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Kilka ważnych informacji
21 października decydujemy o nowym
kształcie polskiego
parlamentu. Idąc do
urn warto wiedzieć,
że:
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Nowy szeryf

Rozmowa z Marią Kowalską,
Sekretarzem Nasielska, radną
sejmiku województwa mazowieckiego

SEJM
Polacy wybierają posłów w 41 okręgach
wyborczych. Nasielsk jest w OKRĘGU
WYBORCZYM NR
20, który obejmuje
część województwa
mazowieckiego z powiatami: nowodworskim, grodziskim, legionowskim, otwockim,
piaseczyńskim, pruszkowskim, warszawskim
zachodnim oraz wołomińskim.

str. 4

Los bywa
okrutny str. 4

Parada

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 10. Siedziba Okręgowej Komisji
Wyborczej znajduje się w Warszawie.

w Nasielsku

Zgodnie z informacją Państwowej Komisji Wyborczej, warunkiem ważności oddanego głosu
jest głosowanie tylko na jedną wybraną listę.
Wyborca głosuje przez postawienie znaku „X”
w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego
z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje na
jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu.
Głos jest nieważny w razie:
- oddania głosu na więcej niż jedną listę, czyli
postawienia znaku „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej
niż jednej liście,

str. 9

Pic na wodę

- nieoddania głosu na którąkolwiek z list, czyli
niepostawienia znaku „X” w kratce obok nazwiska kandydata na którejkolwiek liście.
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Na nasielskich drogach jest niebezpiecznie.
W centrum miasta zbyt często dochodzi do
wypadków – niektóre kończą się tragicznie.
Można przecież temu jakoś zaradzić. Pani Sekretarz, jakie działania zamierza podjąć Urząd
Miejski, żeby poprawić bezpieczeństwo użytkowników dróg, zwłaszcza pieszych?

OKRĘG WYBORCZY NR 19, właściwy dla
Nasielska obejmuje te same powiaty, jak w
wypadku wyborów do Sejmu.
Liczba senatorów wybieranych w okręgu
wyborczym wynosi 2. Siedzibą Okręgowej
Komisji Wyborczej jest Warszawa.
Nasz głos będzie ważny, jeżeli oddamy go
na nie więcej niż 2 kandydatów. Głosujemy
przez postawienie znaku „X” w kratkach z lewej
strony obok nazwiska dwóch kandydatów lub
obok nazwiska jednego kandydata.
Głos jest nieważny w razie:
- oddania go na więcej niż 2 kandydatów,
czyli postawienia znaku „X” w kratkach obok
nazwisk więcej niż dwóch kandydatów,
- nieoddania głosu na któregokolwiek
kandydata, czyli niepostawienia znaku „X”
w kratce obok nazwiska któregokolwiek
kandydata.

Zapamiętajmy, że w naszym okręgu
wyborczym na karcie do głosowania
stawiamy – jeden „X” do sejmu oraz
SENAT
jeden albo dwa „X” do senatu.
Polska podzielona jest na 40 okręgów wy-

Świńskie problemy
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Rzeczywiście drogi w centrum Nasielska są coraz
bardziej zatłoczone, szczególnie w dni targowe a
także w soboty. Problem udrożnienia dróg jest
bardzo skomplikowany, ponieważ główne drogi
w samym Nasielsku to drogi wojewódzkie (Płońska, Kościuszki, Kilińskiego, Warszawska), lub drogi
powiatowe (POW, Młynarska, Piłsudskiego). Jako
radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego
podjęłam się koordynacji działań wszystkich
zarządców dróg na terenie miasta wskazując
najbardziej niebezpieczne miejsca dla wszystkich
użytkowników. Przeprowadziliśmy jako Gmina
badania natężenia ruchu na głównych skrzyżowaniach i przekazaliśmy wyniki do Marszałka Województwa Mazowieckiego w celu opracowania
dokumentacji zgodnie z zawartym porozumieniem z gminą Nasielsk. Na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z POW oraz skrzyżowaniu ul. Kilińskiego z
Młynarską konieczna jest sygnalizacja świetlna, na
inne rozwiązania typu rondo nie ma miejsca.

Czytaj na str. 3

Święto oświaty w naszej gminie

Czytaj na str. 8
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Obradowała Rada

O budżetowych wydatkach
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
NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax (023) 693–20–02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. (023) 693–14–28
Poradnia Terapii Uzależnień
w Nasielsku, ul. Warszawska 50
tel. (023) 693–02–50
Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. (023) 693–30–00
Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. 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
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

11 października br. odbyła się XIII sesja RM w Nasielsku. Obrady prowadził
Dariusz Leszczyński, przewodniczący RM. Po przyjęciu przez radę porządku
posiedzenia przewodniczący poinformował
obecnych o problemach,
z jakimi zgłaszali się do
niego mieszkańcy. Były
to m.in.: konieczność budowy chodnika przy rynku od strony wschodniej,
potrzeba budowy drogi
w Chlebiotkach. Ponadto zauważył pozostawianie w wielu miejscach
worków ze śmieciami
oraz zwrócił uwagę radnych na nasilający się
w naszej gminie problem
narkomanii.

Radny W. Krzyczkowski
pytał
o zmianę siedziby
głosowania i przeniesienia jej do
innego okręgu
wyborczego.

Przewodniczący RM, złożył gratulacje W. Wołkowiczowi objęcia
stanowiska komendanta powiatowego policji w Legionowie oraz
podziękował za wieloletnią służbę
na terenie gminy Nasielsk. Do życzeń dołączyła się M. Kowalska,
Sekretarz miasta oraz W. Sierzputowski, dyr. ZGKiM.

Radna pytała także o to czy działają świetlice socjoterapeutyczne,
czy pani dyr. MGOPS przejmowała
mienie po swojej poprzedniczce
oraz czy w urzędzie funkcjonuje
samodzielne stanowisko do spraw
oświaty kultury i sportu.

W zastępstwie przebywającego na
zwolnieniu lekarskim Burmistrza
sprawozdanie z funkcjonowania
gminy w ostatnich tygodniach
przedstawiła Maria Kowalska, Sekretarz miasta. Jako najistotniejsze
w ostatnim czasie wskazała kwestie
związane z organizacją wyborów,
w tym powołanie pełnomocnika
wyborczego, wyłonienia składów
komisji, ustalenia okręgów wyborczych i harmonogramu dowozów
do lokali wyborczych. Przetargi,
które odbywały się w tym okresie to: budowa oświetlenia w ul.
Kolejowej i zagospodarowanie
terenu rekreacyjnego, przetarg na
drogę Zaborze, na ul. Kwiatową
– Pniewska Górka, przetarg na
wyposażenie sali gimnastycznej
w SP w Dębinkach. Złożyła też
informację naczelnika Urzędu
Skarbowego dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych
przez pracowników i kierowników
jednostek samorządowych
W części obrad poświęconych
interpelacjom i zapytaniom radnych, radny M. Wójciak pytał
o to, w jaki sposób jest zapewnione
zastępstwo za przebywającego na
zwolnieniu lekarskim Burmistrza.
Czy pani Sekretarz ma stosowne
upoważnienia. W odpowiedzi
M. Kowalska odczytała radnym
upoważnienie powierzające jej
prowadzenie spraw gminy.
Radny G. Duchnowski chciał
wiedzieć czy przewodniczący
otrzymuje zaproszenia na sesje
powiatu. czego dotyczyła kontrola NIK-u w urzędzie miejskim
oraz kiedy zakończy się kontrola
ZEAS-u.

Radna K. Świederska poinformowała, że wraz
z radną A. Łapińską
dokonały analizy
dokumentacji diet
pobieranych przez
przewodniczącego RM. W konkluzji usłyszeliśmy
- D.Leszczyński
miał rację, ale
redaktor też nie
napisał nieprawdy.

Następnie tematem obrad była
informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze
2007 roku. L. Turek, skarbnik miasta odczytała pozytywną opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w tej sprawie. Po czym wywiązała się dyskusja nad zadłużeniem
gminy. Radny Duchnowski chciał
wiedzieć czy w analogicznym
okresie roku poprzedniego zadłużenie było podobne– Można
żonglować liczbami. Pani skarbnik
ma rację i ja mam rację – podsumował dyskusję nad budżetem
radny G. Duchnowski.
Zaś radny M. Wójciak dość obrazowo porównał obowiązujące
wskaźniki analizowania budżetu
przez RIO- To jest jak badanie
człowieka przed zawałem serca przy pomocy EKG, wyniki
mogą wyjść wspaniale a po pół
godzinie pacjent schodzi z tego
świata. Tu jest podobnie, ustawa
o finansach publicznych powinna
mieć jeszcze jeden wskaźnik o ile
żyjemy ponad stan w wydatkach
bieżących w stosunku do tego, co
mamy w dochodach.
Następnie skarbnik gminy odczytała projekt zmian w budżecie.
Radna A. Łapińska zwróciła uwagę
radnych, że zabrakło w projekcie
środków finansowych na budowę
ul. Wiśniowej.
- Może w przyszłym budżecie
ustalimy, że wykonujemy tylko
drogi w Nasielsku. Nie tylko ulica
Wiśniowa jest w fatalnym stanie,
podobnie wyglądają też osiedle
Traugutta, Klonowa, wszystko
wskazuje na to, że na drogi na
nowych osiedlach też trzeba
będzie czekać dwadzieścia lat

fot. M. Stamirowski

– mówiła A. Łapińska.
Uchwałę podjęto 10 głosami za,
1 przeciw i 4 wstrzymującymi
się.
Podjęto także uchwały: w sprawie
procedur uchwalania budżetu
oraz szczegółowości materiałów
informacyjnych towarzyszących
projektowi, w sprawie sprzedaży
nieruchomości w drodze bezprzetargowej (Żabiczyn), w sprawie zbycia nieruchomości (Stare
Pieścirogi), w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
Sekretarz miasta poinformowała
radnych o wynikach pracy komisji, która zajmowała się weryfikacją
kandydatów na ławników. Okazało się wśród 6 złożonych ofert,
tylko jedna nie posiadała błędów
formalnych. Rada powołała komisję skrutacyjną w składzie: K.
Świderska, W. Krzyczkowski, S.
Śmietański, która przeprowadziła
głosowanie tajne w tej sprawie.
Radni zdecydowali jednogłośnie
o wyborze Teresy Agnieszki Dzikoń na ławnika sądu rejonowego
w Pułtusku.
Odpowiedzi na zapytania radnych
w kwestii przeprowadzenia przez
NIK kontroli w urzędzie miejskim
wyjaśnień udzieliła L.Turek informując, że analizowano zadłużenie
gminy i pozyskiwanie funduszy
unijnych. Kontrola zakończyła
się we wrześniu i nie ma jeszcze
zaleceń pokontrolnych.
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W kwestii kontroli ZEAS-u padła
odpowiedź: - Upoważniona do
przeprowadzenia kontroli jest B.
Olbryś, procedura jest zakończona, trwa w tej chwili pisanie protokołu. – wyjaśniła M. Kowalska.
Na temat zmiany miejsca głosowania obwodowej komisji nr
6, jak wyjaśniła M. Kowalska,
mieszkańcy wsi Chrcynno zrzekli
się pomieszczenia, a w związku
z możliwą zmianą jego użytkowania Burmistrz musiał zapewnić
inny lokal do głosowania. Pełniąca obowiązki dyrektora MGOPS
M. Nojbert wyjaśniła, że nie ma
pełnomocnictw do zarządzania
świetlicami socjoterapeutycznymi.
Radni próbowali też ustalić zasadność stworzenia stanowiska
pracy w UM, które określane jest
jako: samodzielne stanowisko do
spraw oświaty, kultury i sportu;
koordynator do spraw kultury
oświaty i sportu oraz inspektor.
Jak wyjaśnił radca prawny nie ma
w tej kwestii niezgodności prawnej, a rozbieżności dotyczące nazewnictwa wynikają stąd, że albo
pochodzą z regulaminu UM, który
podpisał Burmistrz lub związane są
z obowiązującym w administracji
systemem wynagrodzeń.
W wolnych wnioskach radny M.
Świderski pytał o podwyżki dla
pracowników oświaty.
mk
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INFORMACJA
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Urząd Miejski w Nasielsku uprzejmie
informuje, iż będzie dodatkowa możliwość złożenia wniosku o nowy dowód osobisty, w dniu
wyborów parlamentarnych – 21 października
br. (niedziela) w godzinach 8.00 – 15.00
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O pieniądzach i nowych inwestycjach

P Ł A T N E

O G Ł O S Z E N I E

W Y B O R C Z E

Rozmowa z Marią Kowalską, Sekretarzem Nasielska, radną sejmiku województwa
mazowieckiego
Na nasielskich drogach jest niebezpiecznie. W centrum miasta
zbyt często dochodzi do wypadków – niektóre kończą się
tragicznie. Można przecież temu
jakoś zaradzić. Pani Sekretarz,
jakie działania zamierza podjąć
Urząd Miejski, żeby poprawić
bezpieczeństwo użytkowników
dróg, zwłaszcza pieszych?
Rzeczywiście drogi w centrum Nasielska są coraz bardziej zatłoczone,
szczególnie w dni targowe a także
w soboty. Problem udrożnienia
dróg jest bardzo skomplikowany,
ponieważ główne drogi w samym
Nasielsku to drogi wojewódzkie
(Płońska, Kościuszki, Kilińskiego,
Warszawska), lub drogi powiatowe

(POW, Młynarska, Piłsudskiego). Jako
radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego podjęłam się koordynacji działań wszystkich zarządców
dróg na terenie miasta wskazując
najbardziej niebezpieczne miejsca
dla wszystkich użytkowników.
Przeprowadziliśmy jako Gmina badania natężenia ruchu na głównych
skrzyżowaniach i przekazaliśmy
wyniki do Marszałka Województwa
Mazowieckiego w celu opracowania
dokumentacji zgodnie z zawartym
porozumieniem z gminą Nasielsk.
Na skrzyżowaniu ul. Kościuszki
z POW oraz skrzyżowaniu ul. Kilińskiego z Młynarską konieczna
jest sygnalizacja świetlna, na inne
rozwiązania typu rondo nie ma
miejsca.
Kiedy i w których miejscach powstanie sygnalizacja świetlna?
Rozwiązania projektowe, wskażą
dokładne miejsce, myślę, że będą
to te, zaproponowane przez nas.
Bliskie usytuowanie dwóch skrzyżowań powoduje, że projektanci muszą
nie tylko rozwiązać bezpieczeństwo
na samych skrzyżowaniach, ale
zapewnić płynność jazdy. Projekt
z uzgodnieniami, a potem budowa
to okres ok. dwóch lat.
Jaki będzie koszt inwestycji?
Skąd będą pochodzić środki finansowe?
Środki finansowe będą pochodzić
z budżetu Województwa Mazowieckiego. W tym roku projekt,
a w następnym wykonanie. Koszt
inwestycji będzie znany dopiero po
zakończeniu prac projektowych.

