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To miejsce
czeka
na Twoją
reklamę
tel./fax 023 691 23 43
e-mail:zycie@nasielsk.pl
www.zycie.nasielsk.pl

Jak
głosowaliśmy?

Dom ciepła

Jest czy go nie ma?

str. 2

- W telewizji widziałem dzieciaki, które tam chodzą na zajęcia. A jak poszedłem sprawdzić to się
okazało, że jest zamknięte. To w końcu jak to jest z tą placówką dla dzieci – pyta pan Andrzej,
który widział reportaż z „Domu ciepła” pokazywany podczas tegorocznego koncertu Dnia Kotana
reklamujący nasielską świetlicę. Migawki z rzekomo funkcjonującego „Domu ciepła” widziało wielu
nasielszczan. Są więc zaskoczeni, że choć w Polskę poszła już informacja, a tu drzwi zamknięte.

Przydrożne
paskudy str. 3
Śmiecie
w piecach

Na ulicach będzie

więcej patroli

Rozmowa z Wojciechem
Janikiem, komendantem
Komisariatu Policji w Nasielsku

str. 3

Mikroorganizmy
dobre na
str. 7
wszystko
W połowie drogi

Głosowali
w nowym lokalu

Czego najbardziej brakuje w Nasielsku
– samochodów, sprzętu?
W policji nigdy nie było tak dobrze, aby nie
mogłoby być lepiej. Chciałoby się wiele, zarówno zwiększenia ilości etatów jak i nowego
sprzętu. Jestem jednak realistą i wiem, że poprawa sytuacji postępować będzie proporcjonalnie do zmian warunków służby całej policji.
Policja nasielska nie jest traktowana w sposób
gorszy niż inne jednostki organizacyjne Komendy Stołecznej Policji. Obecnie Komisariat
jest na bieżąco doposażony w środki trwałe
oraz mienie ruchome z budżetu policji i nie
tylko. Na uwagę zasługuje fakt, że jednostka
jest również doposażona przez władze samorządowe Nasielska, które co roku w miarę swoich możliwości przeznaczają na ten cel
określone środki finansowe, za co serdecznie
dziękuję.
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Rolnicy
– pieniądze
czekają!

str. 12

Opłacalne
uprawy str. 12
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Czytaj na str. 4

Tragedia o mały włos
W piątek, 26 października 5 letnie dziecko
wbiegło na jezdnię wprost pod koła nadjeżdżającego radiowozu. Zdarzenie miało
miejsce około godziny 17.40 na ul. P.O.W.

Radiowozem jechali warszawscy policjanci
patrolujący ulice Nasielska. Nagle zza mijającego radiowóz samochodu wybiegł mały
chłopiec, wprost przed auto. Doświadczenie
refleks kierowcy policyjnego samochodu
zapobiegły tragedii.
Na widok malca na jezdni policjant gwałtownie
zahamował i dziecko uderzyło się tylko w bok
błotnika auta.
Natychmiast została wezwana karetka pogotowia, która zabrała przestraszone dziecko
na badania do szpitala. W celu wyjaśnienia
wszelkich okoliczności wypadku na miejsce
przybyło również kierownictwo KPP w No-

wym Dworze oraz policjanci z KSP, a także
Prokurator Rejonowy w Pułtusku.
Standardową procedurą podczas każdego
wypadku jest sprawdzenie stanu trzeźwości
uczestników wypadku. Takie też działania
przeprowadzono w stosunku do funkcjonariuszy. Wynik badania wykazał, że 0,00 mg/l.
Wszelkie okoliczności zdarzenia wyjaśniają
policjanci.
Policja apeluje do rodziców i opiekunów, aby
ten przypadek był ostrzeżeniem i jednocześnie mobilizacją do zwiększonego nadzoru na
dziećmi. Do 13-roku życia dziecka to właśnie
rodzice odpowiadają za swoje pociechy, a 5latek nie powinien bez opieki, sam chodzić
ulicami miasta.
jch
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ZESTAWIENIE GŁOSÓW WAŻNYCH ODDANYCH NA LISTY OKRĘGOWE W GMINIE NASIELSK W WYBORACH DO SEJMU RP
W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2007 R.
Numer obwodowej komisji wyborczej
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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy

7

14

3

14

1

1

2

4

5

3

6

KW LPR

14

11

10

5

3

3

5

4

4

9

4

KW Prawo i Sprawiedliwość

271

281

327

353

132

179

335

169

146

173

9

KW Platforma Obywatelska RP

262

382

328

343

58

58

80

127

37

88

8

Komitet Wyborczy PSL

173

240

193

161

89

109

265

99

135

99

26

KW Samoobrona RP

10

9

17

31

9

11

22

3

9

9

3

114

75

64

70

7

15

33

35

8

21

6

851

1.012

942

977

299

376

742

441

344

402

62

Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci
SLD+SDPL+PD+UP
RAZEM

Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. (023) 691–23–98

Numer obwodowej komisji wyborczej

NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. (023) 691–25–14

1

Liczba osób uprawnionych do głosowania
1.713
Liczba wyborców, którym wydano karty do
893
głosowania
Frekwencja wyborcza
52,13%
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5

6

7

8

9

10

11

RAZEM

2.070

2.101

2.157

1.018

969

1.873

1.111

961

1.093

86

15.152

1.026

962

997

310

387

753

461

351

419

68

6.627

49,56% 45,79% 46,22% 30,45% 39,94% 40,20% 41,49% 36,52% 38,33% 79,07%

43,74%

Najwięcej głosów w Gminie Nasielsk otrzymali:
1.

Maria KOWALSKA (Komitet Wyborczy PSL) – 1.424 głosy,

2.

Ludwik Stanisław DORN (KW Prawo i Sprawiedliwość) - 1.256 głosów,

SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. (023) 693–14–28

3.

Bronisław Maria KOMOROWSKI (KW Platforma Obywatelska RP) – 1.146 głosów.

Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. (023) 693–30–00

60
(0,93%)
72
(1,12%)
2.375
(36,83%)
1.771
(27,47%)
1.589
(24,64%)
133
(2,06%)
448
(6,95%)
6.448
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NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax (023) 693–20–02

Poradnia Terapii Uzależnień
w Nasielsku, ul. Warszawska 50
tel. (023) 693–02–50

RAZEM

ZESTAWIENIE DOTYCZĄCE FREKWENCJI W GMINIE NASIELSK W WYBORACH DO SEJMU RP W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2007 R.

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. (023) 693–50–05

NZOZ TERA-MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax (023) 693 14 26

1
Nazwa komitetu wyborczego
(listy)

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

Nasielsk, dn. 22.10.2007 r.

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

ZESTAWIENIE GŁOSÓW WAŻNYCH ODDANYCH NA KANDYDATÓW NA SENATORÓW W GMINIE NASIELSK
W WYBORACH W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2007 R.
Numer obwodowej komisji wyborczej
Nazwisko i imię kandydata
na senatora
ABGAROWICZ Łukasz Maria
ANDRZEJEWSKI Piotr Łukasz
BARSZCZ Jacek Tomasz
BORECKI Tomasz
SASIN Jacek Robert

Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. (023) 693 00 26

Nasielsk, dn. 22.10.2007 r.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

RAZEM

366
318
218
214
259

458
293
191
236
272

407
339
154
218
281

427
365
168
256
295

85
140
39
91
122

102
196
61
124
180

132
359
84
248
301

161
169
87
110
141

89
148
40
114
147

116
176
48
115
122

17
22
12
21
16

2.360
2.525
1.102
1.747
2.136

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

hroniły przed wiaC
trem, deszczem. Pod
ich daszkiem, na ławecz-

ce, można było spokojnie
oczekiwać na przyjazd
„pekaesu”. Tak było kilkanaście, kilkadziesiąt
lat temu. Teraz zostały
tylko wspomnienia. Na
nieszczęście pozostały
też i one, a właściwie
ich betonowe fragmenty. Mocno trzymają się
gruntu, przypominając
„świetność” minionych
lat.
Przystanki autobusowe nie służą
już podróżnym tak, jak kiedyś.
Dla kierowców prywatnych firm
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przewozowych są jedynie
wskazaniem miejsca, przy
k t ó r y m m o g ą c z ek a ć
ewentualni pasażerowie.
Ludzie wyczekują „nyski” stojąc na poboczu
drogi. Przywykli już do
tego. Nawet nie zauważają szczątków budowli
po dawnym PKS-ie.
Niechlubne przykłady są
prawie przy wszystkich
ważniejszych drogach.
Najlepiej to widać jadąc
drogą powiatową z Nasielska do Pomiechówka.

fot. D. Panasiuk

O wątpliwych walorach
estetycznych przystanków autobusowych w nasielskiej
gminie pisaliśmy już cztery lata
temu. Od tamtej pory nic się
nie zmieniło. Ruiny nadal straszą
i są kompromitującą atrakcją dla
przejezdnych. Dawny właściciel
ani myśli o sprzątnięciu resztek
konstrukcji. Trudno. Nie ma więc
innego wyjścia, jak to, żeby pozostałościami po przystankach zajęły
się lokalne instytucje samorządowe w porozumieniu z przewoźnikami. Tak zrobiły już inne, sąsiednie
gminy. Warto było – jest tam teraz
- po prostu - ładnie.

Żyją w trzeźwości
Im się udało, dlatego
mają powody do świętowania. Swoim sukcesem
chcą się podzielić z innymi.

przy ul. Młynarskiej. Tego samego
dnia, wcześniej, bo o godz. 16.00,
w kościele św. Wojciecha odbędzie
się msza święta dziękczynna za łaskę
przemiany i dar trzeźwego życia.

Serdecznie zapraszają wszystkich
przyjaciół na miting z okazji XIV
rocznicy grupy AA KEJA oraz V
grupy AL -ANON Prosta Droga. Uroczystość odbędzie się w
sobotę, 10 listopada, o godzinie
18.30 w remizie OSP w Nasielsku

Wieczorem, o godzinie 21.00, organizatorzy zapraszają wszystkich
uczestników spotkania oraz swoich
sympatyków do nasielskiej remizy
na zabawę taneczną.
dar

Grupa anonimowych alkoholików

„Keja”

zaprasza na mityngi
w każdy wtorek i czwartek

w godz. 19.00 - 21.00

Stara Plebania w Nasielsku

dar
Z domowych kotłowni wydobywa się smród i trucizna.

Śmiecie w piecach
O problemie pisaliśmy na
łamach „Życia Nasielska”
już kilka razy. Będziemy
stale przypominać obszerne fragmenty tamtych publikacji – ku przestrodze.

Wieczorny spacer po ulicach miasta
nie należy do przyjemności. Przy
bezwietrznej pogodzie chodzimy
prawie po omacku. Blask księżyca
i romantyczny nastrój tej pory dnia
przysłania ciemny dym unoszący się
z kominów i smród wyciskający łzy
z oczu. Wszystko to oznacza, że sezon grzewczy w pełni. Dla mieszkańców Nasielska i okolic, niestety, to już
codzienność. Do pieców trafiają kawałki
starych mebli z płyt wiórowych, stare
ramy okienne i inne odpady z tworzyw
sztucznych, a nawet pocięte opony.
Wystarczy kilka domowych kotłowni
opalanych odpadami, żeby zepsuć atmosferę w całym mieście. Jedni robią to
z biedy – węgiel jest drogi i ogrzewają
mieszkania czym tylko się da, a drudzy
ze swoiście pojmowanej gospodarności
– według zasady, że nic nie może się
zmarnować. Niektórzy w ogóle nie
wynoszą śmieci do koszy. Od razu
wszystko wrzucają do pieca. Za opał
służą im więc opakowania, plastikowe
butelki po napojach, stare ubrania,
buty. Jednym słowem wszystko, co da
się wcisnąć do pieca przez drzwiczki.
Opinia specjalistów jest jednoznaczna
- jedni i drudzy smrodzą i trują. Trują
siebie i przy okazji innych. Zaradni
palacze ignorują nie tylko opinie naukowców, ale nawet praktyczne rady
kominiarzy, którzy przestrzegają, że
najgorsze są plastiki, guma i szmaty.

To właśnie z tych odpadów powstaje
najwięcej sadzy, która szybko gromadzi się w kominie. Jeżeli dojdzie do jej
zapalenia może to doprowadzić nawet
do pęknięcia ścian komina.
Sąsiedzi coraz częściej skarżą się na
sąsiadów. Czytelnicy przychodzą do
naszej redakcji z prośbą o interwencję
w sprawie spalania śmieci w piecach
znajdujących się w prywatnych budynkach. Oczywiście można ten proceder
przecież uznać za działanie zatruwające
środowisko albo wybryk chuligański,
zakłócający spokój sąsiadom. Sprawcę
można wtedy ukarać mandatem albo
w jego sprawie skierować wniosek
o ukaranie do sądu grodzkiego. Jednak to nie my, a odpowiednie służby,
dbające o porządek, powinny zająć
się rozwiązaniem tego problemu.
Miejscy urzędnicy rzadko dostrzegają,
że w piecach spala się trujące śmieci.
Być może nie wynika to z ich złej woli,
ale z niedoskonałości przepisów. Trudno bowiem jest udowodnić komuś, że
właśnie w danej chwili, w swoim piecu
spala odpady. Nieprzyjemny zapach jest
wątpliwym dowodem, który zresztą
szybko rozchodzi się z wiatrem.
Dla wielu mieszkańców – nie tylko
Nasielska - spalanie przedmiotów wykonanych z tworzyw sztucznych jest
najskuteczniejszą i najtańszą metodą
pozbywania się śmieci. Dla niektórych
jest coraz częściej sposobem na
oszczędzanie węgla.
Podczas spalania ważną rolę odgrywa temperatura. Jeżeli jest zbyt niska,
wówczas w emitowanych spalinach
powstają zanieczyszczenia, których

oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe – ponadto są przenoszone z wiatrem na duże odległości. Spalanie
plastiku w domowych piecach następuje właśnie w niskich temperaturach,
od 200 do 500 °C. Do atmosfery
przedostają się między innymi: pyły,
tlenek węgla, związki chloru, związki
fluoru, tlenki azotu, dwutlenek siarki,
metale ciężkie - kadm, rtęć, tytan, arsen, kobalt, nikiel, selen, ołów, chrom.
O szkodliwości tych zanieczyszczeń
dla organizmu człowieka wie już
nawet dziecko w szkole. Wystarczy
wspomnieć o nieodwracalnych
uszkodzeniach płuc i chorobach
nowotworowych.

