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Raz pod wozem,
raz na wozie
Od 14 października dojeżdżający do Warszawy mieszkańcy Nasielska przeżywają horror. Most w Dębem
jest zamknięty.
Jak czytamy na stronie internetowej Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie:
Z powodu gruntownego remontu mostu w miejscowości Dębe na terenie gminy Serock w powiecie legionowskim, od 14 października do 15 grudnia b.r. obiekt zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu pieszego
i kołowego. Objazd został wyznaczony przez Zegrze. Roboty obejmą wymianę nawierzchni, warstw konstrukcyjnych i przebudowę chodnika. Drogowcy wykonają także odwodnienie i dodatkowo zabezpieczą
most przed korozją. Remont obiektu będzie kosztował około 5,1 mln. zł. Za utrudnienia związane z robotami przepraszamy.
W tej sytuacji chyba warto rozważyć dojazdy do stolicy pociągami PKP. Mimo że trwa remont trasy kolejowej Warszawa–Gdańsk, to i tak będzie szybciej.
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„WESOŁA JESIEŃ
W PIEŚCIROGACH”

Burmistrz Nasielska Bernard Dariusz Mucha zaprasza na piknik rodzinny pn. „WESOŁA JESIEŃ w Pieścirogach”, który odbędzie się
19 października 2008 roku (niedziela). Uroczystości rozpoczną się
w Nasielsku o godzinie 12:00 mszą św. w kościele św. Wojciecha.
Następnie o godzinie 13:00 nastąpi poświęcenie samochodu gaśniczego OSP Nasielsk. Tuż po tym będzie można wysłuchać koncertu
Orkiestry Dętej z Nasielska. Ta część uroczystości odbędzie się na
parkingu przy kościele w Nasielsku, a dalsza część „Wesołej Jesieni”
– w Starych Pieścirogach na boisku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Początek o godzinie 15:00. Wśród atrakcji, które urozmaicą
uroczystości, można m.in. wymienić występ uczniów Zespołu Szkól
Nr 2 w Starych Pieścirogach oraz koncert zespołu TRUBADURZY.
Piknik odbędzie się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Wszystkich serdecznie zapraszamy.

...Powróciła sprawa zwolnień dyrektorów. Rozgorzała dyskusja
o dyrektor publicznego gimnazjum w Nasielsku, która decyzję
o zwolnieniu jej skierowała do
sądu pracy. Burmistrz, jak powiedział, liczy się z tym, że sprawę
w sądzie pracy może przegrać,
jednak nawet wtedy odwoła Bożenę Roszczenko ze stanowiska.
Zebrani dowiedzieli się przy tej
okazji o licznych nieprawidłowościach panujących w tej placówce.
Główny zarzut jest taki, że – choć
powinna – nie funkcjonuje w tej
szkole Rada Rodziców. Radna
Katarzyna Świderska – pedagog
w gimnazjum – określiła atmosferę w szkole jako gęstą i apelowała, aby zrobić wszystko, żeby
uczniowie na tym nie ucierpieli.
Tymczasem uczniowie w gimnazjum cierpią, i to zwłaszcza ci
młodsi, którzy są ofiarami tzw. fali.
Na dyżur przewodniczącego RM
zgłosił się rodzic, który twierdził,
że w wyniku fali chłopcy z pierwszych klas mają zakaz wstępu do
toalet i że w tych toaletach nie ma
drzwi. Apelował, aby zwiększyć
obsadę nauczycieli na dyżurach
lub zainstalować monitoring...

Czytaj na str. 2
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Obradowała Rada

O nowych inwestycjach i gęstej atmosferze w gimnazjum
Komisariat Policji w Nasielsku,
tel. (023) 691–23–77, 691–22–07
Pogotowie energetyczne
991 lub (024) 365 10 10
Straż Pożarna Nasielsk
998
Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. (023) 691–23–46
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. (023) 691–23–64
Przychodnia Miejska w Nasielsku,
ul. Sportowa 2
tel. (023) 691–25–03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. (023) 691–23–98
Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. (023) 693–50–05
NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. (023) 691–25–14
NZOZ TERA–MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax (023) 693 14 26
NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax (023) 693–20–02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. (023) 693–14–28
Poradnia Terapii Uzależnień
w Nasielsku, ul. Warszawska 50
tel. (023) 693–02–50
Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. (023) 693–30–00
Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Warszawska 26
tel./fax (023) 691–26–43
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. (023) 693–30–03