Na początku października w Modlinie uczestniczyła Pani w uroczystym podpisaniu i wręczeniu
umów, na mocy których możliwy
będzie zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej z subregionu
okołowarszawskiego. Dofinansowanie otrzymało 188 jednostek
OSP na łączną kwotę ponad 3,6
mln zł. Przypomnijmy, że wśród
„obdarowanych” są strażacy
z Psucina, którzy otrzymali 75 tysięcy złotych na dofinansowanie
zakupu samochodu pożarniczego.
Skąd będą pochodzić pozostałe
środki, kiedy w ich remizie stanie
nowy samochód?
Samochód będzie wkrótce, pod
koniec października będzie roz-

strzygnięty przetarg na jego zakup.
Tak jak Pan wspomniał główne dofinansowanie pochodzi od Marszałka,
pozostały udział zapewnia Gmina
oraz środki własne OSP Psucin.
O pieniądze starali się nie tylko
strażacy z Psucina. Czy na wsparcie finansowe Samorządu Województwa Mazowieckiego mogą
liczyć inne jednostki OSP z gminy
Nasielsk, których wnioski w tym
roku nie zostały rozpatrzone
pozytywnie? Decyzję o podziale
środków w ramach Samorządowego Programu Wsparcia
Ochotniczych Straży Pożarnych
w Województwie Mazowieckim
podejmują radni województwa?
To prawda, że radni województwa
podejmują decyzje o podziale
środków, jednak
według
ściśle
określonych zasad. Można było
dofinansować
zakup jednego samochodu dla OSP
na terenie gminy,
bądź zrezygnować z samochodu
a wtedy inne OSP
mogły dostać
dofinansowanie Lotnisko Modlin
na drobny sprzęt i wyposażenie.
Na terenie gminy Nasielsk wybrano
zakup samochodu.
Radni sejmiku województwa
mazowieckiego pracują teraz nad
nowymi projektami finansowego
wsparcia rozwoju Mazowsza. Czy
Nasielsk jest w nich uwzględniony? W jednym z wywiadów po-

wiedziała Pani, że „w tym roku
na duże inwestycje nie można
liczyć, bo nabór wniosków do
funduszy unijnych będzie ogłoszony w końcu roku 2007”. Na co
więc może liczyć nasielska gmina
w 2008 roku?
Staram się, żeby Nasielsk był
uwzględniany we wszystkich możliwych programach. Jeszcze w tym
roku z programu wsparcia dla zdrowia (Komponent G) kierowanego
do szpitali powiatowych nasza
gmina otrzyma 425 tys. zł na zakup
karetki typu R i karetki transportowej
dla SPZOZ w Nasielsku. Gmina może
liczyć na środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
ok. 2mln. zł na gminę, środki na
drogi, oświatę, ochronę
środowiska w ramach
programu RPO. Będą
środki dla organizacji
pozarządowych, jednostek kultury.
Samorząd Województwa Mazowieckiego
kapitałowo zaangażował się w budowę
Lotniska Modlin. Na tę
inwestycję czeka cały
powiat nowodworski,
jednak na miejscu, na
„placu budowy” nic
się nie dzieje – spokój.
Ile pieniędzy i na co
zostało już wydanych?
Czy nie są to środki wyrzucone w błoto? Od wielu lat oficjalnie ogłaszane są kolejne i zarazem ostateczne terminy oddania
obiektu do użytku. Raz kaczkę
puści Nowy Dwór Mazowiecki,
a następnym razem Warszawa.
Pani Sekretarz, proszę powiedzieć czy Lotnisko w Modlinie ma
w ogóle szansę powstać? Jeżeli
tak, to mniej więcej kiedy?
Lotnisko Modlin jako jedyne na
Mazowszu ma zapewnione finansowanie z funduszy unijnych, jest
na liście projektów kluczowych
zatwierdzonych i wynegocjowanych z unią europejską przez nasz
rząd. Samorząd Wojewódzki jest
udziałowcem w Spółce powołanej
w celu utworzenia portu lotniczego. Jego udział kapitałowy to

fot. D. Panasiuk

15,6mln zł w roku ubiegłym i 30
mln zł zabezpieczone w budżecie
2007r. Trwają prace związane z pozwoleniem na budowę. Myślę, że
już nic niepokojącego się nie stanie
i długo zapowiadana budowa stanie
się faktem.
Dziękuję za rozmowę
Dariusz Panasiuk

Wymień dowód
Zielone, książeczkowe dowody osobiste są ważne
do końca marca 2008
roku, ale wnioski o wydanie nowych dowodów
można składać w urzędzie miasta tylko do końca grudnia 2007r.

W gminie Nasielsk jeszcze 3.038
osób nie złożyło wniosku o wymianę dowodu osobistego.

Wszyscy, którzy do tej pory nie
mieli czasu, by złożyć wniosek
będą mogli to zrobić w dniu
wyborów parlamentarnych, 21
października. Tego dnia w urzędzie
miejskim w Nasielsku, specjalnie z
myślą o nich zorganizowano dzień
otwarty i w godz. 8 – 15 będzie
można złożyć wszystkie niezbędne
dokumenty.
mk

Elektroniczna ciupa
ierwsze tego typu
P
więzienie powstanie
w województwie mazo-

wieckim - jako oddział
zakładu karnego w Przytułach Starych koło
Ostrołęki.Trafią tam osoby
skazane na karę aresztu,
zastępczą karę aresztu
lub zastępczą karę pozbawienia wolności, a także
na karę pozbawienia wolności do 3 lat. Do więzień
z dozorem elektronicznym
w ogóle nie będą kierowane osoby skazane za
przestępstwa seksualne
- poinformowało ministerstwo sprawiedliwości.
Propozycja wprowadzenia zmian
do Kodeksu
karnego wykonawczego
umożliwi
skazanym odbywanie kary
w nowym
typie placówki
– zakładzie
karnym z dozorem elektronicznym.
W takim więzieniu skazani
będą mogli
swobodnie
poruszać się,
ale ich zachowanie będzie
monitorowane
z pomocą systemu dozoru
elektronicznego, podobnie
jak wyjścia na
zewnątrz.
Do odbywania kary w zakładzie
z dozorem elektronicznym będzie
kwalifikować komisja penitencjar-

na za zgodą skazanego. Zgodnie
z projektem autopoprawki, osadzony w zakładzie karnym z dozorem
elektronicznym będzie mógł otrzymać zezwolenie na opuszczenie go
na okres nieprzekraczający 10 godzin dziennie. W tym czasie będzie
mógł np. pracować i kształcić się,
spotykać z rodziną i bliskimi, kontaktować z kuratorem sądowym.
Dyrektor zakładu karnego będzie
decydował o długości pobytu skazanego poza więzieniem.
Nowa forma odbywania kary ma
przynieść budżetowi oszczędności
oraz przyczynić się do zmniejszenia przeludnienia istniejącego
w zakładach karnych zamkniętych
i półotwartych.

Projekt autopoprawki do projektu
zmienionej ustawy Kodeks karny wykonawczy przyjęła Rada Ministrów.
dar
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KRONIKA
POLICYJNA
fot. KPP w Nowym Dworze Maz.

Od poniedziałku, 15 października, Nasielsk ma
nowego komendanta
policji.

05. 10. na ulicy Rynek ośmiu nieznanych sprawców przy użyciu kijów
pobiło Piotra O.
14. 10. nieznani sprawcy wybili szybę w
Domu Ciepła przy ulicy Młynarskiej.

Młodszy inspektor Wojciech
Ruszkiewicz, Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze
Mazowieckim na stanowisko Komendanta Komisariatu powołał
podinsp. Wojciecha Janika.

Pijani na drodze
11. 10. w Pieścirogach Dariusz R.
kierował samochodem po spożyciu
alkoholu (0,95 mg/l.).

Nowy szef jest policjantem z 17letnim stażem. Przed wstąpieniem
do służby w 1987 roku ukończył
Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk
Inżynieryjnych.
Następnie
w trakcie służby w 1999 roku
ukończył Wyższą Szkołę Policji
w Szczytnie.

14. 10. na ulicy Kościuszki Wiesław
G. mieszkaniec Świeszewka kierował
rowerem po spożyciu alkoholu (0,51
mg/l.).

Swoją karierę zawodową rozpoczął w Sekcji Operacyjno – Dochodzeniowej XXIV Komisariatu
Policji Komendy Rejonowej Policji Warszawa Północ. W październiku 1992 roku rozpoczął służbę
w Komendzie Powiatowej Policji

14. 10. na ulicy Kościuszki Robert M.
kierował rowerem po spożyciu alkoholu (0,21 mg/l.).

14. 10. na ulicy Piłsudskiego Jan K.
mieszkaniec Nasielska kierował samochodem po spożyciu alkoholu
(0,33 mg/l.).

w Nowym Dworze Mazowieckim,
początkowo w pionie dochodzeniowo – śledczym. Od 2000 roku

do 14 października tego roku był
ekspertem ds. kontroli.
dar

14. 10. na ulicy POW Tomasz K. mieszkaniec Krogul kierował samochodem
po spożyciu alkoholu (0,88 mg/l.).

(na podstawie informacji
prasowej KPP w Nowym Dworze
Maz.)

Los bywa okrutny

Wierzyć się nie chce, ale to się dzieje naprawdę. Rozmawiamy z człowiekiem, który od kilku miesięcy nie ma
dachu nad głową. Wcześniej nocował na ławce w parku. Później - kiedy zrobiło się zimno - na klatkach schodowych, a, przy odrobinie szczęścia - u znajomych.
Miejmy nadzieję, że losem „mieszkańca” Nasielska zainteresują się instytucje, które zostały powołane po to,
żeby rozwiązywać ludzkie problemy.

Jak minęła noc?

Wprawdzie to nie był Pana dom,
to był Pan jednak w nim zameldowany?

Jak zwykle, spałem w bloku, na schodach.

Nie mam już domu, ani żadnego swojego mieszkania.

Tak, byłem zameldowany. Moja matka
dostała przydział tego mieszkania
jeszcze w 1972 roku. Mieszkaliśmy tu
całą naszą rodziną. Z czasem rodzeństwo się wyprowadziło, każda z sióstr
poszła swoją drogą. 7 lat temu moja
matka zmarła. Poumierali też sąsiedzi.
W domu zostałem tylko ja.

Dlaczego nie ma Pan mieszkania, co
się stało?

O decyzji wyburzenia domu został
Pan przez kogoś poinformowany?

Wynajmowałem mieszkanie w Nasielsku, od osoby prywatnej. Właściciel
posesji zburzył jednak dom i tak, już od
trzech miesięcy jestem na ulicy.

Nie, do końca o niczym nie wiedziałem.

Jak to, na schodach?
Po prostu, na schodach w jednym
z budynków mieszkalnych.
Dlaczego nie poszedł Pan do domu?

Rozbiórka odbyła się na Pana
oczach?

Nie rozumiem, jak właściciel mógł
to zrobić, jeżeli wiedział, że jedno
z mieszkań w budynku jest zamieszkałe przez Pana?
Skąd ja mam wiedzieć, dlaczego. To
jego sprawa. Zburzył i koniec.
R

E

Widziałem jedynie, że są rozbierane
elementy blaszane i niektóre krokwie.
Tak do końca, to nie wiedziałem, o co
chodzi. Nie przypuszczałem, że to
początek totalnego wyburzenia domu.
K

L

A

A nawet, gdybym wtedy wiedział, to,
co miałbym do powiedzenia? Przecież
nie byłem właścicielem. Samej rozbiórki więc nie widziałem, byłem tego dnia
u siostry, w Płońsku.
Jak Pan zareagował po powrocie
z Płońska, widząc, że po budynku
została tylko kupa gruzu?
Byłem zszokowany i zaskoczony. Zobaczyłem, że nic nie zostało z moich
rzeczy. Nagle się zorientowałem, że
właściwie to zostałem, tak, jak stałem
– bez niczego.
Nie rozumiem, co się stało z Pana
osobistymi rzeczami, gdzie są meble?
Nie wiem. Nie mam niczego. Nawet teraz, a staram się o rentę, potrzebne mi
są stare zaświadczenia lekarskie – też
ich nie mam. W tej sprawie, byłem już
kilka razy u właściciela. Nie chce ze mną
rozmawiać, nie chce mi wytłumaczyć.
Mówi jedynie, że wszystko gdzieś jest
M

A

dobrze zabezpieczone
i przechowywane, ale ja
tego nie widziałem.
Czy zwracał się już Pan
do kogokolwiek o pomoc? Gdzie Pan był w tej
sprawie?
Byłem u burmistrza.
W Urzędzie Miejskim dowiedziałem się, że należy
mi się lokal zastępczy od
osoby, u której wynajmowałem mieszkanie. Chodzi
o czas, dopóki nie dostanę Kazimierz Grudek
mieszkania socjalnego.
w środku zimy? Gdzie pójdę spać? Jak
Dostał Pan propozycję mieszka- zwierzę, do lasu?
nia zastępczego od właściciela
Gdzie Pan teraz pracuje?
zburzonego domu, w którym Pan
Niegdzie nie pracuję. Jestem chory.
mieszkał?
Przeszedłem zapalenie płuc. NajgorTak, dostałem. Proponował mi mieszsze w tym wszystkim jest to, jak już
kanie w Czajkach, na trzy miesiące.
mówiłem wcześniej, że nie mam
żadnej dokumentacji dotyczącej
Skorzysta Pan z tej propozycji?
mojej choroby i leczenia.
Nie.
Z czego się Pan teraz utrzymuje?

Dlaczego?