Podczas spalania, w wyniku samorzutnych reakcji chemicznych powstają – szczególnie groźne związki
– dioksyny i furany. To właśnie one
są najbardziej rakotwórcze, a powstają
jako produkty uboczne spalania różnych odpadów.
Według ekspertów stężenie dioksyn
i furanów w wydobywającym się
z domowych kominów dymie może
wynosić 100 nanogramów/m3, dla
porównania ich dopuszczalne stężenie wynosi 0,1 nanograma/m3
– taka jest norma dla spalarni śmieci.
Człowiek wdycha dioksyny wraz
z zanieczyszczonym powietrzem,
najprawdopodobniej odżywia się

też skażonym mięsem i pije mleko
z dioksynami. Do organizmu zwierząt
gospodarskich dostają się także przez
układ pokarmowy i oddechowy.
Dioksyny gromadzą się w glebie
i w osadach dennych zbiorników
wodnych. Skutki zatrucia nie muszą
być natychmiastowe. Ich toksyczny
wpływ na zdrowie może objawić się
dopiero po kilkudziesięciu latach.
Niestety, najczęściej w postaci chorób
nowotworowych. Na leczenie może
już być wtedy za późno.
Przed włożeniem śmieci do pieca
warto się więc zastanowić czy
warto.
dar
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Na ulicach będzie więcej patroli
Rozmowa z Wojciechem Janikiem, komendantem Komisariatu Policji w Nasielsku
Minęło już kilkanaście dni od
czasu, kiedy jest Pan komendantem policji w Nasielsku. To wystarczający czas, żeby dokładnie
zapoznać się z nowym miejscem
pracy. Pana zdaniem, Nasielsk to
trudny teren dla policjanta, będzie
ciężko?
Jest to zbyt krótki czas, aby dokładnie zapoznać się z nowym miejscem
pracy. Zdaję sobie jednak doskonale
sprawę z faktu, że wszystko co zrobię będzie poddane surowej ocenie
społecznej. To jednak mnie nie zniechęca, a wręcz przeciwnie motywuje do rzetelnego realizowania swoich
obowiązków służbowych. Gmina
Nasielsk oraz niektóre problemy
jej mieszkańców są mi już znane
od 1999 roku tj. od czasu włączenia Komisariatu Policji w Nasielsku
w struktury Komendy Powiatowej
Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, w której pracowałem. Występujące na jej obszarze zagrożenia
przestępczością są podobne
jak w pozostałych gminach
powiatu nowodworskiego.
Pracować nie będzie łatwo,
ale spróbuje sprostać wyzwaniom.

kryminalnej prowadzimy stałe
działania profilaktyczne w szkołach
( spotkania, prelekcje, pogadanki ),
mające na celu przestrzec dzieci,
młodzież, a także dorosłych przed
sięganiem po narkotyki oraz szkodliwymi skutkami ich działania.
W ostatnim czasie zmarli młodzi
ludzie – zdaniem mieszkańców
powodem zgonów były właśnie
środki odurzające. Czy policja
prowadzi działania wyjaśniające
w tej sprawie?
Prowadzone są 3 postępowania
przygotowawcze pod nadzorem
Prokuratury Rejonowej w Pułtusku
dot. śmierci trzech młodych ludzi,
które miały miejsce w dniu 22
sierpnia oraz 9 i 10 października b. r.
W chwili obecnej nie można jednak
jeszcze mówić jaka była ich przyczyna, gdyż sprawy te nie zostały
jeszcze ostatecznie zakończone
i nadal są prowadzone czynności

sołectw. Czy, w związku z tym,
myśli Pan o przebudowie struktury organizacyjnej nasielskiej
policji?
Gmina Nasielsk jest faktycznie największa gminą powiatu nowodworskiego, niemniej jednak ilość etatów
dzielnicowych mieści się w normach
ogólnopolskich przyjętych dla tego
rodzaju służby.
Czy nasielski komisariat jest przystosowany do przetrzymywania
przestępców?
W chwili obecnej Komisariat Policji
w Nasielsku nie jest przystosowany
do przetrzymywania osób zatrzymanych z uwagi na trwający remont
jednostki. Co prawda w Komisariacie
Policji zostały wydzielone pomieszczenia dla osób zatrzymanych,
jednak muszą one jeszcze zostać
dostosowane do określonych odrębnymi przepisami standardów.
Samo oddanie do użytku pomiesz-

Ze wstępnych obserwacji
– co, według Pana, jest
największym problemem i zagrożeniem dla
porządku publicznego
w Nasielsku?
Moim zdaniem największym problemem i zagrożeniem dla porządku
publicznego w Nasielsku
stanowią kradzieże mienia,
włamania do obiektów
handlowych i prywatnych,
rozboje, niszczenie mienia
oraz przestępstwa narkotykowe.
W Nasielsku są narkotyki.
Po likwidacji jednej grupy dilerów
natychmiast pojawia się druga.
Czy naprawdę nie ma sposobu na
handlarzy śmiercią?
Problem narkotyków dotyczy nie
tylko Nasielska, ale także innych
miast w całej Polsce. Nasielscy
policjanci na tym polu odnotowali
wiele sukcesów. Zabezpieczono
wiele narkotyków, które nie trafiły na rynek. Tylko w bieżącym
roku wszczęto 8 postępowań
związanych z narkotykami. Były
to zarówno sprawy o handel jak
i ich posiadanie. W sprawach tych
ustalono 19 podejrzanych, którym
łącznie przedstawiono 35 zarzutów.
Wobec 4 podejrzanych został zastosowany środek zapobiegawczy
w postaci tymczasowego aresztowania. Wśród tych spraw 3 czyny
dotyczyły posiadania narkotyków
przez nieletnich. W dalszym ciągu
są i będą prowadzone czynności
operacyjne mające na celu ograniczenie występowania tego zjawiska.
Będzie to jednak bardzo trudne, ponieważ rynkowe zapotrzebowanie na
narkotyki ściśle wiąże się z podażą.
To prawo rynku dotyczy każdego
produktu, nielegalnego również.
Dlatego też w ramach prewencji

procesowe w sprawie.
Po przyjściu nowego szefa,
wszyscy czekają na jego pierwsze decyzje – jedni z niepokojem,
drudzy z nadzieją. Szykują się
jakieś zmiany w pracy komisariatu? Co na początku zamierza Pan
zmienić?
Na ewentualne zmiany jeszcze
przyjdzie czas. Jak wiadomo komendantem jestem zaledwie od
15-go października b. r. i uważam, że
jeszcze za wcześnie na zmiany organizacyjne, tym bardziej, że załogę
komisariatu stanowią doświadczeni
policjanci osiągający dobre wyniki
w służbie. Na chwilę obecną zależy
mi bardzo na ukończeniu trwającego
remontu komisariatu, co radykalnie
poprawi warunki pracy policjantów,
a tym samym warunki przyjmowania interesantów. Chciałbym, aby
kierowana przeze mnie jednostka
była otwarta i przyjazna dla społeczeństwa.
Gmina Nasielsk jest największą
w powiecie nowodworskim.
Wierzyć się nie chce, ale jest tu
zaledwie czterech dzielnicowych,
którzy – poza samym miastem
– mają do „obsłużenia” ponad 60

czeń dla osób zatrzymanych nie
kończy rozwiązania tego problemu.
Aby pomieszczenia dla osób zatrzymanych mogły funkcjonować, zachodzi konieczność zorganizowania
oddzielnej służby dyżurnej w tych
pomieszczeniach dla sprawowania
stałego dozoru nad zatrzymanymi.
To z kolei wiąże się z wygospodarowaniem dla Komisariatu Policji
w Nasielsku 10 nowych etatów.
Czego najbardziej brakuje w Nasielsku – samochodów, sprzętu?
W policji nigdy nie było tak dobrze,
aby nie mogłoby być lepiej. Chciałoby się wiele, zarówno zwiększenia
ilości etatów, jak i nowego sprzętu.
Jestem jednak realistą i wiem, że
poprawa sytuacji postępować
będzie proporcjonalnie do zmian
warunków służby całej policji. Policja
nasielska nie jest traktowana w sposób gorszy niż inne jednostki organizacyjne Komendy Stołecznej Policji.
Obecnie Komisariat jest na bieżąco
doposażony w środki trwałe oraz
mienie ruchome z budżetu policji
i nie tylko. Na uwagę zasługuje fakt,
że jednostka jest również doposażona przez władze samorządowe
Nasielska, które co roku w miarę
swoich możliwości przeznaczają na

ten cel określone środki finansowe,
za co serdecznie dziękuję.
Mieszkańcy narzekają, że w ciągu dnia – nie wspominają już
o nocach - na ulicach nie widać
policjantów. Czy to się zmieni?
Kiedy w mieście pojawią się stale
patrole, dzięki którym ludzie poczują się bezpieczniej?
Zdaję sobie sprawę z faktu, że dla
niektórych mieszkańców Nasielska
liczba funkcjonariuszy pełniących
służbę patrolową jest niewystarczająca. Nie wynika to jednak tylko
z ograniczonej ilości etatów policjantów pionu prewencji, lecz również z faktu kierowania ich do służby
w określone miejsca i określonym
czasie w rejony służbowe o największym zagrożeniu. Być może dlatego
dla jednych mieszkańców policja
jest widoczna, a dla innych nie. Nie
mniej jednak podjąłem określone
kroki mające na celu zwiększenia
liczby patroli na ulicach Nasielska, dzięki
którym ludzie poczuliby się bezpiecznej.
Są to jednak na razie
działania doraźne.
Rozważam ponadto
w p rowa d ze n i e n a
t e re n i e N a s i e l s k a
służb ponadnormatywnych, jednak czy
one dojdą do skutku,
zobaczymy.
„Życie Nasielska”
w każdym numerze
publikuje kronikę policyjną. Zdarzają się tygodnie, kiedy redakcja
dostaje zaledwie kilka
krótkich opisów zdarzeń – przeważnie są
to informacje o pijanych rowerzystach.
Czy to znaczy, że
w Nasielsku nic poważnego się nie
dzieje? Przecież wiemy dobrze, że
tak nie jest. Nasza gazeta chce się
włączyć w akcję „Bezpieczne miasto”. Chcemy nie tylko informować,
ale również przestrzegać. Czy ma
Pan opracowany plan współpracy
z mediami?
Nie jest prawdą, że w Nasielsku nic
się nie dzieje. Większość spraw realizowanych przez policję nasielską
opisywanych jest na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji
w Nowym Dworze Mazowieckim.
ale jeżeli umieszczane informacje są
nie wystarczające dla „Życia Nasielska” to zawsze redakcja gazety może
skontaktować się ze mną lub z oficerem prasowym Komendy Powiatowej
Policji, który został powołany przez
Komendanta Powiatowego Policji
w Nowym Dworze Mazowieckim do
stałej współpracy z mediami i uściślić
wiadomość. Wiem, że „Życie Nasielska” jest bardzo popularną gazetą
w gminie, dlatego też bardzo zależy mi
na tym, aby na jej łamach zamieszczać
nie tylko krótkie opisy bieżących
zdarzeń lecz również wyniki końcowe realizowanych spraw oraz apele
i ostrzeżenia o zagrożeniach. Jestem
przekonany, że dobra współpraca

KRONIKA
POLICYJNA

18–19. 10. w sklepie przy ulicy
Kościuszki nieznani sprawcy
włamali się do automatu do gier
i skradli pieniądze. Straty wynoszą
1500zł.
19. 10. w Borkowie w mieszkaniu
Ryszarda K. policjanci ujawnili nielegalne przyłącze elektryczne.
20. 10. w Popowie Borowym
kierowca Seata - Zbigniew G.
jadąc z nadmierną prędkością
wpadł w poślizg na prostym
odcinku drogi, zjechał na pole
i dachował. Kierowca zginął na
miejscu. Pasażer został przewieziony do szpitala.

Pijani na drodze
15. 10. w Chlebiotkach Sławomir
J. mieszkaniec Konar kierował
rowerem po spożyciu alkoholu
(1,11 mg/l.).
18. 10. w Chrcynnie Wojciech K.
- mieszkaniec Oleśnicy kierował
samochodem po spożyciu alkoholu.
20. 10. w Kosewie Sławomir B.
- mieszkaniec Kosewa kierował
rowerem po spożyciu alkoholu
(1,35 mg/l.).
21. 10. w Lubominie Bogdan F.
kierował rowerem po spożyciu
alkoholu (0,78 mg/l.).
21. 10 na ulicy Kościuszki Andrzej
K. kierował rowerem po spożyciu
alkoholu (1,48 mg/l.).
Komisariat Policji w Nasielsku
ustalił sprawców zniszczenia słupów ogłoszeniowych na terenie
Nasielska. Ponadto, ustalił sprawców pobicia na ulicy Lipowej.

z mediami przyczyni się do podniesienia świadomości społeczności
nasielskiej w kwestii bezpieczeństwa
własnego i najbliższych, uwrażliwi
mieszkańców na istniejące obok
zło i krzywdę oraz zniesie panującą
znieczulicę.
Na koniec naszej rozmowy proszę
powiedzieć o sobie, o dotychczasowej pracy zawodowej.
W Policji pracuję od 1990 roku.
Służbę zawodową rozpocząłem
w pionie operacyjno – dochodzeniowym XXIV Komisariatu Policji
Warszawa Praga – Północ. W 1992
roku przeniosłem się do pracy
w Komendzie Powiatowej Policji
w Nowym Dworze Mazowieckim,
gdzie początkowo pracowałem
w sekcji dochodzeniowo - śledczej, a następnie w zespole dw.
z przestępczością gospodarczą
oraz w zespole ds. kontroli.
Dziękuję za rozmowę
Dariusz Panasiuk
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Dom ciepła

BADANIE ZADWOLENIA KLIENTA
W URZĘDZIE MIEJSKIM
W NASIELSKU

Jest czy go nie ma?
Organizacja czasu wolnego dzieci, prowadzenie
zajęć edukacyjnych w celu wspomagania rozwoju
małych podopiecznych
i odwrócenia ich uwagi
od alkoholu, papierosów
i narkotyków – to podstawowe zadania powstającego w Nasielsku „Domu
ciepła”, świetlicy socjoterapeutycznej Monaru.