W piątek, 3 października odbyła się
XXVII sesja Rady Miejskiej. W obradach uczestniczyło 14 radnych.
Na wstępie przewodniczący RM
Dariusz Leszczyński poinformował
zebranych o swoich działaniach
między sesjami. Dotyczyły one
przede wszystkim dyżurów i posiedzeń komisji. Najważniejsze
tematy, z którymi zgłaszali się do
niego interesanci, to: możliwości
utworzenia alternatywnego przejazdu przez Nasielsk, odciążającego
ulicę POW, i plan zagospodarowania
przestrzennego Nowych Pieścirogów, który ma być gotowy do
końca roku (czek już tylko na podpis
ministra).
Po przewodniczącym głos zabrał
Burmistrz Bernard Dariusz Mucha.
Była to pierwsza po urlopie zdrowotnym sesja, w której uczestniczył.
Wymienił długą listę spraw, którymi
zajmował się przed tą sesją. Mówił
m.in. o:
– zakończonej kontroli Regionalnej
Izby Obrachunkowej (ROI jednogłośnie wydało opinię pozytywną),
– zebranych od rolników wnioskach
w sprawie akcyzy,
– otrzymanej pomocy dla ofiar
sierpniowej wichury (na ten cel
przeznaczono: 65 000 zł z gminy,
30 000 zł z województwa, 94 900
zł z rezerwy budżetu państwa),
– podpisanej ze schroniskiem
w Chrcynnie umowie w sprawie
przejmowania przez schronisko
bezpańskich psów,
– zakupie samochodu dla OSP,
– złożonym do Urzędu Wojewódzkiego wniosku na budowę monitoringu z prośbą o dofinansowanie
w wysokości 160 000 zł,

Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. (023) 693–30–12
Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel./fax (023) 691–23–43
Miejsko–Gminna Biblioteka
Publiczna w Nasielsku,
ul. Piłsudskiego 6
tel. (023) 691–25–52
Zespół Ekonomiczno–
Administracyjny Szkół,
ul. Piłsudskiego 6
tel. (023) 691–28–25
Hala Sportowa w Nasielsku,
ul. Staszica 1, tel. (023) 693–30–865
Stadion Miejski w Nasielsku,
ul. Sportowa, tel. (023) 693–13–32
Parafia Rzymskokatolicka
w Nasielsku, tel. (023) 691–26–53
Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach
tel. (023)693–10–25
Parafia Rzymskokatolicka
w Cieksynie, tel. (023) 693–50–08
Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. (023) 693 00 26

– remoncie kuchni w Szkole Podstawowej im. S. Starzyńskiego, który po
dwóch bezowocnych przetargach
powierzono firmie z Warszawy.
Następnie rada przeszła do podejmowania uchwał. Pierwsza dotyczyła zmian w budżecie. Wprowadzono
dwa nowe zadania, które wywołały
liczne kontrowersje wśród radnych.
Jednym z nich była modernizacja
ośrodka zdrowia w Pieścirogach.
Zadanie ma kosztować 252 000 zł.