Parę groszy zawsze zarobię na rynku przy sprzątaniu targowiska. Tam
też dostaję od ludzi jakieś warzywa
i owoce. Jakoś muszę przetrwać.
Boję się zimy.
z Kazimierzem Grudkiem
rozmawiał Dariusz Panasiuk

Trzy miesiące w Czajkach nie rozwiążą mojego problemu. Z czego
miałbym tam żyć? Bez pracy. Przecież
nie wiem, kiedy przydzielą mi lokal socjalny. A może będzie to trwało dłużej
nie trzy miesiące. I co wtedy zrobię. Po
trzech miesiącach znów na bruk. Już teraz się boję zimnych nocy, a co będzie
R
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Pomoc na przetrwanie
droczenie terminu
O
płatności podatku,
rozłożenie go na raty,

torom rządowego rozporządzenia
chodzi o wyeliminowanie sytuacji,
w której grupa przerzuca na jedną
z firm nadmierne koszty, powodując jej trudną sytuację ekonomiczną i umożliwiając ubieganie się
o przyznanie pomocy finansowej
na restrukturyzację.

umorzenie części lub całości zaległości podatkowych – te formy pomocy
zostały zapisane w rządowym projekcie rozporządzenia określającego
warunki udzielania ulg
w spłacie zobowiązań
podatkowych. Będą one
dotyczyć przedsiębiorców
znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

W nowych przepisach przewidziano, że pomoc finansowa może być
przyznawana raz na 10 lat. Może
być przyznana częściej tylko w wyjątkowych sytuacjach – między innymi wtedy, gdy zostaje udzielona
w ramach tego samego procesu
restrukturyzacji lub w przypadku
wystąpienia nieprzewidzianych

Pomoc kierowana jest do przedsiębiorców działających na rynku
więcej niż 3 lata. Nie powinni oni
należeć do
grupy kap i t a ł owe j .
Wyjątkiem
jest sytuacja,
kiedy przedsiębiorca
wykaże, że
jego trudna
sytuacja ma
c h a ra k t e r
wewnętrzny
i m.in. nie jest
wynikiem
tzw. nieuzasadnionego
podziału
ko s z t ó w
we w n ą t r z
grupy kapitałowej. AuP
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okoliczności, za które przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności.
Ponadto, przedsiębiorca ubiegający
się o pomoc musi przedstawić plan
restrukturyzacji.
Dokument jest zgodny przepisami
o pomocy publicznej stosowanymi
w Unii Europejskiej. Nowe przepisy
będą obowiązywać do końca 2007
roku. Eksperci podatkowi mają nadzieję, że to wsparcie, udzielane
przedsiębiorcom, zapobiegnie
likwidacji wielu firm, umożliwiając
im odzyskanie zdolności utrzymania
się i konkurowania na rynku.
dar
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Żelazowska

– wybieram młodość
Polityka Cię drażni? Hey, idzie na
pogodę. Pogodę na PSL. Sprawa
ma się tak: potrzebna jest zmiana
podejścia. I zmiana warty. I zmiana pokoleń. Nadchodzi Bożena
Żelazowska! Idźmy na wybory.
Dla niej warto. Zamiast ciągle
stawiać na te same znane nazwiska, postawmy na młodość,
energię, witalizm. Na Bożeną
Żelazowską. Warto iść i głosować
na nową osobę.
Przyszła na świat na wsi, co
z dumą podkreśla. Bożena
Żelazowska odziedziczyła po
ojcu determinację, zaradność
i pogodne podejście. Skończyła
studia, a dziś kieruje Departamentem Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.
Ma doświadczenie w pozyskiwaniu
funduszy europejskich.
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Organizuje szereg imprez, choćby w Twierdzy Modlin. We środę
współorganizowała koncert na
wolnym powietrzu w Nowym
Dworze Mazowieckim. Nadzoruje
biblioteki i muzea, współpracuje
ze szkołami. Organizuje objazdy
teatralne, piosenkarskie, koncerty.
Wspiera remonty kościołów. Skutecznie zachęca firmy rodzinne
do sponsorowania wystaw. Bożena
Żelazowska jest żoną majora Wojska
Polskiego, ma syna Krzysia.
- Udzielmy jej wsparcia w akcie
wyborczym – apeluje Alfred Domagalski, prezes Krajowej Rady
Spółdzielczej, skupiającej spółdzielnie produkcyjne, usługowe
i mieszkaniowe.

- Wspiera orkiestry dęte Ochotniczych Straży Pożarnych, zabiega
o wyposażenie w nowoczesny
sprzęt. Sama jest druhną OSP. Jej
atutem jest młodość, dynamizm
i optymistyczne spojrzenie na
świat – mówi Zbigniew Gołąbek,
wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych.
Tej właśnie dziewczyny potrzebujemy w Sejmie. Posłanki, która nie
zamknie swej działalności w granicach Warszawy. Co nie odmawia
pomocy ludziom. Żelazowska to
nowa jakość w życiu publicznym.
Głosuj na młodość i pracę! Tylko
Bożena Żelazowska!
Więcej na www.zelazowska.pl
Materiał wyborczy Komitetu Wyborczego
Polskiego Stronnictwa Ludowego,
ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

Na chleb z masłem

d przyszłego roku minimalne wynagrodzenie
O
w Polsce wzrośnie o 190 złotych - do 1126 złotych brutto, czyli o nieco ponad 20 procent. Będzie
stanowić ono około 40 procent przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
Podwyżka spowoduje wydatki z budżetu państwa w wysokości około 23
milionów zł w 2008 roku i o ponad 150 mln zł w 2009 r.
Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę w 2008 roku przyjęła Rada Ministrów.
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Zarzad Klubu HDK „ Kropelka” w Nasielsku informuje
wszystkich członków klubu oraz zainteresowanych
sympatyków, że od dnia 15.10.2007 siedziba Klubu
„Kropelka” mieści się w Urzędzie Miejskim w Nasielsku
pok. nr 12.

Interesantów przyjmujemy w każdą środę
w godz. 14 -18.00.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela prezes Klubu
HDK p. Marian Wasierzyński tel. 0 600 223 969
Serdecznie zapraszamy
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Monitoring korespondencji pracownika Obowiązki dłużników
P
zajętej wierzytelności
racodawca, który zamierza monitorować
pracowników, powinien
wcześniej poinformować
ich o zakresie i formie
dopuszczalnej kontroli.

W czasie pracy pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy i
pod jego kierownictwem wykonuje powierzone mu obowiązki.
Pracodawca ma więc prawo do
sprawdzania, czy jego podwładni
pracują sumiennie i starannie, ale
pod warunkiem, że nie narusza ich
godności i dóbr osobistych.
Sprawdzanie treści poczty elektronicznej i tradycyjnej
W granicach wyznaczonych przez
prawo pracodawca może kontrolować zachowanie pracownika w
pracy i sposób wykorzystywania
przez niego powierzonego mienia. Takim powierzonym mieniem
i narzędziem pracy jest między innymi komputer, w związku z czym
pracodawca ma, co do zasady,
możliwość sprawdzenia zakresu i
prawidłowości używania go przez
pracownika. W niektórych zakładach pracy obowiązują regulaminy używania sprzętu elektronicznego, w tym zakaz instalowania
przez pracowników nielegalnego
bądź też nawet legalnego, ale
niezaakceptowanego
przez
pracodawcę oprogramowania.
Pracodawca ma, moim zdaniem,
prawo do sprawdzenia rodzaju
zainstalowanego na komputerze
służbowym oprogramowania,
gdyż komputer jest traktowany
jako narzędzie pracy pracownika.
W kontekście monitorowania
poczty przychodzącej i wychodzącej od pracownika należy
zwrócić uwagę na przepisy o
ochronie dóbr osobistych, w
tym ochronie tajemnicy korespondencji. Zawartość poczty

elektronicznej oraz tradycyjnej
stanowi własność pracodawcy lub
jego kontrahentów, jeśli ma charakter służbowy. Z pewnością nie
należy ona do pracownika. Dlatego też nie dochodzi do naruszenia
dóbr osobistych pracownika przy
dokonywaniu kontroli jego poczty
służbowej w zakresie uzasadnionym potrzebami pracodawcy.
Pracodawca dokonuje sprawdzenia swojej własności i wkracza w
sferę własnych dóbr osobistych
i własnej korespondencji, której
w sposób oczywisty nie może
naruszyć.

Pracodawca nie ma jednak prawa
do kontrolowania korespondencji
prywatnej pracownika, zarówno
tradycyjnej, jak i elektronicznej.
Takie działanie będzie uznane
za naruszenie dóbr osobistych
pracownika i korzysta z ochrony.
Pracownik ma prawo domagać
się między innymi odszkodowania bądź zadośćuczynienia za
doznaną krzywdę.
W praktyce pojawia się problem
odróżnienia korespondencji
prywatnej od służbowej. Dobrym
rozwiązaniem jest wprowadzenie
przez pracodawcę regulaminu
dotyczącego korzystania z poczty
elektronicznej. Można albo całkowicie zakazać używania poczty
dla celów prywatnych albo też
nakazać oznaczanie korespondencji prywatnej w nagłówku
wiadomości. W regulaminie pracodawca powinien zastrzec, że
niezastosowanie się pracownika
do wyznaczonych reguł naraża
go na ryzyko omyłkowego dostępu pracodawcy do prywatnej
korespondencji.
Moim zdaniem, w żadnym wypadku pracodawcy nie wolno
sprawdzać poczty w prywatnej
skrzynce pracownika, np. zało-

żonej na publicznie dostępnym
portalu, nawet jeśli korespondencja jest dokonywana za pomocą
urządzeń należących do pracodawcy (komputer). Taka ingerencja byłaby zbyt daleko idąca.
Kontrola korzystania z Internetu w czasie pracy

Zakres dopuszczalnej kontroli
pracodawcy w tej kwestii jest
trudny w praktyce do ustalenia.
Przy braku jakichkolwiek uregulowań pracodawca może w łatwy
sposób wejść w sferę prywatną
pracownika i naruszenia jego dóbr
osobistych. Podobnie jak przy
kwalifikacji dostępu do poczty
pracownika pracodawca może
kontrolować używanie Internetu
do celów służbowych. Nie powinien zaś kontrolować używania
Internetu dla celów prywatnych.
Takie rozdzielenie funkcji i kategorii odwiedzanych stron może
być jednak bardzo trudne. Moim
zdaniem, pracodawca może
sprawdzać liczbę odwiedzanych
przez pracownika stron i na tej
podstawie uznać, czy pracownik
należycie wykonuje obowiązki
służbowe.
Bezpiecznym w tym zakresie jest
wprowadzenie regulaminu określającego obowiązujące zasady.
Warto zwrócić uwagę na ryzyko
dyskryminacji, które jest zakazane
przez Kodeks pracy i zagrożone
sankcją zapłaty odszkodowania na
rzecz pracownika.
Nie ma rodzimych regulacji, które
pozwalają na elektroniczne monitorowanie pracowników. Kodeks
pracy nie zawiera przepisów odnoszących się do tego problemu. Jeśli
decydujemy się na takie praktyki,
powinniśmy je szczegółowo opisać
w regulaminie. Pracownik musi wiedzieć, czego mu nie wolno.
Marek Rączka

Tajemnica cementowych cen
P

rzedstawiciele największych cementowni w Polsce alarmują,
że może dojść do załamania produkcji.
Dla obserwatora rynku budowlanego brzmią dziwnie takie
niepokojące słowa. Wszak cementownie, chyba jeszcze nigdy
w swojej historii, nie zarobiły
tyle, co w tym roku. Jeszcze tak
niedawno, bo na początku tego
roku, dochodziło nawet do sytuacji, kiedy to przedsiębiorstwa
nie nadążały z produkcją i nie
były w stanie sprostać rosnącym
zamówieniom. Nie bez powodu
ten rok jest nazywany rokiem
boomu w budownictwie.
Tymczasem oni swoje. Twierdzą,
że już skończyły się złote czasy dla producentów cementu.
Swoją tezę, Stowarzyszenie Producentów Cementu, podpiera

liczbami, z których wynika, że
w poprzednim miesiącu zakłady
wyprodukowały nieco ponad
półtora miliona ton cementu,
czyli o blisko 4 procent mniej niż
rok temu.
Prawdą jest, że cementownie nie
pracują już na pełnych obrotach.
Rzeczywiście, bolesny dla producentów może być jedynie fakt,
że spadły z bardzo wysokiego
poziomu produkcji - to musi
boleć, bo przecież nieznacznie
spadły zyski.
Prawdą jest również to, że nie
ma powodów do paniki. Czyżby
więc cementownie chciały sobie
zrekompensować zmniejszenie
produkcji kolejnymi podwyżkami cen? Na to pytanie trudno jest uzyskać jednoznaczną
odpowiedź. Pewne jest, że szał
budowlany w Polsce jeszcze
nie osłabł. Lekki spadek popytu

na cement można tłumaczyć
jedynie tym, że większość firm
budowlanych, przewidując podwyżki cen, zrobiło spore zapasy
cementu, z których nadal jeszcze
korzystaja. Niebawem więc znów
rozpocznie się szaleństwo cementowych zakupów. Będzie to
kolejny „upadek” – tym razem na
cztery łapy.
Nie jest jednak aż tak źle. Sami
eksperci Stowarzyszenia Producentów Cementu nieśmiało
potwierdzają, że w tym roku,
z krajowych zakładów wyjedzie
i tak rekordowa ilość cementu,
bo o ponad półtora miliona ton
więcej niż w 2006r. – czyli około
17 milionów ton.
W składach budowlanych w Nasielsku i w okolicach cena jednej
tony cementu waha się od 400
do 500 złotych.
dar