- W telewizji widziałem dzieciaki,
które tam chodzą na zajęcia. A jak
poszedłem sprawdzić to się okazało,
że jest zamknięte. To w końcu jak to
jest z tą placówką dla dzieci – pyta
pan Andrzej, który widział reportaż
z „Domu ciepła” pokazywany podczas tegorocznego koncertu Dnia
Kotana reklamujący nasielską świetlicę. Migawki z rzekomo funkcjonującego „Domu ciepła” widziało wielu
nasielszczan. Są więc zaskoczeni, że
choć w Polskę poszła już informacja,
a tu drzwi zamknięte. Najwyraźniej
były to tylko zdjęcia próbne, bo

póki co świetlica nie została jeszcze
otwarta. Nikt też z dyrekcją Miejsko
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nie ustalał form współpracy.
Wiemy natomiast, że jest już osoba,
która będzie placówką kierować
– Jeszcze jesteśmy w trakcie remontu
pomieszczeń, zostały do wykonania
takie drobne prace – informuje Dorota Kulaszewska, kierownik „Domu
ciepła” w Nasielsku – Przewidujemy,

fot. M. Stamirowski

że w placówce znajdzie opiekę ok.
40 osób, zapewnimy dzieciom
i młodzieży ciepłe posiłki. Będziemy
też współpracować z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, szkołami
i świetlicami funkcjonującymi na
terenie miasta – dodaje.
Przypomnijmy, w centrum Nasielska
przy ul. Młynarskiej pod patronatem
Monaru powstaje „Dom ciepła”, dla
biednych i głodnych dzieci z terenu
naszej gminy. Choć może nieco
przesadzone były wieści o tym, że
w Nasielsku dzieci przymierają głodem i bieda aż piszczy, a niewydolne

instytucje samorządowe nie umieją
zaradzić temu zjawisku, to pomoc
w każdej formie się przyda. Ta bardzo szczytna i potrzebna w naszym
mieście inicjatywa rozpropagowana
została w ubiegłym roku przez Monar,
a pieniądze na ten cel zbierano m.in. na
charytatywnym koncercie, który odbył się 1 października 2006 r. z okazji
V Dnia Kotana przed Pałacem Kultury i Nauki. Tego dnia zebrano ponad
170 tys. zł. Potem rozpoczęto prace
remontowe w lokalu, w którym przez
szereg lat mieścił się sklep z używaną
odzieżą. Były też spotkania przedstawicieli Monaru z władzami miasta
i ciągle przekładany termin otwarcia
placówki, która ma być przeznaczona dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat.
W sierpniu świetlicę odwiedziły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nasielsku
oraz przedstawiciele lokalnej społeczności wraz z burmistrzem. Jak czytamy
na stronie internetowej Monaru: „Dom
Ciepła” ma zapewnić dzieciom gorący posiłek, pomoc w odrabianiu lekcji oraz możliwość wspólnych zabaw
rozwojowo-edukacyjnych (m.in. naukę korzystania z komputera), a także
okresowe konsultacje medyczne
i stomatologiczne. Rozpoczęcie pracy na pełnych obrotach zaplanowane
zostało na drugą połowę września.”

P

ełne uruchomienie systemu numeru alarmowego 112 nastąpi dopiero 2010 r. Dzwoniąc pod
ten numer będzie można
skontaktować się z jednym z 16 wojewódzkich
centrów powiadamiania
ratunkowego (CPR). Centra będą przyjmować
zgłoszenia, weryfikować
je, a następnie kierować
do właściwej jednostki
Policji, Straży Pożarnej
lub pogotowia ratunkowego. Zgłoszenia mają
być przyjmowane także
od obcokrajowców, ponieważ operator odbierający wezwanie w innym
niż polski języku będzie
mógł przekierować je do
operatora władającego
danym językiem.

W momencie połączenia, operator
będzie mógł uzyskać z platformy
lokalizacyjno–informacyjnej dane
dotyczące właściciela telefonu oraz
informacje o miejscu, z którego
dzwoniono. Wszystkie rozmowy
będą rejestrowane, co umożliwi
m.in. wyeliminowanie połączeń
złośliwych i fałszywych. Dzięki

systemowi możliwe będzie także
wyszukanie

- Ruszymy od połowy listopada
- zapewnia D. Kulaszewska. I miejmy nadzieję, że tym razem się uda
i dzieci będą miały miejsce, w którym będą mogły spędzać czas po
lekcjach.
mk

fot. D. Panasiuk

i odtworzenie zarejestrowanych rozmów. Na jednego
operatora pracującego w centrum
przypadać będzie
150 tys. mieszkańców. Dopiero
po przyjęciu wezwania będzie ono Wnętrze karetki ratownictwa medycznego
przekazywane do
przygotowana lokalizacja siedzib
odpowiednich służb stacjonujących centrów powiadamiania ratunkowenajbliżej miejsca zdarzenia.
go. W dalszej kolejności rozpocznie
Zgodnie z przyjętą koncepcją, w każ- się budowa całego systemu wraz
dym województwie ma powstać z niezbędną infrastrukturą.

jedno centrum powiadamiania
ratunkowego. Przewidziano również
utworzenie centrum szkoleniowego,
które zajmie się przygotowaniem
operatorów do pracy i doskonaleniem
ich umiejętności. Powstanie również
Centrum Nadzoru i Monitoringu
Technicznego.
Budowa systemu będzie przebiegała
etapowo. Najpierw zostaną opracowane projekty aktów prawnych,
dokumentacja przetargowa oraz

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie badania zadowolenia
Klienta będzie Biuro Obsługi Klienta

Organizacyjnym Urzędu Miejskiego
w Nasielsku” do jego zadań należy
m.in.: załatwianie wszelkich spraw
należących do zadań gminy nie
wymagających uzgodnień z Burmistrzem i poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, realizowanie
zadań kancelarii podawczej i wysyłkowej – przyjmowanie i wysyłanie
korespondencji Urzędu, rozdzielanie
korespondencji wewnątrz Urzędu,
w tym korespondencji z poczty
elektronicznej, prowadzenie rejestru
korespondencji przyjmowanej oraz
wysyłanej z Urzędu. Biuro Obsługi
Klienta udziela również informacji
o trybie załatwiania spraw w Urzędzie, a także udostępnia druki,

Dziś wiemy, że ani we wrześniu, ani
w październiku nie udało się placówki otworzyć.

Numer jest, ale nie do końca

112

Od 5 listopada do 4 grudnia br. w Urzędzie Miejskim w Nasielsku będzie
trwało badanie zadowolenia Klienta Urzędu.
Badanie to zostanie przeprowadzone w oparciu
o ankietę opracowaną
na potrzeby funkcjonującego w Urzędzie Systemu
Zarządzania Jakością.
Jego celem jest ciągłe
i ustawiczne doskonalenie usług świadczonych
przez Urząd Miejski.

Przedsięwzięcie ma kosztować około
250 milionów złotych i zostanie sfinansowane głównie z budżetu państwa
oraz ze środków unijnych. Prace nad
jego powstaniem i uruchomieniem
zakończą się w 2010 roku.
O pracach nad „koncepcją systemu
112”, opracowaną przez ministerstwo
spraw wewnętrznych i administracji,
poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.
dar

Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Tam
też dostępne będą formularze ankiet.
Pracownicy Biura Obsługi Klienta
będą informować Klientów Urzędu
o fakcie przeprowadzania badań,
ich zakresie i celu, o dobrowolności i anonimowości badań, a także
będą zachęcać Klientów do wzięcia
udziału w badaniach. Osoby, które
wezmą udział w badaniu, wrzucą
wypełnione ankiety do skrzynki
oddawczej zwanej „Skrzynką Klienta” znajdującej się w BOK.
W tym miejscu chciałbym przypomnieć podstawowe informacje
o Biurze Obsługi Klienta. Zostało
ono utworzone w 2005 roku
z uwagi na przeniesienie Urzędu do
obecnej siedziby przy ul. Elektronowej 3 oraz w związku z pracami nad
wdrożeniem Systemu Zarządzania
Jakością. Zgodnie z „Regulaminem
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fot. UM Nasielsk

formularze i wnioski oraz udziela
informacji o sposobie ich wypełniania. BOK jest zatem w Urzędzie
Miejskim miejscem „pierwszego
kontaktu” z Klientem. Tam osoba przychodząca do Urzędu ze
swoją sprawą otrzyma informację
o sposobie jej załatwienia, dostanie
potrzebne druki i formularze oraz
złoży pismo. Do chwili obecnej
obieg dokumentów w Urzędzie
ma wyłącznie charakter obiegu
„papierowego”, lecz to zmieni się
już w niedługim czasie. Biuro Obsługi
Klienta zostało bowiem wyposażone
w komputer i niebawem wdrożony
zostanie elektroniczny system obiegu i kontroli dokumentów.
Marek Maluchnik
Pełnomocnik ds. Systemu
Zarządzania Jakością
Urząd Miejski w Nasielsku
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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. 14.00 -18.00.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela prezes Klubu
HDK p. Marian Wasierzyński tel. 0 600 223 969
Serdecznie zapraszamy
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Bezumowne korzystanie z gruntu
łupy energetyczne
S
i telegraficzne, stacje
trafo, a także urządzenia

wodociągowe czy gazowe wciąż znajdują się
na gruntach prywatnych
właścicieli bez żadnego tytułu prawnego. Co
gorsza, wielu właścicieli
chcących rozwiązać
istniejący problem odsyłanych jest z kwitkiem.
Firmy przesyłowe wolą
tak jak do tej pory, czyli
najczęściej za darmo,
korzystać ze swoich instalacji i urządzeń położonych na cudzych nieruchomościach. Czego
wobec tego może żądać
właściciel działki?
Możliwości jest kilka. Przede wszystkim należy się wynagrodzenie

za bezumowne korzystanie z gruntu. Jeżeli urządzenia przesyłowe są
więcej warte niż zajęta przez nie
nieruchomość bądź uniemożliwiają właścicielowi korzystanie z niej
w sposób dotychczasowy albo
zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem, można żądać wykupu gruntu przez przedsiębiorstwo
przesyłowe. Wybór jednego z tych
roszczeń zależy jednak od konkretnych okoliczności, m.in. od sposobu, w jaki przedsiębiorstwo weszło
w posiadanie czy wybudowało słupy, linie lub rury, także od tego, czy
istnieje możliwość ich usunięcia bez
odcinania od mediów całego osiedla czy ulicy, jak również od aktualnej postawy zarówno kierownictwa
zakładu, jak i naszej.
W większości przypadków rozwiązywanie problemu należałoby
zacząć od próby
zalegalizowania bezumownego korzystania
z gruntu przez dane
przedsiębiorstwo przesyłowe. Służyć do tego
może zawarcie umowy
(najlepiej w formie aktu
notarialnego) zezwalającej przedsiębiorstwu
przesyłowemu na korzystanie z nieruchomości w oznaczonym
zakresie, umowy najmu
lub dzierżawy czy też
ustanowienie służebności gruntowej.
Dojście do porozumienia w tej kwestii, szczególnie co do przyszłego
wynagrodzenia (czynszu)
należnego właścicielowi

Dyżur pracowniczy
Dyżur to czas, w którym
pracownik po swoich normalnych godzinach pracy
na polecenie pracodawcy pozostaje w zakładzie
pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez
pracodawcę i jest gotowy
do świadczenia pracy.
Pełnienie dyżuru jest obowiązkiem
pracownika nawet wtedy, gdy pracodawca wyznacza mu dyżur w niedzielę, święto, inny dzień wolny od
pracy albo w porze nocnej.
Czas dyżuru jest ograniczony. Pracownik może dyżurować tylko przez
określony czas, tak aby jego prawo
do odpoczynku nie zostało naruszone, czyli aby mógł wypoczywać
przez co najmniej 11 godzin na dobę
i 35 godzin w tygodniu. Nie dotyczy
to pracowników zarządzających
w imieniu pracodawcy zakładem
pracy, czyli osób kierujących jednoosobowo firmą i ich zastępców
lub osób wchodzących w skład
kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy oraz głównych
księgowych. Oni mogą dyżurować
dłużej.
Za czas dyżuru pracownikowi należy się rekompensata. Jej rodzaj
zależy od tego, gdzie pracownik
pełnił dyżur (w zakładzie pracy czy

w domu), oraz czy w czasie dyżuru
wykonywał pracę.
Jeżeli podczas dyżuru pracownik nie
wykonywał pracy, czas tego dyżuru
nie wlicza się mu do czasu pracy.
Jednak za czas dyżuru pełnionego
w zakładzie pracy pracownik ma
prawo do czasu wolnego w wymiarze odpowiadającym długości
dyżuru. Dopiero, jeśli pracodawca
nie ma możliwości dania pracownikowi czasu wolnego, musi wypłacić
mu wynagrodzenie wynikające
z jego osobistego zaszeregowania,
określonego stawką godzinową lub
miesięczną.
Ważne:
Praca wykonywana przez pracownika w czasie dyżuru, a więc poza
normalnymi godzinami jego pracy,
jest pracą w godzinach nadliczbowych. Oznacza to, że powinna ona
być wynagradzana jak inne godziny
nadliczbowe, za które obok normalnego wynagrodzenia pracownikowi
przysługuje dodatek w wysokości
50 lub 100 proc. wynagrodzenia.
Jeśli natomiast taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony
przy określaniu warunków wynagradzania, podstawę obliczenia wynagrodzenia za czas pełnienia dyżuru
stanowi 60 proc. wynagrodzenia.

gruntu, nie jest wcale
łatwe. Do zawarcia takiej
umowy niestety nie
można drugiej strony
zmusić. Dysponujemy
jednak roszczeniem
o wynagrodzenie
za bezumowne korzystanie z zajętej pod
urządzenia części nieruchomości, którego
jak najbardziej możemy
dochodzić w sądzie.