Radna Anna Łapińska miała wątpliwości co do zasadności inwestowania w budynek należący do Janusza
Konerbergera. Burmistrz odpowiedział, że w tej sprawie sekretarz
Nasielska Maria Kowalska opracowuje stosowną umowę z właścicielem budynku, spełniającą wszelkie
wymogi prawne. Radny
Grzegorz Duchnowski
miał z kolei wątpliwości co
do kwoty przeznaczonej
na adaptację budynku. W
porównaniu z ceną metra
kwadratowego mieszkania na nowym osiedlu
przy ul. Płońskiej była ona
według niego zbyt wysoka. Burmistrz wyjaśnił,
że w takich przypadkach
lepiej wyznaczyć większą
kwotę, ale nie oznacza to,
że taka rzeczywiście zostanie wykorzystana, bo
to nie ogranicza starań,
by znalźć tańszego wykonawcę. Radny, Marek
Gerasik chciał zwrócić
przy tej okazji uwagę na
konieczność prac remontowych w cieksyńskim ośrodku.
Burmistrz odpowiedział, że inwestycje w ośrodki zdrowia uzależnione są od liczby przyjmowanych
przez nie pacjentów, co oznacza,
że te, które przyjmują ich najwięcej, remontowane są w pierwszej
kolejności.
Nie mniej dyskusji wywołał pomysł
przebudowy ulicy Elektronowej, co
ma kosztować 70 000 zł. Przy tej
okazji radna Katarzyna Świderska
przypominała o pilnych jej zdaniem
remontach ulic Dąbrowskiego, Wiśniowej i na osiedlu Piłsudskiego
II. Burmistrz powiedział, że zdaje
sobie sprawę z istnienia całej
litanii potrzeb, ale twardo
podtrzymał stanowisko, że
remont na Elektronowej jest
potrzebny.
W tym momencie Marek
Gerasik poprosił o przerwę.
Po niej zaproponował, żeby
skierować autopoprawkę
do komisji merytorycznej,
ale w głosowaniu rada odrzuciła ten wniosek. Radny
zapowiedział wówczas, że
jego klub wstrzyma się od
głosowania. I tak też się stało. Mimo to przy 7 głosach
za i 7 wstrzymujących się
zmiany w budżecie zaakceptowano.
Druga uchwała dotyczyła zmian
w statucie Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej. W związku ze
zmianą prawa do statutu wprowadzono dwa nowe zadania: pomoc
osobom uprawnionym do alimentów i pomoc w zakresie dodatków
mieszkaniowych. Uchwałę podjęto
jednogłośnie.
Kolejna uchwała dotyczyła sprzedaży mieszkań w Cieksynie przy ul.

Piłsudskiego i ustalenia warunków
tejże sprzedaży. I tę uchwałę podjęto jednogłośnie.
Ostatnia uchwała dotyczyła rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza. Skarga związana była
z przydomowymi oczyszczalnia-

mi ścieków. Ze względu na zmianę priorytetów gminy w zakresie
ochrony środowiska wstrzymano
dotacje na ten cel i 6 osób, które złożyły wnioski w 2007 r., nie
otrzymało pieniędzy. 9 głosami za
uznano skargę za bezzasadną. Radny Mirosław Świderski zaproponował jednak, aby mimo wszystko te 6
osób wesprzeć. Burmistrz przyznał,
że informacja o zaprzestaniu dotacji
była zbyt słabo nagłośniona, a dalsze
losy tej sprawy zależą od radnych,
tzn. że jeśli wygospodarują w budżecie odpowiednią kwotę, ci ludzie
otrzymają pieniądze. Na wniosek
radnego Gerasika tę sprawę skierowano do prac komisji. Na następnej
sesji można więc spodziewać się
uchwały w tej sprawie.
Po uchwałach przyszedł czas na
odpowiedzi na wcześniejsze interpelacje i zapytania radnych. Powróciła sprawa zwolnień dyrektorów.
Rozgorzała dyskusja o dyrektor
publicznego gimnazjum w Nasielsku, która decyzję o zwolnieniu jej
skierowała do sądu pracy. Burmistrz,
jak powiedział, liczy się z tym, że
sprawę w sądzie pracy może przegrać, jednak nawet wtedy odwoła
Bożenę Roszczenko ze stanowiska.
Zebrani dowiedzieli się przy tej okazji o licznych nieprawidłowościach
panujących w tej placówce. Główny
zarzut jest taki, że – choć powinna – nie funkcjonuje w tej szkole
Rada Rodziców. Radna Katarzyna
Świderska – pedagog w gimnazjum
– określiła atmosferę w szkole jako
gęstą i apelowała, aby zrobić wszystko, żeby uczniowie na tym nie
ucierpieli. Tymczasem uczniowie
w gimnazjum cierpią, i to zwłaszcza
ci młodsi, którzy są ofiarami tzw. fali.
Na dyżur przewodniczącego RM
zgłosił się rodzic, który twierdził, że
w wyniku fali chłopcy z pierwszych
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klas mają zakaz wstępu do toalet
i że w tych toaletach nie ma drzwi.
Apelował, aby zwiększyć obsadę
nauczycieli na dyżurach lub zainstalować monitoring. Mówił również,
że wśród nauczycieli tworzą się grupy, zapomina się o dobru dziecka.
Zwracał uwagę na problem godzin