W postępowaniu egzekucyjnym w administracji
jednym ze środków egzekucyjnych stosowanych
przez organ egzekucyjny
jest egzekucja z innych
wierzytelności lub praw
majątkowych. W takim
przypadku w roli dłużnika zajętej wierzytelności
występuje dłużnik zobowiązanego.
Dłużnik zajętej wierzytelności
jest podmiotem biorącym udział
w egzekucji należności pieniężnych z wierzytelności oraz innych
praw majątkowych. Podmiot ten
nie będąc egzekutorem realizuje
na wezwanie organu egzekucyjnego zajęcie wierzytelności
lub innego prawa majątkowego
zobowiązanego.
W roli dłużnika zajętej wierzytelności może wystąpić:
- bank (w przypadku stosowania
egzekucji z wierzytelności na
rachunku bankowym),
- pracodawca (gdy prowadzona
jest egzekucja z wynagrodzenia
za pracę),
- podmiot prowadzący działalność maklerską (jeśli stosuje się
egzekucję z papierów wartościowych zapisanych na rachunku
papierów wartościowych oraz
z wierzytelności na rachunkach
pieniężnych),
- trasat (w przypadku prowadzenia
egzekucji z weksla),
- dłużnik zobowiązanego (gdy
stosuje się egzekucje z innych
wierzytelności lub praw majątkowych),
- inny podmiot realizujący, na
wezwanie organu egzekucyjnego, zajęcie wierzytelności lub
innego prawa majątkowego zobowiązanego (np. organ rentowy
wypłacający świadczenia z ubezpieczenia społecznego).
Dłużnik zajętej wierzytelności w egzekucji z innych wierzytelności oraz
innych praw majątkowych.
Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia poprzez przesłanie do dłużnika zobowiązanego zawiadomienia o zajęciu wierzytelności. Wraz
z otrzymaniem zawiadomienia
o zajęciu innych wierzytelności
lub innych praw majątkowych
dłużnik zajętej wierzytelności
w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zajęciu
zobowiązany jest do złożenia
organowi
egzekucyjnemu
oświadczenia dotyczącego tego
czy uznaje zajętą wierzytelność,
czy przekaże organowi egzekucyjnemu z zajętej wierzytelności
kwoty na pokrycie egzekwowanej
należności albo z jakiego powodu odmawia tego przekazania

oraz czy i w jakim sądzie lub
przed jakim organem toczy się
albo toczyła się sprawa o zajętą
wierzytelność.
Po dokonaniu zajęcia wierzytelności, dłużnikowi zajętej wierzytelności nie wolno należnej od
niego kwoty do wysokości egzekwowanej należności wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi
bez zgody organu egzekucyjnego
uiścić zobowiązanemu (należną
kwotę jest on zobowiązany przekazać organowi egzekucyjnemu
na pokrycie należności).
Dłużnik zajętej wierzytelności,
samodzielnie nalicza odsetki
z tytułu niezapłacenia należności
w terminie, należne od następnego dnia po dniu wystawienia przez
organ egzekucyjny zawiadomienia
o zajęciu wierzytelności lub prawa
majątkowego do dnia przekazania
środków pieniężnych uzyskanych
z zajęcia organowi egzekucyjnemu.
Gdy środki pieniężne przekazywane są za pośrednictwem rachunku
bankowego, należy naliczać odsetki do dnia obciążenia rachunku
bankowego przekazywaną kwotą,
przy czym dotyczy to jedynie
dłużników zajętej wierzytelności
obowiązanych do prowadzenia
ksiąg podatkowych w rozumieniu
Ordynacji Podatkowej.
Należy również dodać, że organy egzekucyjne są uprawnione
do przeprowadzania u dłużników
zajętej wierzytelności, z wyłączeniem banków, kontroli prawidłowości realizacji zastosowanego
środka egzekucyjnego. W przypadku stwierdzenia, że dłużnik
zajętej wierzytelności bezpodstawnie uchyla się od przekazania zajętej wierzytelności albo
części wierzytelności organowi
egzekucyjnemu, wierzytelność ta
albo jej część może być od niego
ściągnięta w trybie egzekucji administracyjnej. W takim przypadku, dłużnik zajętej wierzytelności
staje się zobowiązanym.
Poza tym, dłużnik zajętej wierzytelności, który nie wykonuje lub
nienależycie wykonuje ciążące na
nim obowiązki związane z egzekucją lub zabezpieczeniem wierzytelności lub prawa majątkowego,
może zostać ukarany grzywną
pieniężną do wysokości 3800 zł.
Kara ta może być powtarzana
w przypadku uchylania się od
wykonania, w dodatkowo wyznaczonych terminach, obowiązków
wynikających z zajęcia egzekucyjnego lub zabezpieczającego.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji
(Dz.U. 2005, nr 229, poz. 1954)

Opracował: Sebastian Błaszczak
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Nasielsk, dnia 05.10.2007 rok
BURMISTRZ NASIELSKA

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
PRACOWNIK SOCJALNY
W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NASIELSKU

GP.72241/8/ 07

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004
roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr VII/66/03 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia
24 kwietnia 2003 roku w sprawie zbycia nieruchomości podaję do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości
położonej we wsi Cieksyn przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Nieruchomość oznaczona jako :
- działka nr 135/1 i 135/2 o ogólnej powierzchni 5300 m2,
- działka nr 139/2 o powierzchni 2200 m2,
- działka nr 139/4 o powierzchni 1900 m2
posiadająca Księgę Wieczystą Nr 38039.
2. Opis nieruchomości:
Niezabudowane działki gruntu nr 135/1 i 135/2 przeznaczone pod lokalizację usług rzemiosła. Wzdłuż południowej granicy działki jest przewidziana w planie zagospodarowania przestrzennego lokalizacja drogi lokalnej.
Nad działkami przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia ograniczająca sposób zabudowy
działek. Działka nr 135/1 ze względu na niewielką powierzchnię i trójkątny kształt, zgodnie z przeznaczeniem
może być zagospodarowana tylko łącznie z działką nr 135/2. Dojazd drogą o nawierzchni brukowo-żwirowej.
Wyposażenie techniczne gruntu: energia elektryczna, wodociąg.
Niezabudowane działki gruntu 139/2 i 139/4 przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową nierolniczą. Nad
działkami przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia ograniczająca sposób zabudowy działek.
Ponadto działka nr 139/2 ma niekorzystny, trójkątny kształt. W południowym narożniku działki nr 139/2 znajdują
się pozostałości obudowy wagi wozowej. Wyposażenie techniczne gruntu : energia elektryczna, wodociąg.
1. Wartość nieruchomości wynosi :
- działka nr 135/1 - 5.600,00 złotych
- działka nr 135/2 - 37.100,00 złotych
- działka nr 139/2 - 17.700,00 złotych
- działka nr 139/4 - 15.300,00 złotych

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NASIELSKU
05-190 NASIELSK, UL. ELEKTRONOWA 3
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku informuje, że w wyniku zakończenia
procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Iwona Rzodkiewicz,
zamieszkała w Nasielsku.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W procesie rekrutacyjnym brało udział pięć kandydatek spełniających wymagania
formalne. Oceniając kwalifikacje kandydatów, komisja konkursowa kierowała się przede
wszystkim: przygotowaniem zawodowym, zakresem wiedzy o pomocy społecznej,
predyspozycjami i umiejętnościami gwarantującymi prawidłowe wykonywanie zadań
i obowiązków.
W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pani Iwona Rzodkiewicz
wykazała się znajomością przepisów o pomocy społecznej i znajomością form pomocy udzielanej osobom zgłaszającym się do ośrodka pomocy społecznej. Na rozmowie
kwalifikacyjnej udzielała odpowiedzi adekwatnych do zadawanych pytań.
Nasielsk,dn. 12.10.2007 r.
ZATWIERDZAM
p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Nasielsku
/-/ mgr Monika Nojbert

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

Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku w okresie od dnia 15.10.2007
roku do dnia 06.11.2007 roku.
Z up. BURMISTRZ
mgr inż. Maria Kowalska
Sekretarz Nasielska
Nasielsk, dnia 15.10.2007 rok
BURMISTRZ NASIELSKA
GP.72241/9 /07

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004
roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XIII/91/07 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia
11 października 2007 roku w sprawie zbycia nieruchomości podaję do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości
położonej we wsi Stare Pieścirogi przeznaczonej do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Nieruchomość oznaczona jako działka nr 223/31 o powierzchni 2842 m , posiadająca Księgę Wieczystą Nr
38628.
2

Opis nieruchomości :
Nieruchomość niezabudowana. Położona jest między ulicami : Kolejową, Parkową i Irysową. Działka o atrakcyjnej lokalizacji. Lokalizacja nieruchomości predysponuje ją do lokalizacji obiektów usługowych lub handlowych
o znaczeniu ponadlokalnym. Preferencje kierunku docelowego wykorzystania gruntu określone w Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Nasielsk - nie są sprzeczne z ww.
predyspozycjami lokalizacyjnymi. Kształt działki regularny. Teren równy, płaski. Działka nieogrodzona. Wyposażenie techniczne gruntu : energia elektryczna, wodociąg.
Wartość nieruchomości wynosi 136.400,00 złotych.
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku w okresie od dnia 16.10.2007
roku do dnia 06.11.2007 roku.
Z up. BURMISTRZA
mgr inż Maria Kowalska
Sekretarz Nasielska

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. 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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Święto oświaty w naszej gminie Spotkanie

z Dorotą Gellner

Dzień Edukacji Narodowej, popularnie
zwany Dniem Nauczyciela to święto
wszystkich pracowników oświaty. 15
października w Hali
Sportowej w Nasielsku, jak co roku,
odbyła się uroczysta
akademia. Na gminne obchody Dnia
Edukacji Narodowej,
poza nauczycielami
przybyli przedstawiciele władz lokalnych
i Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Uczniowie Zespołu Szkół Nr 3
w Cieksynie pod okiem Mirosławy
Mleczak i Barbary Sotowicz przygotowała program słowno-muzyczny.
Publiczność mogła podziwiać młodzież w humorystycznych scenkach
z „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza oraz posłuchać piosenek w wy-

3 października br. Nasielsk gościł znaną
poetkę Dorotę Gellner.
Autorka przyjechała na
z ap r o s z e n i e M i e j s ko Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku.

konaniu zespołu szkolnego.
Po części artystycznej przyszedł
czas na życzenia i nagrody. Maria
Kowalska, Sekretarz Nasielska
wręczyła nagrody Burmistrza i listy
gratulacyjne pracownikom oświaty,
którzy otrzymali tytuł „nauczyciela

kontraktowego”. Życzenia złożyła
również wizytator, Zofia Szmytkowska. Podkreśliła, że dzięki pracy
nauczycieli młodzi ludzie są coraz
lepiej przygotowani do wyzwań,
jakie dziś stawia przed nimi świat.
Za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze wręczyła
nagrodę Mazowieckiego Kuratora
Oświaty. Wyrazy uznania i wdzięczności przekazał także ks. T. Pepłoński,
zaznaczając, że - Praca nauczyciela
jest pracą trudną, ale wyjątkową.
Jest ona na pozór niewidoczna, ale
owocuje po pewnym czasie.

W spotkaniach z poetką wzięły
udział dzieci z klas II i III z nasielskiej szkoły podstawowej oraz
z klas 0-VI ze szkoły w Budach
Siennickich. D. Gellner jest autorką
nie tylko wierszy i piosenek. Pisze
również bajki i krótką prozę, opublikowała blisko 50 książeczek dla
najmłodszych. Zajmuje się także
tworzeniem słuchowisk radio-

wych i programów telewizyjnych.
Jest laureatką wielu prestiżowych
nagród literackich.
Któż z nas nie zna piosenek z dzieciństwa „Zuzia, lalka nieduża” czy
„Ogórek zielony ma garniturek”?!
Właśnie te utwory uczniowie mogli zaśpiewać podczas spotkań z
ich autorką. Niektórzy również
recytowali jej wiersze. Poetka
chętnie mówiła o sobie i swojej twórczości. Na zakończenie
swoich wizyt w szkołach sprzedawała swoje książki i rozdawała
autografy.
K.Z.

Następnie dyrektorzy gminnych
szkół wręczyli nagrody nauczycielom swoich placówek.

Życzenia zebranym złożył również Dariusz Leszczyński, Przewodniczący Rady Miejskiej

Uroczystość zakończył poczęstunek, podczas, którego nauczyciele
mogli podyskutować i wymienić
swoje poglądy. Całej uroczystości
towarzyszyła wyjątkowa, serdeczna
atmosfera.
K.Z.

Pachnąco i kolorowo
O

statnich kilkanaście
zimnych nocy nie
miało żadnego wpływu
na sytuację na rynku
kwiatów. Podaż była
i jest duża. W kwiatach
ciętych można przebierać jak w ulęgałkach.
Ogrodników nie cieszy
jednak fakt, że wraz z nastaniem chłodów, w górę
nie poszły ceny.

– Kilkadziesiąt łopat koksu
dziennie trzeba sypać więcej
niż zazwyczaj, a ceny ani drgną
– żali się jeden z podwarszawskich
producentów.
To prawda, ceny kwiatów ustabilizowały się już kilka tygodni temu.
Dokładnie można to zaobserwować na Warszawskim RolnoSpożywczym Rynku Hurtowym
w Broniszach. Prawa rynku są
dla producentów nieubłagane.
Największy wpływ na grubość
portfeli kwiaciarzy ma popyt
– a ten, niestety, jest mały.
Prawdziwy ruch w interesie zacznie się pod koniec miesiąca,
tuż przed dniem Wszystkich
Świętych. Tradycyjnie, największe
obroty będą mieli hodowcy chryzantem. Już teraz za standardową
paczkę tych kwiatów (ciętych)

trzeba zapłacić od 5 do
8 złotych. Bardzo tanie są
chryzantemy Santini – za
opakowanie płaci się poniżej półtora złotego.

Przepiękne i, jeszcze do
niedawna, niezastąpione
jesienne chryzantemy powolutku zostają wypierane
z grobowego wystroju
przez inne kwiaty – tak
przynajmniej dzieje się
w dużych miastach. Nową
modę narzucają floryści.
To oni twierdzą, że chryzantema nie jest jedynym
kwiatem, odpowiednim do
przystrojenia mogiły. Zalecają kompozycje kwiatowe
między innymi z anturium,
goździków, róż oraz gerber.
To, że w „stylistyce grobowej” zachodzą zmiany,
mówią sami producenci
kwiatów. Potwierdzają, że
– wprawdzie rzadko - ale
wśród klientów trafiają się
i tacy, którzy mają dosyć
chryzantem i chcą „czegoś
weselszego, czego nie ma
u innych”. Może właśnie
dlatego warto zapoznać
się z hurtowymi cenami
innych ciętych kwiatów:

fot. D. Panasiuk

alstromeria 1 - 1,8 zł
amarylis 9 – 10 zł
anthurium 1 - 9,5 zł
calla 2 – 7 zł
eustoma 2 zł
frezje 1,2 - 1,6 zł
gerbery 0,6 - 2 zł
gipsówka (paczka) 45 – 50 zł
glorioza 1 – 3 zł
goździki 1 - 1,6 zł
irysy 1 - 1,2 zł
kapusta ozdobna 1,5 - 2,2 zł
lilie 2 - 4,5 zł
róże importowane 1,3 - 5,8 zł
róże krajowe 0,8 - 2,5 zł
stokrotki (pęczek) 2 zł
storczyki tajlandzkie 2 – 3 zł
strelicje 12 – 13 zł
słoneczniki 1 – 3 zł
tulipany 1,2 zł
Rozpiętość cen w niektórych
przypadkach jest bardzo duża.
Ostateczna cena zależy od
wielkości kwiatów oraz od ilości
– zgodnie ze starą kupiecką zasadą, że im więcej, tym taniej.
WA
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Parada w Nasielsku
We wtorek, 16 października, ulice
Nasielska opanowały dzieci z miejscowych szkół. Ubrane w kolorowe
stroje, wymachujące flagami państw
członkowskich Unii Europejskiej
przemaszerowały od Stadionu
Miejskiego do Rynku. A wszystko

R

E

po to, żeby upamiętnić 50 rocznicę
podpisania Traktatu Rzymskiego.