Kowalewice, dnia 02.11.2006r.
Artur Kowalski
i Anna Kowalska
ul. Kwiatowa 45/5
06-165 Kowalewice
Zakład Energetyczny
ul. Marsowa 21/2
04-470 Warszawa
-----------------------------------Wezwanie
Niniejszym na podstawie art. 224 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.
U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) wzywam Państwa do zapłaty kwoty 1800 zł (słownie: tysiąc
osiemset złotych) z tytułu bezumownego korzystania z gruntu, znajdującego się w miejscowości

Podstawę prawną takieKowalewice gm. Wierciszew, oznaczonego w ewidencji numerem 456 o pow. 700 m2, którego
go roszczenia stanowi
jesteśmy właścicielami na podstawie umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego w
zwłaszcza art. 224 § 1
Kancelarii Notarialnej w Kowalewicach w dniu 29.06.2006 r., Repertorium A: 4880/2005.,
Kodeksu cywilnego. Odpolegającego na korzystaniu ze stojącej tam stacji transformatorowej i linii średniego napięcia
czytywany wprost mówi,
biegnącej wzdłuż działki.
że samoistny posiadacz
Kwota powyższa została naliczona od momentu zakupu w/w nieruchomości przez nas, tj. od
w dobrej wierze nie jest
dnia 29.06.2006 r., a jej wysokość ustalona w kwocie 450 zł miesięcznie, co na dzień 02.11.2006 r.
obowiązany do wynastanowi kwotę 1800 zł.
grodzenia za korzystanie
Transformator wykorzystywany przez Państwa firmę uniemożliwia, bowiem korzystanie i
z rzeczy i nie jest odpoczerpanie pożytków z tej części gruntu, a ponadto ma niekorzystny wpływ na całość nieruchomości
wiedzialny ani za jej zużyobniżając znacznie jej wartość. Ponadto nie została zawarta z nami umowa, która regulowałaby
cie, ani za jej pogorszenie
zaistniały stan prawny.
lub utratę. Z przepisu tego
Mając na względzie fakt, iż do chwili obecnej na w/w nieruchomości znajduje się
wynika jednak, że zakłatransformator będący Państwa własnością, żądanie jest w pełni zasadne i zasługuje na uwzględnienie.
dy przesyłowe wynajdują
Wskazaną wyżej należność proszę przesłać przekazem pocztowym na nasz adres podany
jednak przeróżne powody,
wyżej,
w
nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania.
dla których korzystanie
Jednocześnie
informujemy, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu,
przez nich z danych instao
niezapłaconą
kwotę
zostanie wytoczony proces sądowy, co będzie się wiązało z dodatkowym
lacji lub urządzeń nie jest
obciążeniem Państwa kosztami tegoż postępowania oraz ewentualnymi kosztami egzekucji
pozbawione tytułu prawkomorniczej.
nego. Częstą wymówką
Mając na uwadze powyższe informujemy jak na wstępie
są ustalenia miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, które
Z poważaniem
dopuszczają na danej
gruntu zajętego przez urządzenia na naszym gruncie pojawiły się już
nieruchomości lokalizację infrastrukprzesyłowe wchodzące w skład w latach 60., nie mamy co liczyć
tury technicznej.
przedsiębiorstwa.
na wynagrodzenie za cały okres
bezumownego korzystania z gruntu
Wysokość należnego właścicielowi
Roszczenie o wynagrodzenie przez dane przedsiębiorstwo i jego
wynagrodzenia ustala się z reguły
za bezumowne korzystanie z rze- poprzedników prawnych, lecz „tylko”
na poziomie czynszu, który by mu
czy przedawnia się z upływem 10 za ostatnią dekadę.
przypadł z tytułu dzierżawy części
lat. Zatem w sytuacji, gdy słupy
Marek Rączka

Wyjątkiem są tutaj pracownicy
zarządzający zakładem pracy. Im
nie przysługuje rekompensata za
dyżur.
Za dyżury pełnione w domu pracownikowi nie przysługuje ani
czas wolny, ani tym bardziej wynagrodzenie. Jeśli jednak w czasie
takiego dyżuru pracownik zostanie
wezwany do firmy i tam poproszony o świadczenie pracy, to czas jej
faktycznego wykonywania powinien
zostać uznany za pracę w godzinach
nadliczbowych.
Odrębnym rodzajem dyżuru pełnionego przez pracowników są dyżury
medyczne. Czas takiego dyżuru nie
wlicza się do czasu pracy pełniących go osób. Za czas dyżuru pracownikowi przysługuje dodatkowe
wynagrodzenie – co najmniej 130
proc. stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego. Dyżury pełnione w porze nocnej, w niedziele
i święta oraz dni dodatkowo wolne
od pracy są opłacane lepiej. Za ich
pełnienie pracownikowi przysługuje
co najmniej 165 proc. (pora nocna)
lub 200 proc. (niedziele, święta, dni
dodatkowo wolne od pracy, bez
względu na porę pełnienia dyżuru)
stawki godzinowej wynagrodzenia
zasadniczego.
Marek Rączka

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

Mikroorganizmy dobre na wszystko

O G Ł O S Z E N I E

Zamiast chemii, zalecają używanie do
produkcji roślin uprawnych enzymów
preparatu mikrobiologicznego – całkowicie bezpiecznych dla człowieka
i środowiska. Nowe „polepszacze”
są proste w użyciu, a efekty ich stosowania są widoczne gołym okiem
– plantacje wyglądają imponująco
– zapewniają naukowcy. Regenerują
glebę poprzez poprawę jej składu biologiczno-chemicznego i jednocześnie
przywracają jej strukturę gruzełkowatą.
Mikroorganizmy oczyszczają warstwę
orną między innymi ze szkodliwych
E

K

substancji ropopochodnych albo
pozostałych po stosowaniu środków
chemicznych

stępu tlenu, procesy mineralizacji i humifikacji materii organicznej zachodzą
w zadziwiająco szybkim tempie.

Preparaty mikrobiologiczne mogą
być stosowane z powodzeniem
w produkcji zwierzęcej.

Enzymy preparatów mikrobiologicznych wykorzystywane już są do
likwidacji szkodliwego oddziaływania
ścieków i osadów oraz wysypisk
śmieci.

Wpływają na poprawę zdrowia zwierząt, przyczyniają się do zmniejszenia
zawartości komórek somatycznych
oraz zwiększenia odporności na
choroby – co w efekcie wpływa na
poprawę jakości mięsa. Likwidują
intensywny fetor obornika i gnojowicy dzięki przyspieszeniu procesów
kompostowania oraz rozkładu.
Kompostowanie odbywa się bez doL

A

M

A

U R Z Ę D U

M I E S J K I E G O

Informacja o zbiórce zużytego sprzętu
elektronicznego i elektrycznego
na terenie Miasta i Gminy Nasielsk

T

radycyjne metody zwiększania
zawartości próchnicy w glebie i poprawiające żyzność
powoli odchodzą
do lamusa. Nauka
podsuwa rolnikom
nowoczesne rozwiązania agrotechniczne – odejście
od stosowania nawozów sztucznych,
uprawę roślin bez
używania środków
ochrony oraz bez
konieczności wapnowania. Aż trudno
w to uwierzyć, ale,
j a k z ap ew n i a j ą
eksperci, dzięki nowym
metodom można uzyskać
wyższe i zdrowsze plony.

R
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Jeżeli zapewnienia ekspertów i wyniki
badań potwierdzą się na polu i w zagrodach, można już teraz powiedzieć,
że mamy do czynienia z prawdziwą
rewolucją w rolnictwie. Być może
szykuje się przełom w metodach
uprawy i chowu zwierząt.
O korzyściach ze stosowania technologii efektywnych mikroorganizmów
w rolnictwie mówiono podczas spotkania naukowców z rolnikami, które
odbyło się w ostatni poniedziałek,
29 października, w Urzędzie Miejskim w Nasielsku. Organizatorami
prezentacji byli: Regionalne Centrum
Namnażania, Promocji i Dystrybucji
EM-Farming oraz wydział rolnictwa
i ochrony środowiska tutejszego
urzędu.
dar
Nasielsk, dnia 19.10.2007 rok

BURMISTRZ NASIELSKA

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180
poz. 1495) użytkownik sprzętu elektrycznego i elektronicznego
przeznaczonego do gospodarstw domowych (a więc m.in. chłodziarek, zamrażalek, pralek, mikrofalówek, zmywarek, wentylatorów elektrycznych, odkurzaczy, żelazek, suszarek do włosów,
zegarów i zegarków, wag, telefonów, świetlówek, wiertarek, pił,
maszyn do szycia, zabawek elektronicznych) jest zobowiązany
do oddania zużytego sprzętu punktom zbierającym zużyty
sprzęt (przez zbierającego zużyty sprzęt rozumie się prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym sprzedawcę
detalicznego i sprzedawcę hurtowego oraz gminną jednostkę
organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania
odpadów komunalnych).
Sprzedawcy detaliczni i hurtowi sprzętu elektrycznego i elektronicznego są zobowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego do gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia
zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy
sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.
Zgodnie z art. 3, ust. 2, pkt. 6a ustawy z dnia 13 września
1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. Ust.
Nr 132, poz. 622, z późn. zm.) informuje się Mieszkańców,
iż na terenie Miasta i Gminy Nasielsk działa Punkt Zbiórki
Odpadów Niebezpiecznych prowadzony przez Zarząd Gospodarki Komunalnej w Nasielsku ul. Płońska 43, w którym
mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać m. in. zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny w każdy pierwszy wtorek miesiąca
w godz. 7-15 (przy punkcie sprzedaży gazu).

KOMUNIKAT
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim zwraca
się z uprzejmą prośbą do przedstawicieli Organizacji Pożytku Publicznego
o złożenie w terminie do dnia 20 listopada 2007r. naczelnikowi urzędu
skarbowego, właściwego ze względu na siedzibę OPP, informacji zawierającej numer jednego rachunku bankowego, właściwego do przekazywania
zadeklarowanych przez podatników darowizn (1% podatku).
Przedmiotowa informacja musi zostać opatrzona podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania OPP oraz zawierać dodatkowe dane identyfikujące organizację takie jak pełną nazwę, NIP, adres siedziby i nr KRS.
Informacje o numerze rachunku od OPP, dla których właściwy miejscowo jest Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim
należy składać w siedzibie:
Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim

GP. 7145/21 /07

ul. Legionów 7
Na podstawie art. 35ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004
roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości

wykaz

lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy

Lp.

Położenie
nieruchomości

1

2

1.

Numer
działki

3

2757/2,
Nasielsk
ul.Elektronowa 8/10 2757/4

Numer
księgi
wieczystej
(lokalu)

Numer
lokalu

4

5

27452

5

Opis lokalu mieszkalnego

6
Lokal mieszkalny o powierzchni
użytkowej 38,0 m2, w budynku
mieszkalno- usługowym, wielorodzinnym, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym
57/1926 części .
Lokal składa się z: pokoju, kuchni,
przedpokoju, łazienki z wc.

Cena lokalu
mieszkalnego
wraz z udziałem
w częściach wspólnych
nieruchomości
7

51.000,00 złotych

W y k a z p o d l e g a w y w i e s z e n i u n a t a b l i c y o g ł o s z e ń U r z ę d u M i e j s k i e go w N a s i e l s k u
na okres od dnia 22.10.2007 roku do dnia 10.11. 2007 roku.
z up. BURMISTRZA
mgr inż. Maria Kowalska
Sekretarz Nasielska

Pokój nr 5, parter
Telefon kontaktowy: (022) 765-90-04, 765-90-61

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.

8

REPORTAŻ

2–15 listopada

Maciej Damięcki w Nasielsku
26 października nasze
miasto odwiedził znany
aktor Maciej Damięcki.
Spotkanie odbyło się
w nasielskiej podstawówce za sprawą Beaty
Skoczylas, która była pomyslodawcą tego nietuzinkowego wydarzenia.
Klasy 0 i klasy I zebrały
się w sali gimnastycznej.
Specjalnie na tę okazję
zapalono świece i przygotowano kawiarniany
stolik. Wszystko po to,
aby aktor poczuł kameralny klimat spotkania.

fot. M. Stamirowski

Dzieci przywitały Macieja Damięckiego gorącymi brawami. On
sam dobrze poczuł się w szkole.
Zaczął wspominać swoje dzieciństwo. Mówił o filmie Wadima
B e re s t ow s k i e go „Ta j e m n i c a
dzikiego szybu”, w którym zagrał jako 10-latek. To była jego
pierwsza przygoda z planem
filmowym. Najpopularniejsze
filmy z jego udziałem to: „Noce
i dnie”, „Rozmowy kontrolowane”, „Przedwiośnie”, „Ciało”. Od
początku swojej kariery występował także w serialach: „Stawka
większa niż życie”, „Ekstradycja
3”, „Na dobre i na złe”, „Badzie-

wiakowie”, „Plebania” i „M jak
miłość”.
M. Damięcki wywodzi się z rodziny aktorskiej. Chętnie opowiadał
nasielskim uczniom anegdoty
związane z jego bratem Damianem, z którym ciągle go ktoś myli.
Największym zainteresowaniem
dzieci cieszyły się jednak opowieści o sztuce grania w teatrze
i filmie. Artysta zdradził również

kilka trików aktorskich. Wielkimi
brawami nagrodzono go za wykonanie wiersza K.I. Gałczyńskiego
„Strasna zaba”. Na zakończenie
klasy 0 zaśpiewały kilka piosenek
specjalnie dla gościa.
-Dzięki spotkaniom z ludźmi filmu i teatru, dzieci poznają kulisy
powstawania różnych sztuk i programów, dowiadują się na czym
polega praca aktora. Planuję już

kolejne spotkania z ciekawymi
i znanymi postaciami - mówi
Beata Skoczylas.
Nasielscy uczniowie na pewno na
długo zapamiętają wizytę Macieja
Damięckiego w szkole.
Każda z klas uczestniczących
w spotkaniu zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie z aktorem.
K.Z.