fot. M. Kordulewska

nadliczbowych w szkole. Burmistrz
stwierdził, że w tej placówce muszą
zajść daleko idące zmiany, a radni
zdawali się przyznawać mu rację.
Potem rozpatrzono pisma kierowane do rady. Najważniejsze dotyczyły:
– zwiększenia ekwiwalentu strażakom z OSP z 8 do 15 zł za godzinę
udziału w akcji i udział w szkoleniu
przeciwpożarowym,
– prośby o dofinansowanie zakupu
samochodu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Nowym
Dworze Mazowieckim w kwocie
100 000 zł.

Kolejnym punktem programu były
wolne zapytania i wnioski. Poruszano tu m.in. temat bezpieczeństwa oraz podłączenia mediów do
bloków przy ul. Płońskiej. Dyrektor
ZGKiM Wojciech Sierzputowski
poinformował, że do 12 października ma zostać podłączona woda,
w dniach od 10 do 15 października
mają być zakładane liczniki energii
elektrycznej, zaś gaz zostanie podłączony najprawdopodobniej do
końca miesiąca.
W tej części obrad głos zabrali mieszkańcu ulicy Storczykowej, zgłaszający problem zbyt wąskiej ulicy.
Dyskusja na ten temat była bardzo
burzliwa i zakończyła się tym, że
sprawa ma zostać zbadana przez
Radę Miejską. Pojawił się również
temat obwodnicy. Zainicjował go
Andrzej Zawadzki, który zwracał
uwagę na możliwość wykorzystania
istniejących, często polnych dróg, co
znacznie usprawniłoby poruszanie się
po mieście. Burmistrz poszedł dalej,
twierdząc, że skoro takie miasto jak
Raciąż ma obwodnicę, to i Nasielsk
powinien zacząć o nią walczyć. Na
tym obrady zakończono.
km
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca,
a ponadto zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów
i zmian tytułów w nadesłanych tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.
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Święto Edukacji Narodowej

14 października to dzień szczególny
w życiu tych, którzy swoje życie
związali ze szkolnictwem. Mimo iż
jest popularnie nazywany Dniem
Nauczyciela, tego dnia świętują
wszyscy pracownicy szkół. Nie
ma szkoły bez woźnej, woźnego,
dozorczyń, dozorców, konserwatorów, pań kucharek, pań z sekretariatu, pań księgowych i innych
pracowników administracji.
Co roku w Nasielsku organizowane
są Gminne Obchody Dnia Edukacji
Narodowej. Tym razem odbędą się
one 17 października w hali Sportowej w Nasielsku. Więcej na temat
uroczystości w następnym numerze „ŻN”.

Wrócił fundusz alimentacyjny
Z początkiem października br., po
czterech latach przerwy, ponownie zaczął działać fundusz alimentacyjny. To dobra wiadomość dla
rodziców, którzy nie mogą wyegzekwować przyznanych przez sąd
alimentów. Świadczenia alimentacyjne przysługują dzieciom do
ukończenia 18 r.ż., a w przypadku
uczniów szkół ponadgimnazjalnych
i wyższych – do ukończenia 25 r.ż.,
natomiast w przypadku gdy dziecko
posiada orzeczenie o znacznym
stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. Kryterium finansowym
dla starających się o to świadczenie
jest dochód w rodzinie nieprzekraczający 725 zł na osobę.
Mieszkańcy naszej gminy wnioski
o ustalenie prawa do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego mogą
składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nasielsku, w pokoju nr 5. Najlepiej zrobić to jeszcze
do końca października. Do wniosku
należy dołączyć: zaświadczenie
od komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń
alimentacyjnych; zaświadczenie
o dochodach z Urzędu Skarbowego; wyrok sądowy zasądzający wysokość alimentów; kopię dowodu
osobistego osoby ubiegającej się
o świadczenie, skrócony odpis aktu
urodzenia osób uprawnionych do
świadczenia, tj. dzieci. W przypadku
kiedy dzieci uczą się w szkole ponadgimnazjalnej, niezbędne jest także zaświadczenie ze szkoły. Rodzice
po rozpatrzeniu wniosku mogą
liczyć na świadczenie w wysokości
nie mniejszej niż alimenty zasądzone wyrokiem sądu, ale także nie
większe niż kwota 500 zł, nawet gdy
sąd zdecydował o wyższej kwocie
alimentów. Okres świadczeniowy
trwa od 1 października 2008 r. do
30 września 2009 r.