Po oficjalnych przemówieniach
i odśpiewaniu „Ody do radości”
- unijnego hymnu - uczestnicy parady obejrzeli program artystyczny

K

w wykonaniu najmłodszych.
Głównym organizatorem obchodów było Stowarzyszenie „Europa
i My”.
Traktat Rzymski
Traktat o utworzeniu Europejskiej
Wspólnoty Gospodarczej oraz
Europejskiej Wspólnoty Energii
Atomowej podpisany został 25
marca 1957 roku w Rzymie przez
sześć państw EWWiS - Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, RFN
i Włochy. Traktat o EWG wszedł
w życie 1 stycznia 1958 roku,

L

po ratyfikacji przez parlamenty
państw-sygnatariuszy.
Głównym celem Europejskiej
Wspólnoty Gospodarczej – potem
Unii Europejskiej – było stworze-

A

nie wspólnego rynku i stopniowe
zbliżenie polityki gospodarczej
krajów członkowskich.
dar
fot. M. Stamirowski

M

A
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Szachy
W sobotę 13 października w Cieksynie
odbył się IV Memoriał Bł. Bpa Leona
Wetmańskiego, w którym wzięło udział
59 szachistów z Płocka, Płońska, Bulkowa, Ciechanowa, Gostynina, Pułtuska,
Sońska, Dobrej Woli, Przasnysza,
Wiktorowa, Nowin, oraz duża grupa
zawodników z Cieksyna.
Wśród startujących byli zawodnicy z
międzynarodową klasą mistrzowską
z Legnicy, Górna (woj. podkarpackie),
zawodnik z Ukrainy, oraz wielu zawodników z klasą mistrzowską,
Przy tak silnie obsadzonym turnieju
poziom zawodów był bardzo wysoki.
Po kilku godzinach spędzonych przy
szachownicach ostateczne zwycięstwo
odniósł Filip Bargłowski z Miedzi Legnica zdobywając 6,5 pkt., wyprzedził on
Krystiana Kuźmicza z Zelmeru Górno 6
pkt, Piotra Jaskowskiego z Nadnarwianki Pułtusk 6 pkt. i zawodnika z Ukrainy
Olega Poliszczuka 5,5pkt..
Z zawodników z Cieksyna najlepiej
wypadli Adrian Kozaczuk, Borys
Ropielewski i Dawid Bucholc, którzy

zdobyli po 4 pkt.
W poszczególnych kategoriach wiekowych najlepsi byli:

Szkoły podstawowe:

1. Wanecki Krzysztof – Garde Płock 4 pkt
2. Bucholc Dawid – PLUKS Cieksyn 4 pkt
3. Rojek Marcin – Garde Płock 4.pkt

Gimnazja:

1. Jaskowski Piotr - Nadnarwianka Pułtusk
6 pkt
2. Wiśniewski Tomasz – Garde Płock 5 pkt
3. Zieliński Marcin – Płock Biała i Kozaczuk
Adrian – PLUKS Cieksyn po 4 pkt

Szkoły ponadpodstawowe:

1. Machu Bartosz – Nadnarwianka Pułtusk
5 pkt
2. Szymański Dariusz – MDK Pł0ock 5 pkt
3. Wodniak Olek – Garde Płock 4,5 pkt
Wśród dziewcząt najlepsza była Ola Gerasik
z Cieksyna, która zdobyła 3,5 pkt
Najmłodszymi ucestnikami Memoriału byli:
Jakub Hegemajer z Cieksyna – 6 lat, który
zdobył 1,5 pkt, oraz Natalia Rychlewska z
Cieksyna – 7 lat, która zdobyła 2 pkt.

Organizatorem Memoriału był proboszcz parafii z Cieksyna ksiądz kanonik
Józef Szczeciński.
AS
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powinni zapomnieć o passie remisów. Obecnie drużyna Żbika albo wygrywa
albo przegrywa. Po pierwszej porażce na wyjeździe
z Victorią Sulejówek 5:1
goryczy przegranej Żbik
ponownie doznał na własnym stadionie z Kryształem Glinojeck 0:1.
W tym ostatnim meczu, jako
pierwsi podbramkową sytuację
stworzyli sobie goście z Glinojecka, jednakże po strzale z zza pola
karnego piłka poszybowała ponad
poprzeczką bramki bronionej przez
Krygera. W kolejnych minutach
gra się wyrównała i żadna ze stron
nie była w stanie przeprowadzić
akcji dającej możliwość zmiany
wyniku.

Od 30 minuty rzęsiście padający
deszcz, utrudniał piłkarzom w rozgrywanie piłki, która na mokrej trawie dostawała poślizgu sprawiając
obu zespołom niemiłe niespodzianki
nie trafiając do celu.
W końcówce pierwszej połowy, dokładnie w 38 min. dwukrotnie napastnikom Żbika nie udało się z 11 metra
pokonać bramkarza gości. Podobnie
jak w 45 min. Iliński nie wykorzystał
doskonałej sytuacji z 5 m. strzałem
głową trafiając prosto w golkipera.
Po zmianie stron, odważniej zaatakowali goście. W 55 min. po strzale
z rzutu wolnego ustawiona na 30
metrze piłka uderzona po ziemi
przez Jóźwiaka wpada w długi róg
nasielskiej bramki dając prowadzenie
Kryształowi 0:1. Zaledwie 6 minut
później mogło być 0:2 jednakże
przed utratą bramki Żbika ratuje
poprzeczka.

W połowie września br. rozpoczął się
nowy sezon 2007/2008 w tenisie
stołowym. Zarówno w rozgrywkach
indywidualnych jak też drużynowych, występują zawodnicy z naszej
gminy. W bieżącym sezonie zajęcia
tenisowe prowadzone są w Parafialnym Uczniowskim Klubie Sportowym
w Cieksynie, w klubie sportowym
Sparta, oraz w nowo utworzonym
Ośrodku Tenisa Stołowego, który
funkcjonuje przy hali sportowej.

Sekcje tenisowe w klubach są zgłoszone do rozgrywek ligowych i ich
zawodnicy systematycznie uczestniczą w wojewódzkich turniejach klasyfikacyjnych zgodnie z kalendarzem
Mazowieckiego Okręgowego Związku
Tenisa Stołowego, natomiast w Ośrodku prowadzone są zajęcia z dziećmi
klas I-III i ich udział w zawodach przewidywany jest dopiero za rok.
W niektórych szkołach w naszej gminie, na bazie Ośrodka prowadzone
będą filie. W chwili obecnej taka filia
funkcjonuje już w Cieksynie. Wkrótce rozpoczną się zajęcia w Budach
Siennickich, planuje się utworzenie filii
w Dębinkach i Piescirogach.

W odpowiedzi minimalnie obok
słupka w 75 min. strzelał Załoga.
Pomimo starań całego zespołu do
końca spotkania wynik nie uległ
zmianie. Ostatecznie nasielski zespół odnotował 2 porażkę z rzędu
a pierwszą na swym stadionie. Być
może remis byłby bardziej sprawiedliwy jednakże liczą się bramki,
a trudne warunki atmosferyczne
zdecydowanie utrudniały grę.
W ostatnim rozegranym wyjazdowym spotkaniu Żbik powetował sobie dwie porażki gromiąc
przedostatnią w tabeli Wkrę
Żuromin aż 0:5! W najbliższy
weekend kolejny trudny mecz
z vice liderem – Huraganem
Wołomin. Miejmy nadzieję, że
wiatr będzie wiał tylko w plecy
nasielskich piłkarzy...
Jakub Olech

PIŁKA NOŻNA DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
12 października br. w deszczową jesienną pogodę na stadionie miejskim
w Nasielsku odbył się turniej piłki
nożnej dla dziewcząt i chłopców ze
szkół gimnazjalnych. Punktualnie
o godzinie 10.00 rozpoczęły się
rozgrywki. Mecze były rozgrywane
równolegle na dwóch boiskach. Na
jednym grały dziewczęta na drugim
chłopcy. Jako pierwsze spotkały się
ze sobą drużyny z Cieksyna i Pieścirogów. Dziewczęta z Pieścirogów
uległy gimnazjum z Cieksyna 1 :
3, podobna porażka spotkała także
chłopców z Pieścirogów, którzy
przegrali z Cieksynem 0:1. Drugi
mecz rozegrały ze sobą reprezentacje Nasielska i Pieścirogów. U
chłopców 2 :0 wygrało nasielskie
gimnazjum, u dziewcząt także

zwyciężyła drużyna z Nasielska,
pokonując swoje przeciwniczki 4:
1. W ostatnim spotkaniu rywalizowały ze sobą szkoły z Nasielska
i Cieksyna. W kategorii chłopców
lepszymi okazali się uczniowie z
Cieksyna , którzy pokonali swoich
przeciwników 1 do 0. U dziewcząt
5 : 1 zwyciężył Nasielsk, ostatecznie
zajmując pierwsze miejsce.
Kategoria dziewcząt
I miejsce Publiczne Gimnazjum Nr 1
w Nasielsku
6 pkt.
(skład drużyny: K. Wiktorowicz, S.
Szymańska, S. Rogalska, P. Piątkowska, O.
Zakrzewska, O. Ostaszewska, D. Kordulska,
A. Płochocka, T. Namielska, M. Rucińska, K.
Walczak. Opiekun Piotr Kosztowniak)

II miejsce Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie
3 pkt

SPORT
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Tenis stołowy

Raz na wozie, raz pod wozem....
statnie mecze rozegraO
ne przez nasielskiego
Żbika pokazują, że kibice
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III miejsce Zespół Szkół Nr 2
w Pieścirogach
0 pkt
Kategoria chłopców
I miejsce Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie
6 pkt
(skład drużyny: Ł. Ostaszewski, Ł. Szuliński,
M. Gerasik, S. Chrzanowski, C. Kostro, M.
Chmiel, M. Śliwiński, S. Ołtarzewski,
B. Kędziński, D. Kado, K. Przeorski, D.
Sosnowski, M. Śmigasiewicz, S. Gerasik,
M. Woleński, P. Kowalski, A. Kozaczuk, M.
Gortat, B. Białorudzki, D. Januchowski,
P. Włodarczyk, S. Suska, P. Kopczyński .
Opiekun – Andrzej Malon)

II miejsce Publiczne Gimnazjum
Nr 1 w Nasielsku
3 pkt
III miejsce Zespół Szkół Nr 2
w Pieścirogach
0 pkt
M. K.

Wybór tych szkół spowodowany
jest posiadaniem sali gimnastycznej
i odpowiedniego sprzętu tenisowego,
oraz, jak wykazały szkolne turnieje tenisowe w minionych latach, w szkołach
tych jest zainteresowanie tą dyscypliną
sportu.

SPORT

tylko w Nasielsku, ale liczyli się również
w powiecie i województwie. Mają już
za sobą doświadczenie trzecioligowe.
Przed laty wystartowała w niej drużyna Żbika Nasielsk. Natomiast PLUKS
Cieksyn to drużyna, młodzieżowa.
Występuje w niej młodzież z Cieksyna,
Nasielska i okolic, wzmacniana niekiedy dwoma bardziej doświadczonymi
zawodnikami

We wrześniu odbyły się już wojewódzkie turnieje klasyfikacyjne w kategorii
młodzików i kadetów. Udział w nich
wzięło dwóch najlepiej zapowiadających się zawodników z naszej gminy
Kamil Białorudzki z Cieksyna i Adrian
Żyła z SP Nasielsk, którzy w ubiegłym
roku byli najwyżej sklasyfikowani
na listach wojewódzkich. Natomiast
w październiku rozpoczęły się rozgrywki V ligi, w której w tym roku
wystartowały dwa zespoły z naszej
gminy.

Dotychczas zostały rozegrane dwie
kolejki ligowe w której Sparta Nasielsk
pokonała Wkrę Sochocin 10:5 (punkty zdobyli :Marek Grycz 3,5, Sławomir
Szadkowski 3, Krzysztof Michnowski
2,5 Mateusz Daszczyński 1), oraz
wysoko przegrała w Różanie 1:10,
a jedyny honorowy punkt zdobył Sławomir Szadkowski. Natomiast PLUKS
Cieksyn w pierwszym meczu przegrał
w Różanie 10:7 (punkty zdobyli: Arek
Ziemiński 4, Michał Kaminski 3), oraz
zremisował 9:9 z GKS Pokrzywnica
(punkty:Ziemiński 4,5, Kamiński 3,5,
Kamil Białorudzki 1)

Po dwuletniej przerwie wznowiła treningi sekcja tenisowa Sparty Nasielsk.
Drugim klubem biorącym udział
w rozgrywkach V ligi to startujacy
w niej od kilku już lat PLUKS Cieksyn.

W najbliższa niedzielę odbędą się derby
gminne pomiędzy Spartą i PLUKSem.

W drużynie Sparty występują doświadczeni zawodnicy, którzy przed
laty należeli do ścisłej czołówki nie
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BRYDŻ
Wyniki turnieju „trzynastego” 05.10.2007 r.
1.Kazimierz Kowalski - Krzysztof Morawiecki
2.Marcin Niesłuchowski - Marek Szewczyk
3.Maciej Osiński - Janusz Wydra
4.Janusz Czyżewski - Janusz Muzal
5.Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński
6.Teodor Brodowski - Krzysztof Michnowski
7.Stanisław Sotowicz - Paweł Wróblewski
8.Adam Banasiuk - Józef Dobrowolski
9.Zbigniew Kuczyński - Andrzej Lenart
10.Marek Olbryś - Krzysztof Turek

131 pkt. (60,65%)
124 pkt. (57,41%)
114 pkt. (52,78%)
114 pkt. (52,78%)
105 pkt. (48,61%)
104 pkt. (48,15%)
101 pkt. (46,76%)
98 pkt. (45,337%)
94 pkt. (43,52%)
93 pkt. (43,06%)

Czołówka klasyfikacji po trzynastu turniejach:
1.
Janusz Wydra
2-3. Kazimierz Kowalski
Krzysztof Morawiecki
4-5. Janusz Czyżewski
Maciej Osiński
6.
Janusz Muzal
7-9. Piotr Kowalski
Grzegorz Nowiński
Stanisław Sotowicz
10. Jacek Jeżółkowski

79 pkt.
69 pkt.
69 pkt.
62 pkt.
62 pkt.

55 pkt.
55 pkt.
51 pkt.

Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.
R
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EKOLOGICZNY PORADNIK KSIĘŻYCOWY - LISTOPAD
istopad to najbardziej
L
mroczny, mglisty, pochmurny, często też wietrz-

ny miesiąc roku. Choć w
drugiej połowie niekiedy
zdarzają się już ataki
zimna i wraz z wyżem jest
więcej światła.
Biometeorologicznie jest to najgorszy miesiąc w roku z racji braku
naturalnego światła. Tradycyjnie
w tym miesiącu, zwłaszcza w dniu
zadusznym pamiętamy o zmarłych,
modlimy się o spokój ich dusz. Teraz znajdujemy więcej czasu na
refleksję o statecznym celu i sensie
życia człowieka, o śmierci. Najłatwiej
i najprościej te tajemnice odkrywa
się w modlitwie.
W tym miesiącu już unikamy prac
w ogrodzie i polu, bo tradycja
nakazywała, by w końcu miesiąca
dać już ziemi czas na spoczynek.
Jeszcze w kwadrze liścia w połowie
miesiąca, jeżeli ziemia nie zamarzła,
można siać na zimę rośliny korzeniowe, marchew, pietruszkę, sadzić
topinambur (słonecznik bulwiasty),
czosnek, cebulki kwiatowe. Później
dosyć korzystny czas przypada
jeszcze w kwadrze owocu, ale
może być to już zbyt późno. Dni
w kwadrze uprawy to jeszcze
dobry czas do ostatnich zbiorów
roślin korzeniowych, szczególnie
tych mogących zimować w gruncie np. pasternaku, skorzonery,
chrzanu oraz ziół korzeniowych.

Nieco mniej odpowiednia kwadra
liścia. Później korzystny czas po
pełni po 24 w kwadrze korzenia,
mniej korzystna kwadra liścia.
Dziko rosnące owoce leśne zbierać
i przetwarzać najlepiej przed pełnią
w kwadrze owocu, mniej korzystny
czas w kwadrze liścia i w kwadrze korzenia. Jest to również dobry czas,
szczególnie kwadry liścia i owocu,
do pozyskiwania kory z roślin leczniczych, igliwia na witaminowe napoje,
a także zbioru brukselki. Wtedy też,
najlepiej jednak w kwadrze owocu,
o ile ziemia nie zamarzła, można
jeszcze siać kasztany, żołędzie,
głogi, nasiona drzew szpilkowych,
kwiatów, ziół. Dosyć dobra jest też
kwadra liścia i kwadra korzenia.
Cięcie winorośli przed okryciem
wykonać najlepiej w kwadrze
uprawy albo po pełni w kwadrze
korzenia. Jest to też dobry czas
do oczyszczenia, bielenia lub
smarowania pni pastami, owijania
drzewek słomą, obsypywania liśćmi, ściółkowania, budowy grządek
podwyższonych, zabezpieczania
przed przemarznięciem np. jeżyn,
okrywania krzewów kwiatów,
ziół i innych roślin zimujących
w gruncie. Po pełni okopywać
większe drzewa, które chcemy
zimą przesadzać z bryłą korzeniową.
Jeszcze, ale najlepiej tylko wtedy
gdy jest to konieczne, w kwadrze

WEDŁUG DAWNYCH REGUŁ

PROGNOZA POGODY NA LISTOPAD
Pogoda listopadowa będzie dosyć
zróżnicowana. Sporo dni mglistych
szarych, ponurych, choć nie powinno
być nadmiaru opadów. Chłodniej i pogodniej na początku i w końcu miesiąca. Wiecej, ciepłych, ale zarazem
też bardziej zmiennych wietrznych,
wilgotnych dni w środku miesiąca.
W ostatniej dekadzie miesiąca niewykluczone znaczne prawie zimowe
ochłodzenie z mrozem nawet w dzień,
także opady śniegu.
Początek listopada, a w zasadzie cała
pierwsza dekada stosunkowo pogodne i nocami dosyć chłodne. Uciążliwe
mogą być mgły utrzymujące się nawet

w dzień. Bardziej wietrznie deszczowo,
nieprzyjemnie na początku drugiej
dekady. Wtedy możliwe częstsze,
głównie przelotne, opady deszczu,
śniegu z deszczem a nawet śniegu.
Zmianom pogody towarzyszą często silne wiatry. Stopniowo opadów
mniej ale mgieł więcej. Zimowo
może zrobić się w ostatniej dekadzie.
W końcu miesiąca ocieplenie, odwilż,
opady i wiatry.
Zbigniew Przybylak

uprawy można wapnować, nawozić obornikiem, kompostem
pola, łąki, ogrody, przyorywać
zielone nawozy. Zrazy z drzew
owocowych ścinać przed pełnią
21, 22 i 23 oraz po pełni 26,27,
28 i przechowywać w wiadrze
z piaskiem w chłodnej piwnicy.
Jeżeli drzewa nie weszły w stan
spoczynku, wtedy ścinanie zrazów
przełożyć na grudzień. Również
w tych terminach ścinać gałęzie
krzewów ozdobnych np. forsycji na
sadzonki. Dołować w ocienionym
miejscu, by 2-3 oczka wystawały
nad ziemią, a 3 oczka były w ziemi. Podobnie można postępować
w przypadku porzeczek i agrestu.
W kwadrze liścia i owocu, potem
w kwadrze korzenia, można sadzić
wiklinę. Wystarczy poutykać w ziemię ucięte gałązki. Warto też wtedy
kopać pietruszkę, szczypiorek przeznaczone do pędzenia.
Zabiegi rozpłodowe zwierząt dokonywać gdy księżyca przybywa, tym
razem od 11do 23. Ubój zwierząt
gospodarskich wykonywać także
w tych terminach. Ostatnie prace
w pasiekach wykonywać do 9 i po
24, zwłaszcza od 2 do 9.
Zaczynamy dokarmiać ptaki jeżeli
nadeszły silniejsze chłody.
Do wędkowania najlepsze dni 1, od
9 do 15, 18,19 i 27 do 29
Zbigniew Przybylak
DOMOWE KURACJE ZIOŁOWE

Maślanka

Rząd przyjął projekt ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi. Nowa ustawa ma
zastąpić obecnie obowiązujący akt
prawny z 2001 roku.
W przypadku niektórych chorób będzie możliwe zastosowanie obowiązkowego leczenia (w tym hospitalizacji,
izolacji lub kwarantanny), nawet bez
zgody chorego i przy zastosowaniu
środków przymusu bezpośredniego.
Dotyczy to chorób zakaźnych łatwo
rozprzestrzeniających się, o wysokiej
śmiertelności, np. cholera, wirusowe
gorączki krwiotoczne. W przypadku
zagrożenia życia chorego, działania te
mogą być wyjątkowo podjęte na polecenie lekarza, nawet bez wcześniejszej
decyzji administracyjnej. Jednocześnie

OBJAŚNIENIA SYMBOLI GRAFICZNCH

na żołądek

POZIOME LINIE CIĄGŁE – wyznaczają dni niestosowne do siewów,

Rozliczne dolegliwości żołądkowe
leczy się różnymi ziółkami i dietą.
Można też stosować w tym celu
maślankę. Swego czasu taką kurację sprawdził na sobie sławny milioner John Rockefeller. Nie mógł
on choroby zlikwidować żadnymi
lekami i wtedy zdecydował się na
picie maślanki. Dziennie pił jedną
lub dwie szklanki tego napoju.
Z czasem dolegliwości ustąpiły.

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

Zbigniew Przybylak

Epidemia nie ma szans
Zakłady opieki zdrowotnej oraz indywidualnie praktykujący pracownicy
medyczni będą zobowiązani do monitorowania aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz do wykonywania badań
mikrobiologicznych w przypadku
podejrzenia o wystąpieniu zakażenia.
Ponadto, kierownicy ośrodków zdrowia będą musieli na bieżąco przekazywać raporty organom Państwowej
Inspekcji Sanitarnej o pojawiających
się zakażeniach, w tym także o występowaniu tzw. czynników alarmowych
(szczególnie groźnych i odpornych
czynników chorobotwórczych).
Lekarze i felczerzy będą prowadzić
rejestr zgłaszanych przez siebie zachorowań lub zgonów z powodu zakażeń
i chorób zakaźnych.
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projekt ustawy zakłada, że pracownicy
opieki zdrowotnej oraz inne osoby,
które podejmują działania na podstawie
przepisów o zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych, będą miały uprawnienia
do ochrony prawnej należnej funkcjonariuszom publicznym.
Procedurami mającymi na celu przeciwdziałanie szerzeniu się zakażeń
i chorób zakaźnych zostaną objęci
posiadacze, właściciele i zarządzający
nieruchomościami.
Projekt ustawy daje osobom zakażonym HIV i chorym na AIDS prawo do
bezpłatnych świadczeń zdrowotnych (w
tym także do bezpłatnego zaopatrzenia
w leki), w przypadku gdy nie posiadają
one ubezpieczenia zdrowotnego.
dar

zbiorów i sadzenia.

RYSUNKI RĄCZKI – wskazują dni korzystne do siewów, zbiorów,

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

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

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

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

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

Kwadra owocu (rysunek owocu) – wyznacza najlepszy czas do siania, sadzenia drzew i krzewów, roślin owocowych np. pomidorów, zbiorów
i przetwarzania owoców ziół, nieco mniej korzystne są kwadra liścia,
w trzeciej kolejności kwadra korzenia.

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

Kwadra uprawy (rysunek motyczki) – najbardziej niestosowny czas

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

Pionowa linia ciągła – czas przybywania Księżyca (od nowiu do

pełni). Jest to najkorzystniejszy okres do siania, sadzenia, zbiorów roślin
plonujących nad ziemią.

Linia przerywana – czas niestosowny do siewów, zbiorów (poza korzeniami). Warto wtedy uprawiać glebę, niszczyć szkodniki i chwasty.
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Pic na wodę
Więcej szumu niż to warte
– tak ogrodnicy oceniają
pomoc z budżetu państwa
w ramach tzw. kredytów
klęskowych. Dodają, że
dostali tylko sporą dawkę
politycznej propagandy,
za którą nie poszły żadne konkrety. Przyznają,
że rozgłos medialny, jaki
towarzyszył uruchomieniu
rzekomej pomocy, sprawił, że uwierzyli w czekające na nich w bankach
pieniądze, które pozwolą
pokryć straty w plonach.

Przedstawiciele Komitetu sygnalizowali problem błędnych wycen
strat i ich dużego zróżnicowania
spowodowanych wymarznięciami
w sadach, braku środków na kredyty klęskowe, wysokie oprocentowanie kredytów komercyjnych
oraz trudności w uzyskaniu informacji o przepisach o pomocy dla
przedsiębiorstw przetwórstwa rolno – spożywczego. Przedstawiciele organizacji branżowych zostali
poinformowali, że za szacowanie
strat odpowiedzialne są Komisje
powoływane przez Wojewodów

ZA MIASTEM

Świńskie problemy
uzyskania tzw. Opinii Wojewodów
nastąpiły bądź nastąpią bezpośrednie interwencje ze strony
resortu. Wskazano na potrzebę
przeprowadzenia szkoleń dla pracowników Ośrodków Doradztwa
Rolniczego i innych jednostek
odpowiedzialnych bezpośrednio
za szacowanie strat, dotyczących
określenia jednoznacznych metod
naliczania strat, a zwłaszcza kosztów produkcji w rolnictwie.

i tam, gdzie zgłaszano uwagi do
prac Komisji jak i opóźnień w akceptacji i realizacji wniosków oraz

inisterstwo rolnictwa
M
alarmuje, że sytuacja
na rynku wieprzowiny jest
dramatyczna. Jej przyczyną są bardzo niskie ceny
skupu trzody chlewnej przy
jednoczesnych bardzo wysokich cenach zbóż paszowych.

fot. D. Panasiuk

skowych” wysłał już pisma wyjaśniające do Wojewodów.
WA

Z

Nowe przepisy przewidują, że
ARiMR będzie udzielać wsparcia na inwestycje w rolnictwie
i przetwórstwie produktów rolnych, podejmować działania na
rzecz poprawy struktury agrarnej,
szczególnie tam, gdzie chodzi
o tworzenie i powiększanie gospodarstw rodzinnych.
Do Agencji będzie także należeć
wspieranie przedsięwzięć umożliwiających wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych po
szkodach spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Będzie także wspomagać powstawanie i rozwój grup
producentów rolnych i ich związków oraz rolnictwo ekologiczne.
Pomoże kształcić mieszkańców
wsi w szkołach wyższych poprzez udzielanie poręczeń spłaty
kredytów studenckich. Do jej za-

fot. M. Stamirowski

Wojciech Mojzesowicz, szef resortu
rolnictwa poinformował na specjalnie
zwołanej konferencji prasowej, że
wystosował list do unijnej komisarz
Mariann Fischer Boel, w którym zwraca uwagę na konieczność podjęcia
pilnych działań na rynku wieprzowiny
przez Komisję Europejską. Zwrócił
uwagę, że do Polski sprowadzane jest
mięso wieprzowe poniżej kosztów
produkcji. Wspomniał o pojawiających się zagrożeniach dla opłacalności tej produkcji w Unii Europejskiej
i niebezpieczeństwa wypadnięcia ze
światowego rynku. Minister proponuje
uruchomienie niezbędnych działań
dotyczących dopłat do eksportu wieprzowiny na rynki trzecie, jak i dopłat do

Doprecyzowanie Agencji
miana zasad udzielania pomocy państwa
dla rolnictwa i leśnictwa
w przepisach wspólnotowych spowodowała
konieczność nowego
określenia zakresu zadań
Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.
Projekt ustawy w tej sprawie przyjął rząd.

prywatnego przechowywania półtusz.
Problem bardzo niskiej opłacalności tej
produkcji nie dotyczy już tylko Polski,
ale staje się problemem całej Unii
Europejskiej. Minister poinformował,
że z podobną propozycją wystąpiły
także Francja i Hiszpania. Powiedział
także, że wkrótce problem ten może

Minister rolnictwa poinformował,
że w sprawie zasad udzielania
preferencyjnych kredytów „klę-