Czar ułanów

Marek Stamirowski
został laureatem
drugiej edycji konkursu Local Press
Photo 2007. Nasz
redakcyjny fotoreporter otrzymał
I nagrodę w kategorii „Lokalna
kultura, sztuka
i tradycja”. Jury
konkursu oczarowało zdjęcie „Hej,
ułani – uroczyste
obchody 86 rocznicy bitwy nad
Wkrą”, opublikowane w ubiegłym
roku na łamach
„Życia Nasielska”.

Nasielski Ośrodek Kultury
zaprasza

16-22 listopada

Rezerwacja biletów dla grup zorganizowanych
pod numerem tel. 023 691 23 43

Zdjęcie M. Stamirowskiego było
jednym z dwustu, które zgłoszono do konkursu. – Nagrodę przyjąłem z wielkim zaskoczeniem.
W ubiegłym roku, w tym samym
konkursie zdobyłem II miejsce, nie
spodziewałem się, że w tym roku
będzie jeszcze lepiej – powiedział
nam, podczas ogłaszania wyników,
Marek Stamirowski. Dodał, że fotografia, po wędkarstwie, jest jego
drugą pasją.
Komisja konkursowa, w której

W Lokal Press Photo biorą udział
fotoreporterzy zatrudnieni w gazetach lokalnych i parafialnych
lub osoby, które współpracują
z tymi mediami.

kategoriach:
- życie codzienne społeczności
lokalnych Mazowsza;
- lokalne wydarzenia polityczne;
- lokalna kultura, sztuka i tradycja;
- lokalne życie religijne;
- sport lokalny.

Na konkurs można było zgłaszać
fotografie prasowe opublikowane
w prasie lokalnej. Zdjęcia miały
przedstawiać wydarzenia z codziennego życia, ale o tematyce
mieszczącej się w następujących

Konkurs został zorganizowany
przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki we współpracy z Izbą
Wydawców Prasy oraz Związkiem
Polskich Artystów Fotografików.
dar

zasiadali m.in. wybitni polscy
fotograficy, przyznała 15 nagród
o wartości 17,5 tysiąca złotych.

Nagrodzone zdjęcie.
O
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(Polska, 2006); Dramat;
Reżyseria: Andrzej Wajda;
Scenariusz: Andrzej Wajda,
Władysław Pasikowski, Przemysław Nowakowski; Na
podstawie powieści „Katyń.
Post mortem”: Andrzej
Mularczyk; Współpraca reżyserska: Agnieszka Glińska,
Marek Cydorowicz; Obsada:
Artur Żmijewski - Andrzej
– Rotmistrz 8. Pułku Ułanów w Krakowie; Maja
Ostaszewska - Anna – żona
Rotmistrza; Maja Komorowska - Matka Rotmistrza; Jan
Englert - Generał; Andrzej
Chyra - Jerzy – Porucznik 8.
Pułku Ułanów w Krakowie .
O
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W połowie drogi

Głosowali w nowym lokalu

Na ostatniej sesji RM,
która odbywała się na
kilka dni przed październikowymi wyborami do
p a r l am e n t u ra d n y W.
Krzyczkowski poruszył temat przeniesienia lokalu
wyborczego z Chrcynna
do Nasielska. - Ja, podobnie jak mieszkańcy
mojego obwodu wyborczego byliśmy za skoczeni zmianą lokalu
wyborczego i przeniesieniem go z Chrcynna do
Nasielska- mówił radny.
- Dlaczego dokonano tej
zmiany, przecież w tym
pomieszczeniu od lat
o d b y wa ł y s i ę w y b o r y
– pytał.

W odpowiedzi usłyszał, od Marii
Kowalskiej, sekretarza Nasielska, że
mieszkańcy Chrcynna sami zrzekli
się tego lokalu, który teraz zostanie
przeznaczony do zasiedlenia. Podobną odpowiedź radny otrzymał
także od komisarza wyborczego,
ten jednak popełnił gafę pisząc, że

zmiana lokalu wyborczego nastąpi w granicach jednego obwodu
wyborczego. - Nie wiedziałem,
że Nasielsk leży w moim obwodzie wyborczym – komentuje całą
sprawę radny i dodaje. - Oczywiście wszelkie zmiany jeśli są na
lepsze mają sens, ale czy rzeczywiście mieszkańcy w tym nowym
miejscu będę mieli lepsze warunki
do głosowania? – mówi.

Już podczas sesji okazało się bowiem, że mieszkańcy z obwodu
wyborczego nr 6 czyli miesjcowości: Chrcynno, Dąbrowa, Głodowo Wielkie, Jaskółowo, Krzyczki – Pieniążki, Krzyczki Szumne,
Krzyczki Żabiczki, Pniewo, Popowo Borowe, Popowo Północ
głosować będą w filii Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nasielsku przy ul.Warszawskiej
48. Jednak nie w pomieszczeniu,
w którym mieści się Klub Seniora
jak głosiły obwieszczenia, a w pomieszczeniach poradni. - Przecież
to pomieszczenie, w którym odbyło się głosowanie było mniej-

sze niż to w Chrcynnie. Powstało
więc tylko zamieszanie. Poza
tym okazało się, że wiele osób
nie wiedziało o zmianie miejsca
głosowania i w ogóle na wybory
nie poszli – mówi Krzyczkowski.
- Dobrze, że przy tych zmianach
zatrzymano się z tym lokalem wyborczym dla nas w Nasielsku, a nie
np. w Cieksynie – dodaje.
Teraz do lokalu wyborczego usytuowanego w Nasielsku mieli bliżej
mieszkańcy Głodowa i Krzyczek,
zaś pozostali mieli do pokonania
nawet po kilkanaście kilometrów. Atutem mogło być jedynie
uczestnictwo w niedzielnej mszy
św., bo miejscowości z tego terenu
leżą w granicach parafii św. Wojciecha w Nasielsku. Nawet jeśli zmiana była zasadna to można było
informując o niej odpowiednio
wczesniej mieszkańców uniknąć
niepotrzebnego zamieszania, co
zapewne zwiększyłoby frekwencję wyborczą.
(i)

Smaczne, zdrowe i drogie
Jeszcze w tym roku mogą
drastycznie wzrosnąć
ceny soków – prognozują analitycy rynku spożywczego. Pytani – o ile?
– bez zastanowienia
odpowiadają, że o tyle,
o ile mniejsze były w tym
roku zbiory owoców – czyli nawet o kilkadziesiąt
procent.
Z szacunków Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że tegoroczne
zbiory owoców były dwukrotnie
mniejsze niż w 2006 roku. A wszystko za sprawą pogody – wiosenne
przymrozki, zniszczyły znaczną
część upraw sadowniczych.
Przedstawiciele zakładów przetwórczych mówią krótko – droższy
surowiec, czyli owoce, to droższe
przetwory: mrożonki, dżemy, soki.
Żeby udowodnić swoją tezę „rzucają” przykładami. Na przykład za kilogram jabłek przemysłowych w skupie
R

E

płaci się około 90 groszy,
ponad trzy razy więcej niż
w ubiegłym roku. Aronia
była skupowana w cenach
dochodzących nawet do
3 złotych za kilogram,
tymczasem w poprzednim sezonie można ją
było kupić nawet za 50
groszy.
Przedstawiciele producentów żywności zapewniają,
że na początku – czyli
j e s z c ze w p i e r w s ze j
połowie listopada – podwyżki nie będą zbyt duże.
Przewidują kilku, a nawet
kilkunastoprocentowy
wzrost cen. Przedsiębiorstwa, z obawy przed
spadkiem popytu na swoje produkty, robią wszystko,
żeby ograniczyć wzrost
cen. Ratują się importem tańszego
surowca. Na nasz rynek już trafiają
K

spore ilości koncentratu jabłkowego
z Chin, Węgier i Włoch.
WA
L
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Światło w tunelu

ozmowa z KazimieR
rzem Grudkiem,
którą opublikowaliśmy
w poprzednim wydaniu „Życia Nasielska”
wywołała spore poruszenie wśród czytelników. Nikt nie przypuszczał, że w Nasielsku
może żyć człowiek,
który od czterech miesięcy nie ma dachu
nad głową, a noce
spędza na parkowych
ławkach, na klatkach
schodowych albo kątem u znajomych.

Pan Kazimierz błąka się po
ulicach i czeka na pomoc.
Jest zagubiony, nie wie, co ma
robić. Dom, w którym mieszkał
został wyburzony przez właściciela
posesji. Jego mieszkania już nie ma,
zresztą nie było jego – był w nim
jedynie zameldowany.
Na szczęście są ludzie wrażliwi na
ludzki dramat. Obojętne nie pozostają również miejskie instytucje.
Dramatyczną sytuacją pozbawionego dachu nad głową mieszkańca zainteresował się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku. Pan
Kazimierz Grudek został odszukany
przez pracownika socjalnego. - Jedyną możliwą formą rozwiązania
problemu mieszkaniowego przez
MOPS jest umieszczenie w schronisku dla osób bezdomnych, jednakże podczas przeprowadzania
wywiadu środowiskowego Pan
Grudek oświadczył, że nie jest
zainteresowany pobytem w tego
typu placówce. Udzielono mu
więc pomocy w postaci codziennych ciepłych posiłków wydawanych w Domu Dziennego Pobytu.
Ponadto uzyskał pomoc finansową
na zakup żywności, odzieży oraz
pokrycie kosztów związanych
z wymianą dowodu osobistego.
Pracownik socjalny zadbał również
o dopełnienie formalności związanych z rejestracją w Powiatowym
Urzędzie Pracy, dzięki czemu Pan
Kazimierz zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. MOPS,
w miarę możliwości, dołoży starań
aby umożliwić przezwyciężenie tej
trudnej sytuacji – powiedziała nam
Monika Nojbert, dyrektor MiejskieA

go Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nasielsku.
Wypada mieć nadzieję, że losem
Kazimierza Grudka zainteresują
się również firmy i osoby prywatne, które zaproponują mu pracę
oraz mieszkanie.
dar

Z ostatniej chwili
Tuż przed oddaniem gazety do
druku dotarła do naszej redakcji
informacja, że Kazimierz G. jest
w areszcie.
27 października został zatrzymany
przez funkcjonariuszy komisariatu
policji w Nasielsku i doprowadzony do komendy powiatowej
policji w Nowym Dworze Mazowieckim „w celu wytrzeźwienia”.
Następnie został przewieziony do
zakładu karnego w Białołęce. Tam
ma odbyć karę siedmiu miesięcy
pozbawienia wolności z artykułu
278 paragraf 1 Kodeksu Karnego
– przestępstwa przeciwko mieniu.
Nakaz doprowadzenia do aresztu
wystawił Sąd Rejonowy w Pułtusku.
Tyle udało się nam dowiedzieć
w nasielskim komisariacie policji.
(Art. 278. § 1. Kto zabiera w celu
przywłaszczenia cudzą rzecz
ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy
do lat 5).
dar
M
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Będą tańsze lekarstwa

Zmiany na listach leków refundowanych
Ministerstwo zdrowia poinformowało,
że skierowało do uzgodnień i konsultacji społecznych projekty nowelizacji
rozporządzeń refundacyjnych do
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych i ustawy o cenach.
Na listy leków refundowanych wprowadza się 272 produkty lecznicze,
które były dotychczas dostępne dla
pacjentów za 100% odpłatnością,
w tym:
- 17 nowych, pierwszych leków generycznych,
- 198 nowych leków generycznych,
- 57 leków innowacyjnych.
Nowe leki wprowadzone na listy
refundacyjne będą pomocne w leczeniu takich chorób jak: choroba
niedokrwienna serca, nowotwory
złośliwe, padaczka, neuralgia popółpaścowa przewlekła, kauzalgia, jaskra,
schizofrenia, stany po przeszczepach
narządowych, przewlekła obturacyjna
choroba płuc, hipercholesterolemia,
zakrzepica żył głębokich i zatorowość
płucna.
Wśród 57 nowych leków innowacyjnych wprowadzono leki w następujących substancjach czynnych:
- sertindolum – schizofrenia,
- ziprazidon – schizofrenia,
- quetiapina – schizofrenia,
- amisulpridum – schizofrenia,
- aripriprazol – schizofreni,
- risperidonum w postaci depot do
stosowania domięśniowego – schizofrenia,
- ewerolimus – stany po przeszczepach
narządowych,
- mycofenolan mofetylu – stany po
przeszczepach narządowych,
- kwas mycofenolowy – stany po
przeszczepach narządowych,

- sirolimus – stany po przeszczepach
narządowych,
- tacrolimus – stany po przeszczepach
narządowych,
- tiotropium – przewlekła obturacyjna
choroba płuc,
- travoprost – jaskra,
- bimatorpost – jaskra,
- brimonidinum- jaskra,
- dihydrocodeini tartras – neuralgia,
kauzalgia, nowotwory złośliwe,
- ezetimibum – hipercholesterolemia,
- lewetiracetam – padaczka lekooporna,
- pegfilgrastimum – choroby nowotworowe,
- iwabradyna – choroba niedokrwienna
serca,
- warfarinum natricum – stany zakrzepowe żył.
Umieszczono również nową postać
leku już refundowanego (progesteron
w postaci tabletek dopochwowych)
oraz jeden produkt leczniczy złożony
z dwóch substancji dotychczas refundowanych (latanoprost + timolol).
Wykaz chorób przewlekłych rozszerzono o 5 nowych jednostek chorobowych:
1. schizofrenię w przypadku nawrotu
objawów psychotycznych podczas
terapii neuroleptykami w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku
współpracy chorego,
2. przewlekłą obturacyjną chorobę
płuc,
3. stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku,
4. hipercholesterolemię LDL-C powyżej 130 mg/dl utrzymującą się
pomimo terapii statynami w przypadku:
stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wieńcowej (przezskórnej lub kardiochirurgicznej), stanu po udarze mó-

Radni wypowiadają
wojnę torebkom
W przyszłym roku kupcy
nie będą mogli dawać
klientom jednorazowych
toreb foliowych do pakowania zakupów. Zakaz
dotyczyć ma torebek
o grubości mniejszej niż
0,1 milimetra.

