0 604 904 228
Zatrudnię do zbioru warzyw.
Stawka akordowa i godzinowa.
Pawłowski. Budy Siennickie,
tel. 0 602 726 959
Sprzedam drewno opałowe, tel.
0 669 398 940
Tanio sprzedam ciuszki dziecięce dla dziecka do lat dwóch,
tel. 0 503 554 778
Kupię działkę budowlaną lub
domek do remontu w okolicach
Nasielska, tel. 0 603 750 877
Kupię mieszkanie do remontu,
tel. 0 603 750 877
Kupię każdą ilość drewna: topola, olcha, dąb, osika, płatne
gotówką, tel. 0 503 509 079
Pomoc do dziecka od lat 2
(NASIELSK), 5 godz. dziennie,
tel. 023 693 03 39
Sprzedam akwarium 125 l. z całym wyposażeniem i rybkami, tel.
0 663 378 743, 023 693 00 26
Zawiozę do ślubu AUDI A6
(najnowszy model) w najbogatszej wersji, o bardzo
atrakcyjnym
wyglądzie,
tel. 0 509 588 810
Zatrudnię elektryków i pomocników, tel. 0 604 229 477, 0 607
365 421
Zatrudnię na stałe kobiety i mężczyzn, wynagrodzenie netto od
1400 zł, tel. 784 588 841
Przyjmę pracowników z doświadczeniem w szpachlowaniu
płyt G-K i wykonywaniu gładzi
gipsowych. Dobre warunki pracy, tel. 604 285 500

REKLAMA
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BOKS W NASIELSKU W końcu...
27 września w hali sportowej w Nasielsku odbył się mecz bokserski juniorów Mazowsze – Wilno. Pojedynek zakończył się zwycięstwem gości 11:7. W reprezentacji Mazowsza boksował
nasielszczanin – Sebastian Wiśniewski. Na widowni można było zobaczyć wiele zananych
osobistości sportu, wśród nich mistrza olimpijskiego Józefa Grudnia.

W ostatnich dwóch meczach Żbikowi ności nasielskich zawodników zweryfikuje
Nasielsk udało się w końcu przerwać se- Kryształ Glinojeck. Kibice liczą na podtrzyrię trzech remisów. Niestety oba mecze manie dobrej passy na własnym stadionie
zakończyły się zgoła odmiennymi wyni- i zwycięstwo. A może kolejny, siódmy już
kami. W meczu 8 kolejki na własnym sta- remis...?
dionie Żbik nie dał szans zajmującemu 14
Jakub Olech
miejsce w lidze
M. Pkt. Z. R. P. Bramki
Nazwa
Amatorowi Maszewo pokonując 1.
9
21 6 3 0 22-6
Huragan Wołomin
gości 4:2 (2:1),
2.
9 20 6 2 1 25-14
Podlasie Sokołów Podlaski
niestety w ko9
18 5 3 1 18-10
Naprzód Zielonki
lejnym meczu 3.
doznał dotkliwej
4.
9
16 5 1 3 17-12
Mazur Radzymin
porażki z Victorią
5.
9
15 4 3 2 18-9
Kryształ Glinojeck
w Sulejówku.
Była to pierwsza
porażka Żbika
w tym sezonie,
jednocześnie
spychając nasielski zespół na 10
miejsce w tabeli.
Powoli krystalizuje się układ sił
w MLS, w którym
Żbik zapewne będzie należeć do
ligowych średniaków. W najbliższą
sobotę umiejęt-

Sportowców i gości powitała Maria Kowalska, Sekretarz Nasielska.

R

Sebastian Wiśniewski z trenerem Waldemarem Wróblewskim

Wyniki turnieju „dwunastego” 21.09.2007 r.
1.Stanisław Sotowicz - Paweł Wróblewski
79 pkt. (62,70%)
76 pkt. (60,32%)

3.Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński
76 pkt. (60,32%)
4.Kazimierz Kowalski - Krzysztof Morawiecki
69 pkt. (54,76%)
5.Józef Dobrowolski - Zbigniew Michalski
63 pkt. (50,00%)
6.Janusz Czyżewski – Krzysztof Michnowski
53 pkt. (42,06%)
7.Adam Banasiuk - Jerzy Krzemiński
46 pkt. (36,51%)
8.Marek Olbryś – Krzysztof Turek

42 pkt. (33,33%)

Czołówka klasyfikacji po dwunastu turniejach:
1.

Janusz Wydra

71 pkt.

2-3. Kazimierz Kowalski

58 pkt.

4.

Krzysztof Morawiecki

58 pkt.

Janusz Czyżewski

55 pkt.

5-6. Janusz Muzal

54 pkt.

Maciej Osiński

54 pkt.

7.

Stanisław Sotowicz

51 pkt.

8.

Jacek Jeżółkowski

50 pkt.

9-11. Piotr Kowalski

E

6.

Pogoń Siedlce

9

15

4

3

2

15-13

7.

Kasztelan Sierpc

9

14

3

5

1

11-8

8.

MKS Ciechanów

9

13

4

1

4

10-11

9.

Victoria Sulejówek

9

12

3

3

3

18-17

10.

Żbik Nasielsk

9

12

2

6

1

13-14

11.

Skra Drobin

9

9

2

3

4

13-21

12.

Marcovia 2000 Marki

9

8

2

2

5

9-16

13.

Amator Maszewo

9

7

2

1

6

14-24

14.

Błękitni Gąbin

9

7

1

4

4

15-20

15.

Wkra Żuromin

9

4

0

4

5

10-17

16.

Ostrovia Ostrów Mazowiecka

9

2

0

2

7

7-23

K

L

A

M

A

fot. M. Stamirowski

KRZYŻÓWKA nr 21

BRYDŻ
2.Maciej Osiński - Janusz Wydra

SPORT

49 pkt.

Grzegorz Nowiński

49 pkt.

Zbigniew Michalski

49 pkt.

PK

Kupon z hasłem prosimy przesłać na adres naszej redakcji do 23 października. Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrody. Wyniki
losowania opublikujemy 2 listopada br. Nagrodami za poprawne odpowiedzi będą podwójne zaproszenia do kina.
2 października odbyło się losowanie nagród wśród prawidłowych rozwiązań krzyżówki nr 20. Podwójne zaproszenie do kina otrzymuje: Zofia Walasiewicz
z Mazewa Dworskiego. Po odbiór nagrody zapraszamy do redakcji.