O problemach ogrodników rozmawiano
w ministerstwie rolnictwa
podczas
spotkania członków
Komitetu ds. owoców i warzyw Rady
Gospodarki Żywnościowej z szefem
resortu, Wojciechem
Mojzesowiczem.
Temat spotkania
dotyczył realizacji
programu pomocy
dla gospodarstw
rolnych, grup producentów rolnych
oraz
przedsiębiorstw przetwórstwa rolno – spożywczego w celu
złagodzenia szkód
spowodowanych wymarznięciami w uprawach rolnych.
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dotknąć również największego producenta trzody chlewnej w Europie – Danię. Jego zdaniem, sytuacja taka wynika
z niskich zbiorów zbóż nie tylko w Unii
Europejskiej. Powoduje to, że brak jest
możliwości sprowadzenia do Europy
zbóż po niskich cenach.
Bez podjęcia szybkich działań przez
Komisję Europejską istnieje niebezpieczeństwo utraty dotychczasowej pozycji Wspólnoty na rynku światowym.
W przypadku Polski, dodatkowym problemem jest stopniowe przestawianie
się rolników na produkcję ukierunkowaną na potrzeby rynku biopaliw, co
sprawia, że następuje ograniczenie
produkcji zbóż na cele paszowe.
WA

fot. D. Panasiuk

dań będzie należeć
również wspieranie
zbioru, transportu

nie może przekroczyć wielkości
określonych w przepisach unijnych.

i unieszkodliwiania
padłych owiec, kóz,
świń, koni i bydła.
Wsparciem będą
obejmowane także
zadania wynikające
z polityki państwa
dotyczącej rolnictwa i przetwórstwa
produktów rolnych
oraz Wspólnej Polityki Rolnej.
Agencja
będzie
wspierać te przedsięwzięcia w podobnych jak obecnie
formach, tzn. poprzez dopłatę do
odsetek od kredytów bankowych,
gwarancje lub poręczenia spłaty
kredytów bankowych, finansowanie lub współfinansowanie.
Przewidziano także wprowadzenie nowej formy pomocy, polegającej na częściowej spłacie
kapitału kredytu.
Projekt zakłada, że podmiot,
któremu pomoc publiczna zostanie udzielona na podstawie
nowych przepisów, nie będzie
mógł otrzymać na realizację tej

Zgodnie z nowym projektem
ustawy, umarzanie, rozkładanie
na raty i odraczanie terminu spłat
obejmie wszystkie wierzytelności Agencji z tytułu udzielonej
pomocy publicznej. Dotychczasowe przepisy obejmują jedynie
zadłużenie Agencji dotyczące
środków Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa. Nie
dotyczą natomiast wierzytelności
jej należnych z tytułu pomocy
udzielonej w ramach programów
finansowanych z funduszy UE.
samej inwestycji pomocy udzielanej z programów pomocowych
współfinansowanych ze środków
unijnych, dotyczy to na przykład
Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006, SPO
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz
rozwój obszarów wiejskich na lata
2004-2006”, Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 20072013. W przypadku, gdy pomoc
publiczna będzie pochodziła
jedynie z krajowych programów
na sfinansowanie tej samej inwestycji lub przedsięwzięcia, np.

Nowe przepisy zastąpią wielokrotnie nowelizowaną ustawę
z 29 grudnia 1993 r.
WA

dopłaty do odsetek od kredytów
inwestycyjnych, będzie wówczas
podlegała kumulacji, a jej wartość
R
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ŻYCIE OD KUCHNI

ŻYCIE OD KUCHNI

ŻYCIE OD KUCHNI

Oczyszczająca moc flokulacji
– Jak się udał wyjazd, Dorotko?
– spytałam.

dno szklanki, to co wtedy otrzymasz? – spytała Dorotka.

– A dlaczego cukier rozpuszcza się
w wodzie, a mąka nie?

Moja siostrzenica odwiedziła nas
w któryś zimny, jesienny dzień. Jest
chemiczką, pracuje na uczelni i, jak
niosła rodzinna wieść, robi karierę
naukową.

Kasia zastanowiła się.

– Ogólnie rzecz biorąc, podobne
rozpuszcza się w podobnym.

– To jak ten wyjazd? – powtórzyłam,
wyjmując z lodówki zamarynowane
polędwiczki. Postanowiłam zrobić
tego dnia solidny obiad, a niemiła
pogoda jeszcze mnie w tej decyzji
utwierdziła.
– Dobrze, ciociu. To była konferencja polimerowa.
Nie wiedzieć czemu, słowo „polimer” skojarzyło mi się z alkoholem.
Spojrzałam na Dorotę badawczo,
ale wyglądała jak zwykle.
– I to było interesujące? – drążyłam
dalej ten delikatny temat.
– Dosyć. Ale nie całkiem, bo ja nie
wytwarzam polimerów – odpowiedziała siostrzenica.
Ja też nie, pomyślałam, a głośno
znów zapytałam:
– Nie wytwarzasz?
– Nie. Ja ich tylko używam.
Wzięłam głęboki oddech.
– A do czego ich używasz, Dorotko?
– stawiając to pytanie, spodziewałam się najgorszego, ale dziewczyna
odpowiedziała pogodnie:
– Do flokulacji.
Dobrze, że jej matka tego nie słyszy,
pomyślałam. Ale Dorotka nie żartowała – zawsze była dobrze ułożona
i nie pozwoliłaby sobie na kpiny ze
starszej, bądź co bądź, osoby.
– A co to jest ta flo…
– Flokulacja to, mówiąc najprościej,
łączenie się mniejszych cząstek
w większe, co ułatwia w zawiesinie
ich opadanie. A specjalne polimery
umożliwiają ten proces.
– Mąka w wodzie tworzy zawiesinę – oznajmiła z dumą Kasia,
wchodząc do kuchni. – Tylko po
co te cząsteczki mają się łączyć
w większe? I opadać?
– A jak mąka w wodzie opadnie na

– Czystą wodę?
– Właśnie! W ten sposób oczyszcza
się ścieki – tłumaczyła dalej moja
siostrzenica, biorąc się jednocześnie
za krojenie pieczarek.
– Oczyszczanie ścieków – to rozumiem! To ważna rzecz. My też
mamy oczyszczalnię. (Nie musisz
kroić tak drobno, Dorotko). Ale
dlaczego to się tak dziwacznie
nazywa?
– Po łacinie „flocculus” to „kosmyczek”.
Nie powiem, żeby mnie to przekonało.
– A ty masz głowę nie od parady,
Kasiu – powiedziała Dorota. – Masz
chyba dobre oceny z przyrody?
– Raczej tak… Ja się trochę tym
interesuję – powiedziała Kasia
i spojrzała przy tym na mnie. Rzeczywiście, zastałam ją niedawno
nad jakąś pełną chemicznych
wzorów lekturą, choć miała w tym
czasie odkurzać.
– Zostawię ci w takim razie moją
książkę – zapaliła się Dorotka.
– O, dziękuję – ucieszyła się moja
wnuczka. – A widzisz, babciu – dodała – chemia przydaje się przy
oczyszczaniu.
– No, pewnie! A nawet przy zwykłym czyszczeniu. Tylko nie licz na
to, że flokulacja odkurzy ci pokój.
– A co to są, ciociu, te poli…
– zwróciła się do Doroty Kasia.
– To takie związki o dużych cząsteczkach… O, na przykład jednym
z polimerów używanych do flokulacji jest po prostu modyfikowana
skrobia.
– Czyli mąka? – upewniła się Kasia.
– W pewnym sensie – zaśmiała się
moja siostrzenica.
Dziewczyny pogrążyły się w pełnej
naukowych terminów rozmowie,
a ja kończyłam szykować obiad.
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PO GODZINACH

– To znaczy?
– Cząsteczka wody i cząsteczka
mąki … a znów kryształki cukru…
Połączyłam mięso z pieczarkami
i zamyśliłam się. Gdy wymieszam
mąkę z wodą, powstanie zawiesina.
A do wytrącenia mąki z tej zawiesiny powinnam użyć polimeru, czyli
też mąki?! Zrezygnowałam z zagęszczania sosu i wyłączyłam gaz.
I wtedy padło pytanie Kasi.
– Babciu, a co to jest dywergencja?
Chyba podsunę wnuczce studiowanie w przyszłości chemii. A może
biologii? Tymczasem zaś podam
obiad.
Babcia Jadzia

Polędwiczki
z pieczarkami
3 polędwiczki wieprzowe, 25 dkg
pieczarek, wieloskładnikowa przyprawa (np. Vegeta, Delicat), sól,
pieprz, oliwa, sos sojowy ciemny,
kostka rosołowa warzywna, przyprawa, suszone grzyby porcini
z pietruszką, ewentualnie ostra
musztarda
Z polędwiczek powykrawać tłuste
fragmenty, pokroić w poprzek na
nieduże talarki i je rozbić. W misce wymieszać 1–2 łyżki oliwy
z 2 łyżeczkami sosu sojowego
i (ewentualnie) łyżeczką musztardy
o wyrazistym smaku, np. Dijon.
Do marynaty włożyć posypane
wieloskładnikową przyprawą mięso
i wstawić na kilka godzin do lodówki.
Następnie polędwiczki przesmażyć
na oliwie. Kostkę rosołową rozpuścić
w połowie szklanki wrzątku, dodać
do mięsa i dusić przez ok. 20 minut.
Pieczarki obrać i usmażyć z solą
i pieprzem, następnie dodać do
mięsa w połowie duszenia. Całość
doprawić do smaku, a także dodać
przyprawę zawierającą grzyby porcini z pietruszką. Podawać z ryżem
lub z makaronem rurkami.

Kino NIWA ZAPRASZA
27–28 października, godz. 17.00

I Ty możesz zostać bohaterem
Everyone’s Hero (USA,Kanada, 2006); Animowany/Familijny/Przygodowy; czas 90 min.; Reżyseria: Colin Brady, Christopher Reeve, Dan St. Pierre; Scenariusz: Robert Kurtz, Jeff Hand; Obsada: Jake T. Austin - Yankee Irving (głos), Cherise
Boothe - Matka Martiego (głos), Brian Dennehy - Babe Ruth (głos), Whoopi Goldberg - Darlin (głos), Ed Helms - Louie
(głos), Małgorzata Kożuchowska - Mały (polska wersja językowa), Agnieszka Dygant - Skarb (polska wersja językowa),
Krzysztof Tyniec - Piłeczka (polska wersja językowa)

Historia małego chłopca, który jedzie tysiąc mil, by pomóc drużynie New York Yankees i jej graczowi Babe
Ruthowi wygrać mistrzostwa w baseballu.
27–28 października, godz. 19.00

Ultimatum Borne’a
Reżyseria: Paul Greengrass; Scenariusz: Tony Gilroy, Scott Z. Burns, George Nolfi; Na podstawie powieści: Robert Ludlum;
Obsada: Matt Damon - Jason Bourne, Joan Allen - Pamela Landy, Julia Stiles - Nicky, David Strathairn - Noah Vosen, Scott
Glenn - Dyrektor CIA Ezra Kramer, Albert Finney - Dr Albert Hirsch, Paddy Considine - Sam Ross

Bourne żyje bez ojczyzny i przeszłości. Na skutek brutalnego szkolenia, którego nie pamięta, a któremu
poddali go ludzie, których nie jest w stanie zidentyfikować, Bourne stał się śmiertelną bronią – jest najtrudniejszym celem, z jakim kiedykolwiek miało do czynienia CIA. Od czasu, kiedy kilka lat temu znaleziono
go pływającego w Morzu Śródziemnym u wybrzeża Włoch, mężczyzna desperacko usiłuje dowiedzieć się,
kim jest i kto nauczył go zabijać.

HOROSKOP
Baran 21.03.-19.04.
W najbliższych dniach znajdziesz sposób na rozstrzygnięcie spraw
związanych z dużą gotówką. Przygotuj się, bo wkrótce wiele zyskasz.
Przekonasz do swoich działań najbardziej oporne osoby ze swojego
otoczenia. W miłości samotne Barany przeżyją namiętny romans.

Byk 20.04.-20.05.
Wykażesz się dużym talentem negocjacyjnym. Niczego więc nie
odkładaj na później, tylko kuj żelazo, póki gorące. Masz szansę
doprowadzić do końca coś, w co bardzo wierzysz i na pewno dużo na
tym zyskasz finansowo. W miłości czas na działanie.

Bliźnięta 21.05.-21.06.
Wkrótce otrzymasz zaskakującą propozycję zawodową. Możesz
liczyć na wsparcie bliskiej osoby w podejmowaniu decyzji. Nie działaj
pochopnie, bo im dłużej będziesz negocjować, tym więcej uzyskasz.
W uczuciach wskazana szczerość.

Rak 22.06.-22.07.
W życiu zawodowym trzymaj się twardo wcześniej ułożonego planu.
Zdobędziesz informację, która pomoże Ci w karierze. W miłości
odzyskasz zaufanie do osoby, na której Ci zależy i uzgodnicie wiele
ważnych kwestii.

Lew 23.07.-22.08.
W życiu zawodowym rozwiniesz skrzydła i z wielkim powodzeniem
poradzisz sobie z każdą trudnością. Docenią to przełożeni i, jeżeli
postawisz na dyplomację, osiągniesz dużo więcej. W uczuciach możesz
liczyć na wyrozumiałość partnera.

Panna 23.08.-22.09.
W najbliższych dniach nie lekceważ żadnej rozmowy na tematy
zawodowe. Twoja kariera nabierze teraz tempa. Unikaj spontanicznych
wydatków, bo oszczędności szybko topnieją. W miłości okaż
zainteresowanie swoim bliskim i ich problemom.

Waga 23.09.-22.10.
Twoje sprawy ulegną przyspieszeniu i będziesz zmuszony szybko
podejmować decyzje. Unikaj jednak doradców, bo przepłacisz.
W sprawach uczuciowych kieruj się intuicją.

Skorpion 23.10.- 21.11.
W najbliższych dniach wykażesz się wielką determinacją w dążeniu
do celu. Możliwy awans lub nagroda. Pamiętaj jednak, by nie upierać
się przy czymś mało ważnym i czasem pójść na kompromis. W życiu
osobistym korzystne zmiany.

Strzelec 22.11.- 21.12.
W pracy świetnie sprawdzisz się w działaniu zespołowym. Wszyscy
będą zadowoleni z osiągniętych wyników. Jest szansa na premię.
Samotne Strzelce wymarzoną miłość mają w zasięgu ręki, wystarczy
uważnie rozejrzeć się dookoła. Powodzenia.

Koziorożec 22.12.- 19.01.
W interesach wszystko będzie się układać po Twojej myśli. Nie
rezygnuj z czegoś, co teraz wydaje się mało atrakcyjne, bo już wkrótce
przyniesie duże korzyści finansowe. Bądź cierpliwy. W miłości okaż
więcej uczuć osobie, na której Ci zależy.

Wodnik 20.01.- 18.02.
W życiu zawodowym bez większych zmian i niepokojów. Przez
to, że masz mniej spraw, znajdziesz przez przypadek, nowe źródło
dochodów. Będzie to zupełnie coś wyjątkowego i niepospolitego.
W miłości zapanuje szczęście.