Handlowcy zamiast jednorazowych torebek foliowych będą
musieli wydawać klientom torebki
papierowe. O tej precedensowej

zgu lub TIA, stanu po rewaskularyzacji
obwodowej lub amputacji obwodowej
z powodu choroby miażdżycowej, hipercholesterolemii rodzinnej,
5. stabilną dławicę piersiową u pacjentów z prawidłowym rytmem
zatokowym, udokumentowanymi
przeciwwskazaniami i nietolerancją
beta-adrenolityków.
Dokonano modyfikacji dotychczasowego zapisu jednostki chorobowej
„schizofrenia oporna na leczenie”
poprzez usunięcie określenia „oporna
na leczenie”. Przyjęto także techniczną
zmianę, polegającą na wyszczególnieniu w osobnych punktach nowotworów złośliwych: raka piersi i raka trzonu
macicy oraz raka piersi w II rzucie hormonoterapii. Ponadto, dodano kolejne
wskazanie - nowotwory złośliwe: rak
piersi i rak trzonu macicy dla produktu
leczniczego Lucrin Depot 11,25 mg
(Leuporelinum).
Ponadto dokonano:
- 422 obniżki cen urzędowych produktów leczniczych produkowanych
przez polskich wytwórców ze względu
na aprecjację złotego,
- 111 obniżek cen urzędowych produktów leczniczych na wniosek podmiotu
odpowiedzialnego,
- 17 podwyżek cen urzędowych.
Na skutek wpisania nowych leków
na wykazy, obniżono poziom limitu
w 1361 pozycjach lekowych (w tym
dla 278 pozycji obniżka o 1-10 gr),
a podwyższono w 43 pozycjach lekowych (w tym dla 19 pozycji wzrost
o 1-2 gr). Limity podwyższono z uwagi na podwyżki cenowe na wniosek
podmiotów odpowiedzialnych lub
z uwagi na usunięcia leków, które były
dotychczas podstawą limitu.
Przewidywana dynamika dopłat
pacjentów do leków, wynikająca

z obniżenia poziomu limitów, może
wzrosnąć o 1-2 %, w przypadku braku migracji pacjentów do tańszych
odpowiedników. Dynamika dopłat nie
powinna ulec zmianie w przypadku
przejścia pacjentów na leki stanowiące
podstawę limitu.
Z wykazów leków refundowanych
usunięto na wniosek podmiotów
odpowiedzialnych:
- 21 produktów leczniczych z wykazu
leków podstawowych i uzupełniających,
- 18 produktów leczniczych z wykazu
chorób przewlekłych i leków refundowanych ze względu na te choroby.

Ministerstwo zdrowia szacuje, że pakiet
rozporządzeń refundacyjnych spowoduje szacunkowy wzrost wydatków
NFZ o około 200 milionów złotych
w stosunku do stanu aktualnego.
Regulacja marcowa spowodowała
oszczędności w systemie refundacyjnym, które zostaną spożytkowane na
zwiększenie dostępności pacjentów
głównie do terapii innowacyjnych.
Ostateczne skutki finansowe będą znane po wejściu w życie rozporządzeń.
dar
(na podstawie informacji ministerstwa
zdrowia)

BRYDŻ
Wyniki turnieju „czternastego” 19.10.2007 r.

1.Stanisław Sotowicz - Paweł Wróblewski		
65 pkt. (67,71%)
2.Maciej Osiński - Janusz Wydra			
58 pkt. (61,46%)
3.Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński		
54 pkt. (56,25%)
4.Grzegorz Kosewski - Zbigniew Michalski		
47 pkt. (48,96%)
5.Waldemar Gnatkowski - Krzysztof Turek		
46 pkt. (47,92%)
6.Marek Olbryś - Krzysztof Michnowski		
45 pkt. (46,88%)
7.Kazimierz Kowalski - Krzysztof Morawiecki 41 pkt. (60,65%)
8.Janusz Czyżewski - Janusz Muzal 		
39 pkt. (40,62%)
9.Jacek Jeżółkowski - PiotrTurek			
37 pkt. (38,54%)

Czołówka klasyfikacji po czternastu turniejach:

1.
Janusz Wydra				
2-3. Kazimierz Kowalski 			
Krzysztof Morawiecki 			
4. Maciej Osiński				
5.
Stanisław Sotowicz			
6.
Janusz Czyżewski				
7.
Janusz Muzal				
8-9. Piotr Kowalski				
Grzegorz Nowiński			
10. Paweł Wróblewski				

87 pkt.
72 pkt.
72 pkt.
70 pkt.
65 pkt.
64 pkt.
63 pkt.
62 pkt.
62 pkt.
59 pkt.

Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.
K.S. „Sparta” serdecznie zaprasza na IX Turniej brydża sportowego organizowany z
okazji Narodowego Święta Niepodległości. Zawody odbędą się w dniu 09.11.2007 r. o
godz. 18.30. w hali sportowej w Nasielsku.

PK

Zapraszamy

sprawie poinformowały w ubiegłym tygodniu media.
Spokojnie, to nie dzieje się w Nasielsku, a w Łodzi. Uchwałę w tej
sprawie podjęli tamtejsi radni.
Walkę z foliowymi torebkami
traktują bardzo poważnie. Uchwalili, że za łamanie przepisu będzie
grozić kara od 20 zł do 5 tysięcy
złotych. Jednak karany ma być nie
sprzedawca, a właściciel sklepu.
fot. D. Panasiuk

Za przyjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 28 samorządowców, ośmiu było przeciw. Przepis,
który jest zgodny z prawem,
ma obowiązywać od 1 czerwca
2008 roku.
Pomysłodawcy uchwały twierdzą,
że torebki szpecą miasto, a Łódź jest
przez nie coraz bardziej zaśmiecana. Przytoczyli niepodważalny argument naukowy, który przekonał
większość rajców, że foliowa torebka rozkłada się około 400 lat.
Uchwała jest dość nietypowa,
a nawet może wydać się śmieszna
– jednak nie do końca. Owszem,
wydanie zakazu używania „reklamówek” do pakowania zakupów
przypomina walkę z wiatrakami.
Nie da się jednak ukryć, że powszechne stosowanie folii, nie
poddawanej utylizacji jest problemem. Co więc zrobić z resztą
niechcianego produktu - butelki,
opakowania, grubsze torebki? Czy
też zakazać jego stosowania?
dar

na program

słowno-muzyczny

przygotowany przez młodzież

Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku

„Jan Paweł II
- obrońca godności człowieka”

NIEDZIELA - 4 listopada 2007 r.
Dzień imienin Jana Pawła II

godz. 1600
Sala Kina NIWA, ul. Kościuszki 12

WSTĘP BEZPŁATNY
						

Organizatorzy
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Rolnicy – pieniądze czekają!
Od 9 listopada rolnicy mogą składać
w Oddziałach Regionalnych ARiMR
wnioski o pomoc
finansową w ramach działania
„Modernizacja gospodarstw rolnych”
P R OW 2 0 0 7 - 2 0 13
– poinformował na
konferencji prasowej Leszek Droździe,
prezes ARiMR.
Centrala Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji oficjalnie ogłosiła rozpoczęcie
wdrażania programu.
Obecny na konferencji wiceminister rolnictwa Henryk Kowalczyk
powiedział, że środki finansowe,
które ARiMR kieruje dla rolników
na modernizację gospodarstw rolnych są wyższe niż w poprzednim
okresie, wtedy bowiem na inwestycje prowadzone przez rolników było
do ich dyspozycji ponad 600 milionów euro. Teraz, na modernizację
gospodarstw rolnych Agencja kieruje blisko 1,8 miliarda euro - w tym
360 milionów euro obecnie dla
naboru wniosków prowadzonego
w listopadzie.
Przedstawiciele ARiMR szacują, że
w związku ze zwiększonym limitem
finansowym na ten rok Agencja

powinna przyjąć około 20 tysięcy
wniosków. Oddziały Regionalne
Agencji będą 9 listopada pracowały
do godziny 22, a jeżeli będzie taka
potrzeba to nawet dłużej. Środki
finansowe w kwocie 360 milionów
euro zostały podzielone na poszczególne województwa. Agencja
zakończy przyjmowanie wniosków
od rolników na modernizacje gospodarstw rolnych w momencie,
kiedy spodziewana wysokość dofinansowania inwestycji w danym regionie osiągnie 120% przewidzianej
puli finansowej.
Agencja zapewnia, że w oddziałach zostaną stworzone dodatkowe stanowiska do przyjmowania
wniosków. Każdy Oddział ARiMR

fot. D. Panasiuk

w zależności od specyfiki regionu
stworzy ich nawet 30 – 40. Szacuje się, że w ciągu jednej godziny
będzie można przyjąć w każdym
OR do 300 wniosków. Agencja
uprościła procedury i w pierwszym etapie rolnicy, którzy będą
ubiegali się o dofinansowanie
inwestycji muszą złożyć wypełniony wniosek oraz cztery
podstawowe załączniki: kopię
dowodu tożsamości, plan rozwoju gospodarstwa, wyliczoną wielkość ekonomiczną gospodarstwa
oraz wniosek o nadanie numeru
identyfikacyjnego, w przypadku,
kiedy rolnik takiego numeru rolnik
jeszcze nie ma.
WA

2–15 listopada

Opłacalne uprawy
Owoce miękkie objęte
zwiększonymi dopłatami
– poinformowało ministerstwo rolnictwa

Rolnicy, którzy uprawiają truskawki i maliny otrzymają dodatkowe
pieniądze. Komisja Europejska zgodziła się z argumentacją polskiego
ministerstwa rolnictwa i nowymi
płatnościami zostaną objęci ci plantatorzy, którzy uprawiają te owoce
na powierzchni, co najmniej 0,1
hektara – czyli 10 arów. Dodatkowe
dopłaty otrzymają także producenci
pomidorów, które są przeznaczone
do przetwórstwa. Płatności do tych
upraw będzie wypłacała Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa.
Zgodnie z przyjętym prawem wspólnotowym od roku 2008 w Polsce
zostaną wprowadzone dwa nowe
schematy pomocowe w ramach
płatności bezpośrednich.
Pierwszy dotyczy płatności z do
owoców miękkich. Dopłaty będą
przyznawane rolnikom uprawiającym maliny i truskawki na cele
przemysłowe, dostarczane do

euro za jeden hektar uprawy malin
i truskawek. Polska wynegocjowała, aby minimalny obszar objęty
tą pomocą wynosił 10 arów. To
znacznie mniej niż w pozostałych
krajach Unii Europejskiej, gdzie powierzchnia ta jest większa i wynosi
aż 0.3 hektara.
Drugim schematem pomocowym
dla rolników w ramach dopłat bezpośrednich jest dodatkowa płatność
do uprawy pomidorów. Będzie ona
przyznawana rolnikom, którzy prowadzili uprawy pomidorów do przetwórstwa, w okresie referencyjnym (okres
ten będzie ustalony). Pula (koperta)
finansowa dla Polski na ten cel wynosi
6,7 miliona euro. W roku ubiegłym
w ramach pomocy przyznawanej na
rynku owoców i warzyw przetworzonych pomoc była przyznana blisko
2,4 tysiącom rolników zrzeszonym
w grupach producentów rolnych do
ponad 171 tysięcy. ton pomidorów
przemysłowych obejmujących
powierzchnię 4,8 tysiąca hektarów.
O obie płatności rolnicy będą mogli
ubiegać się w ramach płatności do
gruntów rolnych. Wnioski o takie
fot. D. Panasiuk

Definiowanie rolnictwa
gencja NieruchomoA
ści Rolnych będzie
miała prawo do pierwo-

kupu gruntów rolnych
o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha. Taki zapis
znalazł się w projekcie
nowelizowanej ustawy
o kształtowaniu ustroju
rolnego.
Dokument został zaakceptowany
przez rząd. Według resortu rolnictwa, zmieniona ustawa uporządkuje
i usprawni system obrotu ziemią
rolniczą oraz zwiększy kontrolę nad
obrotem gruntami rolnymi.
Obecnie Agencja może kupować
nieruchomości rolne o powierzchni mniejszej niż jeden hektar. Rada
Ministrów wychodzi z założenia, że

obrót tak niewielkimi parcelami nie
wpływa na poprawę struktury agrarnej kraju. Angażuje natomiast Agencję w liczne działania biurokratyczne,
utrudniając koncentrację na obrocie
większymi nieruchomościami.

przez nich ziemi w celu zwiększania powierzchni gospodarstw do
tego limitu powinno następować
na preferencyjnych warunkach
i z wyłączeniem prawa pierwokupu
Agencji.

Jedną z ważniejszych zmian jest
obniżenie ustawowego limitu powierzchni gospodarstwa rodzinnego
z 300 do 100 ha. Jak poinformowało
Centrum Informacyjne Rządu, takie
rozwiązanie bardziej odzwierciedla
rzeczywistość polskiej wsi i jej strukturę agrarną. W tej sytuacji priorytetem powinno być powiększanie
przede wszystkim gospodarstw
kilku- i kilkunastohektarowych, aby
zapewnić ich właścicielom oraz ich
rodzinom możliwość utrzymania
się z pracy w rolnictwie. Nabywanie

Projektowane przepisy doprecyzowują warunki, umożliwiające
uznanie osoby fizycznej za rolnika
indywidualnego. Zgodnie z nowymi
przepisami, rolnikiem indywidualnym może być osoba fizyczna, która jest właścicielem, użytkownikiem
wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości
rolnych o powierzchni do 100 ha,
osobiście prowadząca gospodarstwo
rolne i mieszkająca w gminie, w której się ono znajduje.

fot. D. Panasiuk

Je d n ą ze z m i a n
w p rowa d zony ch
do ustawy o gos p o d a rowa n i u
nieruchomościami
ro l n y m i S k a r b u
Państwa jest wznowienie świadczenia
pomocy dla rodzin
pracowników byłych państwowych
p r ze d s i ę b i o r s t w
gospodarki rolnej
( w y r ó w n y wa n i e
szans edukacyjnych, kolonie letnie,
opieka zdrowotna).
Polegać ma ona
m.in. na przyznawaniu stypendiów
dzieciom uczącym
się w szkołach po-

przetwórstwa. Dla naszego kraju
została określona powierzchnia
referencyjna wynosząca 48 tysięcy hektarów. Rolnicy będą mogli
otrzymać maksymalnie do 400

płatności Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje
każdego roku od 15 marca.

nadgimnazjalnych i studiującym
na wyższych uczelniach oraz na
finansowaniu dożywiania dzieci
i młodzieży szkolnej. Roczny koszt
realizacji przez Agencję zadań w zakresie pomocy dla mieszkańców wsi
zagrożonych biedą i wykluczeniem
społecznym szacowany jest na około 125 milionów złotych.

Zgodnie z przepisami, ograniczono
również do 300 ha łączną powierzchnię nieruchomości, jaką wraz
z gruntami stanowiącymi już własność
nabywcy może od Agencji kupić jeden
podmiot. Zostaną także wprowadzone
przetargi ograniczone, umożliwiające
nabywanie ziemi przez młodych
rolników. Obecnie do przetargów
stają osoby, które nie są formalnie
z rolnictwem związane. Wymogiem
dla osób biorących udział w przetargu
ograniczonym będzie trzyletni okres
zameldowania w danej gminie, w której
nabywane są grunty.

Wprowadzono również zmiany
w wysokości opłaty uiszczanej
Agencji przez osobę, która zbywa
prawa użytkowania wieczystego.
Będzie to 50 proc. ceny uzyskanej ze sprzedaży. Powinno to
ograniczyć proceder wyprzedaży
nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym jednostek,
które finansują swoją działalność ze
sprzedaży mienia.
Nowe przepisy pozwalają również
wykreślić z ewidencji Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczone na drogi
krajowe, które zostały oddane Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad.

WA

W projekcie nowelizacji ustawy
uregulowano status prawny najemcy mieszkania wpisanego do
rejestru zbytków oraz lokali w budynkach niesłużących wyłącznie
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Możliwe będzie sprzedanie
osobom trzecim tego zasobu, nawet wówczas, gdy lokale są zajęte
przez najemców. Najemcom będzie
przysługiwać prawo do dalszego zamieszkiwania na czas nieokreślony.
WA

ŻYCIE OD KUCHNI

ŻYCIE OD KUCHNI

Gdzie kucharek sześć

Od kiedy kuzyn Marysi z Płocka,
Janusz, przywiózł do jej domu swój
odtwarzacz DVD, mówiąc, że woli
oglądać filmy w naszym towarzystwie niż sam, odwiedzałam moją
przyjaciółkę jeszcze częściej niż do
tej pory. Moja rodzina oczywiście
odpowiednio to skomentowała,
uważając, że zarówno przyjazd
sprzętu do naszego miasteczka,
jak i moje wizyty u Marysi w czasie
obecności jej kuzyna są elementami jakichś zorganizowanych działań.
Gdy dociskałam ich, co mianowicie
mają na myśli, zarówno Zosia, jak
i Piotrek tylko się uśmiechali.
Postanowiłam nie zwracać uwagi na
te uśmieszki i na sobotę znów wybierałam się do Marysi. Tym razem
miało być nas więcej – zapowiedzieli się Marysini sąsiedzi, których
niekiedy u niej spotykałam. Sąsiad
przygotował podobno świetną
cytrynówkę, sąsiadka zaś piekła
ciasto czekoladowe – była w końcu
emerytowaną okulistką, a w towarzystwie lekarza jakoby można jeść
wszystko, bo nic nie szkodzi… Marysia i ja postanowiłyśmy zrobić filety z kurczaka na zimno i niemiecką
sałatkę ziemniaczaną. Każde z nas
przygotowało też jakiś film, który
mieliśmy wspólnie obejrzeć.
W dniu spotkania poszłam do
przyjaciółki wcześniej, żeby razem
naszykować kurczaka i sałatkę.
Nastawiłyśmy gar ziemniaków
w mundurkach i przygotowałyśmy
ingrediencje do sosu. Wkrótce pochłonęła nas rozmowa. Pretekstem
było niedawny jubileusz naszej
szkoły.
– Wiesz, nasza chemiczka zmarła dopiero niedawno – zaczęła Marysia.
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2–15 listopada

– Ta, którą nazywałyście Dżumą?
– upewnił się Janusz, którego nieżyjąca już żona chodziła z nami do
jednej klasy.
– Ta sama – przytwierdziła Marysia
i wzięła się za obieranie czosnku.
– A pamiętasz Kasię, która na
maturze zjadła ściągę podrzuconą
jej w kanapce? – przypomniałam,
ucierając ocet z cukrem pudrem.
– Oj, tak, orłem to ona nie była…
– Marysia otworzyła słoik ogórków
konserwowych i zaczęła je siekać
w kostkę.
– A do czego te ogórki? – spytałam,
nagle przytomniejąc. – Pod cytrynówkę? Po co je kroisz?
– Jak to po co? – zdziwiła się Marysia. – Do sałatki!
– Do sałatki? Ogórki nie pasują do
winegretu!
– Przecież zrobiłam sos majonezowy.
– A od kiedy do niemieckiej sałatki
daje się sos majonezowy?! – zawołałam.
– Całe życie taki daję – obraziła się
Marysia.
Żachnęłam się. Kto to będzie jadł,
pomyślałam.
– Sałatki będą po prostu dwie
– odezwał się znienacka Janusz
– ale gdzie jest mięso?

Właśnie, gdzie jest filet z kurczaka?
Żadna z nas go nie przygotowała,
licząc, że zrobi to druga. Chwyciłam
się za głowę, Marysia – za usta, a Janusz ruszył do przedpokoju.
– Spróbuję kupić coś gotowego,

ŻYCIE OD KUCHNI

Baran 21.03.- 19.04.
kurczaka z grilla czy coś – powiedział.

28 tygodni później
28 Weeks Later... (Wielka Brytania, 2007); Horror/Science-Fiction; czas 100 min.;
Reżyseria: Juan Carlos Fresnadillo; Scenariusz: Juan Carlos Fresnadillo, Rowan Joffe, Jesús Olmo, Enrique López Lavigne; Obsada: Robert Carlyle - Don, Rose Byrne
- Scarlet, Jeremy Renner - Doyle, Amanda Walker - Sally, Shahid Ahmed - Jacob

Kontynuacja horroru „28 dni później”. Pół roku po wydarzeniach ukazanych w pierwszym filmie śmiercionośny wirus całkowicie spustoszył Wielką
Brytanię. Amerykańska armia przywraca porządek i zdziesiątkowane miasta
zaczynają się ponownie zaludniać, ale przyszłość świata znów staje pod
znakiem zapytania, gdy w Londynie pojawia się nosiciel wirusa i epidemia
wybucha na nowo.
9–11 listopada, godz. 17.00

Wojownicze żółwie ninja
Teenage Mutant Ninja Turtles (USA, 2007); Animacja/Fantasy; czas 87 min.; Reżyseria: Kevin Munroe; Scenariusz: Kevin Munroe; Na podstawie komiksu: Kevin
Eastman, Peter Laird; Obsada: Chris Evans - Casey (głos), Sarah Michelle Gellar April O’Neil (głos), Mako - Master Splinter (głos), Kevin Smith - Diner Cook (głos),
Patrick Stewart - Winters (głos)

Dawno, dawno temu… cztery małe żółwie: Leonardo, Donatello, Michaelangelo oraz Rafaello w tajemniczy sposób urosły, a następnie zaczęły się
poruszać i zachowywać jak ludzie. Podobnej przemianie uległ ich przyjaciel, szczur Splinter, który dzięki rozległej wiedzy w dziedzinie wschodnich
sztuk walki, uczy żółwie jak walczyć i posługiwać się bronią. I tak stały
się najsłynniejszymi Wojowniczymi Żółwiami Ninja. W pierwszym z ich
udziałem filmie kinowym, będą musieli zmierzyć się z ekscentrycznym
miliarderem Maximilianem Wintersem, który chce przejąć władzę nad
miastem, wykorzystując kosmiczną energię. Nieustraszone żółwie zjednoczą swe siły w walce między dobrem a złem, pokonując własne słabości,
wspierani przez życzliwych im ludzi: April O’Neal i Casey’a Jonesa.

W najbliższych dniach będziesz mieć szczęście w grach losowychskorzystaj z okazji. Twoja sytuacja finansowa znacznie się poprawi
i będziesz mógł pozwolić sobie na większy wydatek. W miłości pora
naprawić błąd.

– A może – dodał po chwili rozmarzonym głosem, ubierając się do
wyjścia – sąsiedzi też się pomylili
i zamiast ciasta przyniosą podwójną
porcję cytrynówki…

Byk 20.04.- 20.05.

Marysia aż prychnęła z oburzenia, ja
zaś popatrzyłam za wychodzącym
Januszem z zastanowieniem i tylko
westchnęłam.
Babcia Jadzia

Bliźnięta 21.05.- 21.06.

Sałatka niemiecka

2 kg ziemniaków, pół słoika ogórków konserwowych;
sos majonezowy: słoik gęstego
majonezu, 0,5 l jogurtu naturalnego
(najlepiej greckiego lub bałkańskiego), pół główki czosnku, sól, cukier,
biały pieprz
sos winegret: oliwa (olej z pestek
winogron) i ocet winny w proporcjach 2 do 1, pół główki czosnku,
sól, cukier puder, biały pieprz
Ziemniaki ugotować w mundurkach,
przestudzić, obrać i pokroić w niezbyt
drobną kostkę. Do wersji z sosem
majonezowym – dodać pokrojone
również w kostkę ogórki. Zalać sosem, wymieszać i przed podaniem
przez kilka godzin chłodzić.
Sos majonezowy: jogurt wymieszać
dokładnie z majonezem, dodać zduszony czosnek i przyprawy. Ten sos
można przyrządzić dzień wcześniej.
Powinno się dać go do sałatki sporo, ziemniaki powinny być w nim
zanurzone.
Sos winegret: ocet utrzeć z cukrem
pudrem, dodać oliwę i delikatnie
wymieszać. Doprawić do smaku solą,
pieprzem i zduszonym czosnkiem.

Kino NIWA ZAPRASZA
2–4 listopada, godz. 18.00

HOROSKOP

W życiu zawodowym rozpoczniesz nowy etap w karierze. Dodatkowe
zajęcie przyniesie nieoczekiwane rezultaty, a Twój plan działania
zaskoczy wszystkich i negocjacje z trudnym partnerem zakończą się
pomyślnie. W życiu osobistym pora na sensowne planowanie.
W pracy zdobędziesz uznanie przełożonych dzięki swojej pomysłowości
i elokwencji. Możesz teraz liczyć na dodatkowe pieniądze z inwestycji,
o której już zdążyłeś zapomnieć. Zrób z tych oszczędności właściwy
użytek. Poprawią się Twoje relacje z partnerem.

Rak 22.06.- 22.07.
W najbliższych dniach postaraj się zaufać swojej intuicji. Ważne decyzje
podejmuj samodzielnie. Twój talent organizacyjny i predyspozycje
kierownicze przekonają do Ciebie współpracowników. W miłości
zgódź się na propozycje partnera.

Lew 23.07.- 22.08.
W życiu zawodowym radzisz sobie coraz lepiej. Może liczyłeś na więcej,
ale Twoja kariera idzie w dobrym kierunku. Nie rezygnuj z tego, co już
osiągnąłeś. W miłości podziel się swoimi marzeniami z partnerem. Możesz
liczyć na jego wsparcie.

Panna 23.08.- 22.09.
Codzienne obowiązki są niestety nużące, ale postaraj się wykonywać je
jak najlepiej. W przyszłości będziesz mógł dać sobie trochę wytchnienia.
Teraz działaj, bo wszystko, co zaplanujesz przyniesie Ci korzyści finansowe.
W uczuciach doceń to, co masz.

Waga 23.09.- 22.10.
W najbliższych dniach spotkasz osobę, która pomoże Ci w karierze
zawodowej. Skorzystaj z jej rad, wspólnie osiągniecie coś pożytecznego.
Wyjaśnisz wreszcie finansowe nieporozumienie, które nie daje Ci spokoju
i zdobędziesz to, na czym Ci zależy. W miłości unikaj nagłych zmian.

Skorpion 23.10.- 21.11.
W pracy czeka Cię mnóstwo zajęć. Będziesz musiał bardzo się starać,
by nie narobić zaległości. Ale już wkrótce spotka Cię nagroda i będzie
spokojniej i bogato. Nie szalej tylko na zakupach. W życiu uczuciowym
zachowaj umiar.

Strzelec 22.11.- 21.12.
Przez najbliższe dni nie inwestuj na własną rękę, bo możesz się
przeliczyć. Zaczekaj na korzystniejszy czas. Teraz sumiennie wykonuj
swoje obowiązki, a samopoczucie znacznie Ci się poprawi. Samotne
Strzelce będą się cieszyć powodzeniem.

Koziorożec 22.12.- 19.01.
W życiu zawodowym małe zamieszanie. Czeka Cię trochę zmian,
ale nie martw się, będą znacznie korzystniejsze dla Ciebie niż obecny
stan rzeczy. Dojdziesz do porozumienia z przełożonymi, a Twoja
chęć współdziałania i umiejętność znalezienia kompromisów zyska Ci
uznanie. W miłości porozmawiaj z partnerem.