Ryby 19.02.- 20.03.
Pilnuj uważnie swoich interesów i postaraj się szybko sfinalizować ostatnie
zamierzenia, bo ktoś chce pokrzyżować Ci plany. Poradź się najbliższych
Ci osób i skorzystaj z rad prawników. Samotne Ryby niech kierują się
intuicją, a odnajdą prawdziwe uczucie.

Z przymrużeniem oka
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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

Sprzedam samochód osobowy
Oltcit Club, tel. 0502 035 852

Sprzedam: lada chłodnicza JUKA,
stojak warzywny, witryna chłodSprzedam piasek i czarnoziem, nicza oszklona 60/180, lady sklez dostawą do klienta tel. 0 501 powe i wagę elektroniczną CAS,
tel. 0 505 007 625
966 791

30,00
60,00
30,00
0,00

0,10
300,00

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

E

K

L

A

M

Gratka dla kolekcjonerów dzieł
sztuki - wyprzedaż rysunków
i akwarel prof. Wiktora Zina,
z prywatnej kolekcji, tel. 0 502
035 852

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA

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

Porady prawne, tel. 0 502 357 125

Sprzedam działkę budowlaną Kupię mieszkanie ok. 40 m 2
w Nasielsku (prąd, gaz, woda, w bloku w Nasielsku - II, III pię- Hurtownia mrożonek Eskimo
telefon), tel. 0 664 620 539
tro, tel. 0 503 626 426
zatrudni kierowców.Wymagania:
Kupię działkę lub grunt rolny Sprzedam silnik 1,9 diesel VW prawo jazdy kat. B+C, doświadw okolicy Nasielska, tel. 0 508 Polo, tel. 0 602 695 828
czenie zawodowe w prowadze085 660
niu samochodów dostawczych,
Sprzedam Cinquecento 700 cm3, tel. 0 504 234 830
Sprzedam konie, 2,5 roku, 1,5 rok prod. 1997, stan b. dobry, benroku, 0,5 roku, rasy wielkopolHurtownia mrożonek Eskimo
zyna+gaz, tel. 0 511 554 373
skiej, tel. 022 794 34 11
poszukuje osób na stanowiska
przedstawicieli handlowych.
Wymagania: prawo jazdy kat. B,
W SCHRONISKU W CHRCYNNIE CZEKAJĄ
komunikatywność, zaangażowanie, mile widziane doświadczenie
ZWIERZACZKI STĘSKNIONE ZA WŁASNYM DOMEM.
w handlu, tel. 0 504 234 830
KAJA to młodziutka, peł-

600,00

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
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A

na wdzięku i radości życia
sunia, która czeka w domu
tymczasowym na kogoś,
kto ją przygarnie na stałe.
Piesek jest średniej wielkości, ma złoto-kremowe
umaszczenie i ,jak widać
na zdjęciu, uśmiechniętą
mordkę. Suczka jest bardzo
przyjazna, lgnie do człowieka i entuzjastycznie okazuje
swoje zadowolenie. Nie
sprawia żadnych kłopotów.
Pragniemy uratować ją przed schroniskiem, dlatego prosimy
o pomoc w szukaniu jej dobrego domu na stałe.
TELEFON 0 22 782 47 70 LUB 506 403 514
Rózia - jest śliczną
10-miesięczną koteczką, mix kota
norweskiego. Ma
mięciutką sierść,
zawadiackie włoski
w uszach i puszysty
ogon.

To bardzo miła koteczka, o spokojnym
charakterze. Lubi
towarzystwo ludzi,
lubi być głaskana i chętnie się przytula . Mruczeniem daje
znać, że jest zadowolona. To mądra koteczka, szybko można
nawiązać z nią kontakt. Jest bezdomna i pilnie potrzebuje
ciepłego przytulnego domu. Na dworze jest coraz zimniej, pomóżcie ją uratować! Zapewniamy bezpłatną sterylizację !!!
TELEFON 510 094 776

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,
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OGŁOSZENIA
DROBNE
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
Zatrudnię fryzjerkę, tel. 0 889
307 122
Sprzedam koła wym. 175x70x13,
Opel Volkswagen szt. 4, stan
bardzo dobry, opony używane
wym. 185x60x15, szt. 4, jedną oponę nową 185x55x15,
tel. 0 664 456 929
Zatrudnię i przyuczę pracownika
przy prod. mebli, tel. 0 23 69 12
861
Sprzedam ciągnik Johndeere
2650 ze sprężaką, dodatkowe
siłowniki w podnośniku, moc
95 kM, rok prod. 1987, stan b.
dobry, cena 42 000 zł, tel. 0 601
379 454
Zatrudnię szwaczki i prasowaczkę, tel. 0 604 950 642
Zatrudnię doświadczonego
tokarza, miejsce pracy Siennica
k. Nasielska, tel. 0 504 079 801,
0 501 201 316 (do 15.00)
Zatrudnię osobę do opieki nad
chorym, tel. 0 503 332 210
Wynajmę pokój uczciwej osobie,
Nasielsk, tel. 0 668 524 131
Zatrudnię pracownika fizycznego, tel. 0 506 173 669
Sprzedam: żyto, owies na paszę, kwotę mleczną 4664 kg,
tel. 0 600 717 722
Kupię mieszkanie ok. 40 m2 w
bloku w Nasielsku - II, III piętro,
tel. 0 503 626 426
Sprzedam działkę budowlaną
przy ul. Płońskiej w Nasielsku, tel.
0 602 432 338, 023 691 24 33
Mieszkanie do wynajęcia, blisko
dworca PKP, tel. 023 691 26 36
Sprzedam obornik, tel. 0 22 794
31 18
Sprzedam działkę budowlaną
540metrów2 na Krupce, wszystkie media, z podłączoną kanalizacja cena 66 tyś. do negocjacji
tel. kontaktowy 505 532 676

REKLAMA
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BIEGI PRZEŁAJOWE
Dzięki uprzejmości Państwa Łukaszewiczów już
po raz kolejny mogliśmy korzystać z terenów
leśnych Fundacji „Centrum Ochrony Środowiska” w Chrcynnie do organizacji zawodów
sportowych w biegach przełajowych.

28 września br. na starcie stanęło 239 zawodników i zawodniczek ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu naszej gminy.
Nad bezpieczeństwem zawodów czuwała służba
zdrowia SPZOZ z Nasielska której serdecznie
dziękujemy. Zawody te były także inauguracją
szkolnego roku sportowego 2007/2008. Po
uroczystym rozpoczęciu przystąpiono do rywalizacji sportowej. Uczestnicy zawodów startowali
w sześciu kategoriach wiekowych, począwszy
od rocz. 1997 a skończywszy na rocz. 1992.
Po zakończeniu najlepsi zawodnicy otrzymali
pamiątkowe statuetki oraz dyplomy.
Poniżej przedstawiam listę osób, które zakwalifikowały się do zawodów powiatowych.
Szkoła Podstawowa kl. IV dziewczynki
rocz. 1997
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Rucińska Sylwia
Rucińska Aleksandra
Chromiec Katarzyna
Lesiak Dagmara
Włodarczyk Natalia
Rutkowska Justyna
Stawicka Aleksandra
Hegemajer Natalia
Tybuchowska Klaudia
Rutkowska Sylwia
Raźniewska Marta
Ciok Paulina

Budy Siennickie
Pieścirogi
Nasielsk
Pieścirogi
Pieścirogi
Nasielsk
Cieksyn
Cieksyn
Nasielsk
Nasielsk
Nasielsk
Nasielsk

Szkoła Podstawowa kl. IV chłopcy rocz. 1997
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kamiński Damian
Jaglarski Dominik
Kuciński Tomasz
Malon Łukasz
Milewski Dominik
Milewski Mateusz
Wroński Jakub
Dzbański Rafał
Zakrzewski Wojciech
Gortat Łukasz
Branicki Patryk
Osiński Marek

Nasielsk
Nasielsk
Nasielsk
Nasielsk
Nasielsk
Nasielsk
Nasielsk
Popowo
Nasielsk
Nasielsk
Nasielsk
Popowo

Szkoła Podstawowa kl. V dziewczynki
rocz. 1996
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Lewarowska Dagmara
Kalicka Marta
Idzikowska Justyna
Szymańska Anna
Krodkopad Krystyna
Romanowicz Paulina
Dylewska Oliwia
Jeleń Beata
Domżała Karolina
Dalecka Renata
Wilczyńska Angelika
Włodarska Magda

Nasielsk
Nasielsk
Pieścirogi
Dębinki
Nasielsk
Nasielsk
Nasielsk
Popowo
Dębinki
Budy Siennickie
Dębinki
Cieksyn

Szkoła Podstawowa kl. V chłopcy rocz. 1996
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Łątkiewicz Piotr
Domański Adam
Kuciński Adrian
Stańkowski Marcin
Mysiak Mateusz
Wróblewski Kacper
Karaś Krzysztof
Rutkowski Daniel
Bielecki Damian
Zawadzki Piotr
Nowiński Robert
Popielarski Przemysław

Nasielsk
Nasielsk
Budy Siennickie
Nasielsk
Dębinki
Nasielsk
Budy Siennickie
Nasielsk
Pieścirogi
Cieksyn
Nasielsk
Nasielsk

Szkoła Podstawowa kl. VI dziewczynki
rocz. 1995
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kamińska Justyna
Gromke Ewelina
Sumik Marta
Raczkowska Sylwia
Kurpiewska Dorota
Pasztak Małgorzata
Sosnowska Magdalena
Osińska Sylwia

Nasielsk
Budy Siennickie
Nasielsk
Nasielsk
Cieksyn
Nasielsk
Nasielsk
Budy Siennickie

9.
10.
11.
12.

Szkoła Podstawowa kl. VI chłopcy rocz. 1995

Gimnazjum kl. I dziewczynki rocz. 1994

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

Zamęcki Michał
Sobczyński Patryk
Bramowicz Mateusz
Gołyźniak Artur
Bugalski Michał
Romański Aleksander
Hegemajer Michał
Walkiewicz Krystian
Kuciński Kamil
Zalewski Mateusz
Podlasiński Krystian
Bieżuński Mateusz
Haber Sandra
Przeorska Ewelina
Mostowska Natalia
Walkiewicz Martyna
Kaczyńska Karolina
Jakubiak Ewelina
Pawłowska Natalia

Dębinki
Nasielsk
Nasielsk
Budy Siennickie

SPORT
8.
9.
10.
11.
12.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mosakowska Monika
Kamińska Patrycja
Lisiecka Karolina
Makarska Kinga

SPORT

Nasielsk
Budy Siennickie
Pieścirogi
Budy Siennickie
Nasielsk
Pieścirogi
Cieksyn
Nasielsk
Pieścirogi
Pieścirogi
Nasielsk
Nasielsk
Cieksyn
Cieksyn
Cieksyn
Nasielsk
Nasielsk
Pieścirogi
Pieścirogi

SPORT

Zawadzka Aleksandra
Mazurkiewicz Monika
Rzepkowska Olga
Smolińska Aldona
Ostrowska Ewelina

Cieksyn
Cieksyn
Pieścirogi
Pieścirogi
Cieksyn

Gimnazjum kl. I chłopcy rocz. 1994
Grzybikowski Kamil
Ołdakowski Adam
Murowski Daniel
Kołodziejski Adam
Gerasik Mateusz
Szulimski Łukasz
Domrzała Mateusz
Wierzbicki Piotr
Łukasik Konrad
Olczak Tomasz
Ziemiński Paweł
Klepczyński Bartłomiej

Pieścirogi
Pieścirogi
Pieścirogi
Pieścirogi
Cieksyn
Cieksyn
Cieksyn
Pieścirogi
Pieścirogi
Cieksyn
Cieksyn
Cieksyn

Gimnazjum kl. II dziewczynki rocz. 1993
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gołębiewska Sylwia
Rutkowska Anna
Wilk Marta
Osińska Wioletta
Szymańska Ilona
Gruda Natalia

Pieścirogi
Nasielsk
Pieścirogi
Nasielsk
Cieksyn
Cieksyn

SPORT
7.
8.
9.

SPORT

Białorudzka Joanna
Bieżuńska Anna
Łazarska Anna

Cieksyn
Cieksyn
Cieksyn

Gimnazjum kl. II chłopcy rocz. 1993
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Przeorski Kamil
Pisarski Patryk
Kowalski Kamil
Śliwiński Marcin
Żbikowski Jarosław
Romanowicz Arkadiusz
Moczydłowski Adam
Świderski Piotr
Ołtarzewski Sebstian
Szadkowski Tomasz
Łosiewicz Damian
Więckowski Mateusz

Cieksyn
Pieścirogi
Nasielsk
Cieksyn
Nasielsk
Nasielsk
Pieścirogi
Nasielsk
Cieksyn
Nasielsk
Cieksyn
Nasielsk

Gimnazjum kl. III dziewczynki rocz. 1992
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Szymańska Agnieszka
Figurska Marta
Namielska Tatiana
Jędrzejewska Justyna
Rajkowska Anna
Rutkowska Justyna
Tkaczyk Paulina
Płochocka Anna
Kurpiewska Paulina
Gromke Monika
Calak Patrycja
Bodalska Sylwia

Cieksyn
Cieksyn
Nasielsk
Pieścirogi
Pieścirogi
Nasielsk
Nasielsk
Nasielsk
Cieksyn
Nasielsk
Pieścirogi
Pieścirogi

Gimnazjum kl. III chłopcy rocz. 1992
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Niezgoda Jacek
Łątkiewicz Marcin
Obojski Paweł
Kowalski Piotr
Bazylak Tomasz
Śmigasiewicz Artur
Śmigasiewicz Mateusz
Kołodziejski Patryk
Rosa Mariusz
Paczkowski Mateusz
Szymański Leszek
Gerwatowski Krzysztof

Cieksyn
Nasielsk
Pieścirogi
Cieksyn
Pieścirogi
Pieścirogi
Pieścirogi
Pieścirogi
Pieścirogi
Nasielsk
Nasielsk
Nasielsk

M.K.

KRZYŻÓWKA nr 23

Kupon z hasłem prosimy przesłać na adres naszej redakcji do 6 listopada.Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrody.Wyniki losowania
opublikujemy 16 listopada br. Nagrodami za poprawne odpowiedzi będą podwójne zaproszenia do kina.
16 października odbyło się losowanie nagród wśród prawidłowych rozwiązań krzyżówki nr 21. Podwójne zaproszenie do kina otrzymuje: Michał Gromadka.
Po odbiór nagrody zapraszamy do redakcji.