Wodnik 20.01.- 18.02.
W pracy odzyskasz wpływ na sprawy, które nieco wymknęły Ci
się spod kontroli. Baczniej przyglądaj się teraz swoim interesom
i pilnuj urzędowych terminów. W uczuciach kieruj się intuicją, a nie
popełnisz błędu, który może Cię dużo kosztować.

Ryby 19.02.- 20.03.
Życie zawodowe dostarczy Ci powodów do zadowolenia i dumy
z własnych wyborów. Twoje pomysły, plany i chęć działania przekonają
do Ciebie nowego inwestora. Korzystaj z okazji, bo wszystko ułoży się
po Twojej myśli. W miłości zdobędziesz serce osoby, na której bardzo Ci
zależy.

Z przymrużeniem oka
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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

Mieszkanie do wynajęcia, pokój, Kupię każdą ilość drewna: tokuchnia, łazienka, w centrum pola, olcha, dąb, osika, płatne
gotówką, tel. 0 503 509 079
Sprzedam piasek i czarnoziem, Nasielska, tel. 023 693 19 03
z dostawą do klienta tel. 0 501 Kupię dom w Nasielsku lub okoli- Sprzedam akwarium 125 l. z ca966 791
łym wyposażeniem i rybkami, tel.
cy. PILNE!, tel. 0 604 904 228
Kupię mieszkanie ok. 40 m 2 Zatrudnię do zbioru warzyw. 0 663 378 743, 023 693 00 26
w bloku w Nasielsku - II, III pię- Stawka akordowa i godzinowa. Zawiozę do ślubu AUDI A6
tro, tel. 0 503 626 426
Pawłowski. Budy Siennickie, (najnowszy model) w najbogatszej wersji, o bardzo
Porady prawne, tel. 0 502 357 125 tel. 0 602 726 959
a t r a k c y j n y m w y g l ą d z i e,
Kupię działkę budowlaną lub
Gratka dla kolekcjonerów dzieł
tel. 0 509 588 810
domek do remontu w okolicach
sztuki - wyprzedaż rysunków
Przyjmę pracowników z doNasielska, tel. 0 603 750 877
i akwarel prof. Wiktora Zina,
świadczeniem w szpachlowaniu
z prywatnej kolekcji, tel. 0 502 Kupię mieszkanie do remontu,
płyt G-K i wykonywaniu gładzi
035 852
tel. 0 603 750 877
gipsowych. Dobre warunki pracy, tel. 604 285 500
Sprzedam samochód osobowy
Oltcit Club, tel. 0502 035 852

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

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

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

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA

wymiary kolumny: 251 x 372 mm, objętość: 20 modułów
wymiary pojedynczego modułu ogłoszeń powierzchniowych
wynoszą 98 mm x 47 mm
R
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W SCHRONISKU W CHRCYNNIE CZEKAJĄ
A

ZWIERZACZKI STĘSKNIONE ZA WŁASNYM DOMEM.
W schronisku w Chrcynnie tęskni za własnym domem młodziutki KOLEŚ, piesek
bardzo zgrabny, ładnie
umaszczony (tricolor).
Koleś to sympatyczny
i przyjacielski psiak.
Jest bardzo czujny,
będzie więc doskonałym psem stróżującym. Zabierzcie go ze
schroniska a zyskacie
najwierniejszego przyjaciela zupełnie za darmo.
telefon 0 660 277 648 lub 0 23 693 10 81
BEZA - jest bezdomną młodziutką (ok.
6 miesięcy) koteczką
o wyjatkowej urodzie
i bardzo oryginalnym
ro z m i e s z c ze n i u n a
białym futerku czarnych plamek. To miły
kotek, a gdy da jej się
szansę i okaże trochę
cierpliwości, by się zadomowiła we własnym
domu, będzie z niej
prawdziwa pociecha.
Zapewniamy bezpłatną sterylizację, gdy koteczka osiągnie pełną dojrzałość (to
prawdziwa okazja).
telefon 0 510 094 776

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 540metrów 2 na Krupce,
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wszystkie media, z podłączoną
kanalizacja cena 66 tys. zł do
negocjacji tel. kontaktowy 0
505 532 676
Sprzedam organy Casio SA-45
+ zasilacz (ważna gwarancja),
tel. 0 661 971 343
Sprzedam Opel Vectra 1,6 16
V, 1997 r., benzyna+gaz, cena
14600 zł, tel. 0 660 30 087
Sprzedam stół ślusarski, tel.
0 600 375 545
Sprzedam kontener budowlany,
tel. 0 504 300 369
Sprzedam sam. osobowy Łada,
poj. 1300 benzyna +gaz, hak, tel.
0 23 693 10 62 (wieczorem)
Sprzedam piec do centralnego
ogrzewania na węgiel i miał,
zrobiony nowym systemem,
bardzo oszczędny, kubatura
grzewcza 200 m2, tel. 023 69
300 25
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
Sprzedam drewno opałowe i
ziemniaki Irga, tel. 0 609 927
506
Sprzedam BMW 730, 91 r., stan b.
dobry, bezwypadkowy, full opcja
bez skóry, tel. 0 503 668 253
Sprzedam wełnę URSA GLASS
WOOL, grubość 200 mm, długość 3500 mm, szerokość 1250
mm w rolce 4,375 m2, tel. 0 880
193 740
Kupię przyczepkę samochodową, tel. 0 500 106 884
Mercedesem do ślubu, tel. 0 608
394 281
Wynajmę lokal w Nasielsku na
działalność handlowo-usługową, może być do remontu,
tel. 0 600 590 105
Zatrudnię pracowników: mechanika samochodowego,
blacharza, lakiernika, tel. 0 509
931 494
Sprzedam suknię ślubną białą,
koronkową, z trenem. Rozmiar
38 na około 175 cm wzrostu.
tel. 0 609 440 340.
Serdecznie przepraszam Panią
Anię Wołkowicz, pracownicę Banku w Nasielsku za moje słowa. Nie
miałam racji. Grażyna Kocimska.

REKLAMA
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MINI-PIŁKA KOSZYKOWA

Turniej ministrantów

26 października br. w hali sportowej w Nasielsku odbył się turniej
mini-piłki koszykowej dla szkół
podstawowych. W zawodach
wzięły udział trzy drużyny szkolne, jedna ze Szkoły Podstawowej
z Cieksyna oraz dwie ze Szkoły
Podstawowej z Nasielska.

W sobotę, 27 października w hali
sportowej w Nasielsku odbył się
Dekanalny Turniej Ministrantów
w halową piłkę nożną, w którym
udział wzięło 13 drużyn z parafii:
św Wojciecha w Nasielsku, św .Katarzyny w Pieścirogach, św. Anny
w Nowym Mieście, św. Stanisława
w Klukowie i św. Józefa w Pułtusku.

– SZKOŁY PODSTAWOWE

Po losowaniu przystąpiono do gier. Jako
pierwsi rywalizowali ze sobą zawodnicy
z SP Cieksyn i z SP Nasielsk (I zespół). Wynik
meczu zakończył się wygraną 38 do 4 dla
zespołu pierwszego ze Szkoły Podstawowej
z Nasielska. W drugim spotkaniu rywalizowały ze sobą dwa zespoły z nasielskiej
podstawówki. Jeden składający się z szóstoklasistów ( I zespół) oraz drugi z piątoi czwartoklasistów ( II zespół). Po zaciętej
walce młodsi ulegli starszym kolegom 6 do
16. W ostatnim pojedynku zespół II z Na-

sielska spotkał się z zespołem z Cieksyna.
Drużyna II z nasielskiej podstawówki uległa
Cieksynowi 10 do 22.
W kategorii żeńskiej mistrzyniami gminy
w mini-piłce koszykowej zostały dziewczęta z SP- Nasielsk, wygrywając turniej
walkowerem.
Szkoda, że jest takie małe zainteresowanie
piłką koszykową wśród szkół podstawowych.
Zwycięska drużyna z SP Nasielsk: Zakrzewski Denis, Daniszewski Piotr, Orłowski Michał,
Skoroszewski Artur, Bugalski Michał, Podlasiński Krystian, Milewski Jakub, Żyła Adrian,
Czyżewski Jakub, Kownacki Michał, Leśnik
Jarosław, Witkowski Marcin . Opiekun Mariusz
Kraszewski
M.K.

Tenis stołowy
W kolejnych meczach tenisa
stołowego o mistrzostwo V ligi,
uczestniczącym w niej drużynom z naszej gminy wiodło się
ze zmiennym szczęściem. Najciekawsze były „derby” gminne, w których naprzeciw siebie
stanęły drużyny Sparty Nasielsk
i PLUKSu Cieksyn.
Mecz ten miał zdecydować czy stara gwardia
nasielskiej Sparty poradzi sobie z cieksyńską
młodzieżą.
Mecz był bardzo zacięty i stał na dość wysokim
poziomie. Prowadzenie zmieniało się niemal
po każdy pojedynku. Ostatecznie jednak „starzy” byli górą i wygrali mecz 10:8.
Młodzież zapowiedziała srogi rewanż w rundzie wiosennej.

Sport w skrócie
04.10.07 – powiatowe indywidualne biegi
przełajowe w Pomiechówku.
W klasyfikacji końcowej chłopców I miejsce
zajęli zawodnicy z SP Nasielsk.
W klasyfikacji końcowej gmin I miejsce zajęła
gmina Nasielsk 102 pkt , II miejsce Nowy
Dwór Mazowiecki 90 pkt, III miejsce Pomiechówek 72 pkt.
05.10. 07 - powiatowe sztafetowe biegi przełajowe w Pomiechówku.
III miejsce zajęły gimnazjalistki z Cieksyna.
II miejsce zajęli gimnazjaliści z Cieksyna.
09.10.07 – rejonowe indywidualne biegi przełajowe w Białobrzegach.
10 zawodników z naszej gminy zakwalifikowało
się do Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Są to: Szymańska Anna SP Dębinki, Rucińska
Sylwia SP Budy Siennickie, Gołębiewska Sylwia i
Grzybikowski Kamil ZS nr 2 Pieścirogi; Przeorski
Kamil ZS nr 3 Cieksyn; Kamiński Damian, Łątkiewicz Piotr, Domański Adrian, Kalicka Marta,
Pasztak Małgorzata z SP Nasielsk.
16.10.07 – rejonowe sztafetowe biegi przełajowe w Białobrzegach.
Drużyna chłopców z Cieksyna zajęła IX miejsce.
17.10.07 – Powiatowe zawody w piłce nożnej
chłopców dla szkół gimnazjalnych
Zespół z Cieksyna reprezentujący gminę Nasielsk zawodach powiatowych zajął ostatecznie
trzecie miejsce za Pomiechówkiem i Nowym
Dworem Mazowieckim.

W meczu tym punkty dla Sparty zdobyli:
Szadkowski 4,5, Grycz i Michnowski po 2,
oraz Niedzielski 1,5. Natomiast dla PLUKSu
punktowali: Ziemiński 3,5, Kamiński 2,5, Sokolnicki i Klepczynski po 1.
W niedziele 28 października odbyła się piąta
kolejka, w której Sparta uległa u siebie drużynie z Krasnosielca 5:10 (Szadkowski 2 pkt.,
Grycz 1,5 pkt, Niedzielski 1 pkt i Michnowski
0,5 pkt.)
Natomiast PLUKS był gospodarzem meczu ze
Stegną Wyszogród i zwyciężył 10:3 Punkty:
Kamiński – 3,5 , Ziemiński – 2,5, Białorudzki
– 2, Żyła – 1.
sa
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Razem na parkiecie nasielskiej hali
biegało za piłką około stu zawodników ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Zawodnicy
byli podzieleni na cztery kategorie
wiekowe.
Turniej rozpoczął się w poszczególnych kategoriach meczami w grupach, a potem najlepsi spotkali się
we finale walcząc o zwycięstwo.
Poziom turnieju był dość wysoki.
Widać było, że wielu zawodników ma już za sobą staż piłkarski
w klubach i zapewne nie jeden
trener chciałby ich mieć w swojej
drużynie.
Po kilkugodzinnej walce ostatecznie zwyciężyli: w kategorii szkół podstawowych
klasy III-IV pierwsze miejsce zajęli ministranci
z Nasielska przed ministrantami z Klukowa.
Szkoły podstawowe klasy V-VI zwyciężyli ministranci z Pieściróg wyprzedzając Nasielsk.
W kategorii gimnazjów najlepsi byli ministranci
z Nowego Miasta, przed Klukowem i Nasielskiem. W kategorii szkół średnich również
zwyciężyli ministranci z Nowego Miasta, przed
Nasielskiem i Pieścirogami.

Zwycięskie drużyny otrzymały puchary. Każda
uczestnicząca w turnieju drużyna uhonorowana została dyplomami, a wszyscy zawodnicy
otrzymali okolicznościowe medale.
Inicjatorem i głównym organizatorem turnieju był wikariusz parafii św. Wojciecha ks.
Paweł Kułakowski oraz ks. Tadeusz Jabłoński
– wikariusz parafii św. Wojciecha i ks. Marek
Dyga – wikariusz parafii św. Katarzyny.
Sędzia głównym turnieju był nauczyciel wychowania fizycznego nasielskiego gimnazjum
Piotr Kosztowniak.
sa

KRZYŻÓWKA nr 24

Kupon z hasłem prosimy przesłać na adres naszej redakcji do 20 listopada.Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrody.Wyniki losowania
opublikujemy 30 listopada br. Nagrodami za poprawne odpowiedzi będą podwójne zaproszenia do kina.
29 października odbyło się losowanie nagród wśród prawidłowych rozwiązań krzyżówki nr 22. Podwójne zaproszenie do kina otrzymują: Anna Rajkowska
z Mogowa, Marcin Gromadka. Po odbiór nagrody zapraszamy do redakcji.