NOK zaprasza
Nasielski Ośrodek Kultury zaprasza
na jedyny w swoim rodzaju program artystyczny. Ciekawy głos,
czysta poezja i kilka instrumentów
akompaniujących jazzowo w tle –
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to wszystko już 24 października br.
o godz. 19.00 w NOK. Na nasielskiej
scenie wystąpi Daniel Gałązka wraz
z zespołem (dgzz). Daniel komponuje muzykę do słów poetów.
Jest laureatem wielu prestiżowych
nagród. Podczas koncertu będziemy mogli usłyszeć teksty Jonasza
Kofty, ks. Jana Twardowskiego oraz
Piotra Brymasa i Grzegorza Kolasińskiego.
Bilety można nabyć w Nasielskim
Ośrodku kultury, ul. Kościuszki 12.
Cena biletu w przedsprzedaży 10
zł, a w dniu koncertu 15 zł.

Europa i My walczy
o pieniądze
dla gminy Nasielsk
„Aktywni i świadomi na rzecz dzieci
z gminy Nasielsk” – taki tytuł nosi
projekt Stowarzyszenie Europa
i My, który został złożony 30 września br. w Mazowieckiej Jednostce
Wdrażania Programów Unijnych.
Jego głównym celem jest poprawa
sytuacji dzieci w wieku przedszkolnym poprzez alternatywne formy
edukacji dla najmłodszych. Dzieci
objęte dobrze zaprojektowanymi
działaniami edukacyjnymi lepiej
radzą sobie w szkole, w życiu społecznym, rodzinnym i osobistym.
Jak podkreśla Elżbieta Wróblewska,
członek Stowarzyszenia Europa
i My, ważna jest zmiana poglądów
na edukację małych dzieci oraz
stworzenie im możliwości uczestnictwa w różnego rodzaju zajęciach.
Czekamy zatem na wyniki naboru
wniosków i trzymamy kciuki!

Wiadukty zamiast
przejazdów
kolejowych
Budowa skrzyżowań dwupoziomowych w gminie Nasielsk zbliża się
wielkimi krokami. Jest to związane
z modernizacją magistrali kolejowej
E 65 Warszawa - Gdynia. 14 października br. w Urzędzie Miejskim
w Nasielsku odbyło się spotkanie
przedstawicieli Polskich linii Kolejowych z Radnymi Rady Miejskiej
w Nasielsku oraz sołtysami. Celem spotkania było zaopiniowanie
przedłożonych projektów: budowa
wiaduktu kolejowego w Miękoszynie; budowa wiaduktu drogowego
w Studziankach; budowa wiaduktu
kolejowego wraz z budową drogi
objazdowej w miejscowości Studzianki i Mogowo; budowa wiaduktu drogowego i kolejowego
w Mazewie Dworskim i Włościańskim; budowa wiaduktu drogowego
w Kosewie i Starych Pieścirogach;
budowa wiaduktu kolejowego
Jackowo Dworskie – Lubomin;
budowa wiaduktu drogowego
w Jackowie dworskim w ciągu drogi
gminnej Gołębie – Jackowo Włościańskie. Radni oraz sołtysi podczas
konsultacji społecznych zawiadomili PKP, że jest stanowczo za mało
informacji na temat tych inwestycji
wśród osób zainteresowanych, m.in.
mieszkańców terenów objętych

planami. Uwagi jakie padły podczas
spotkania dotyczyły także problemów działek, którym w trakcie
wykonywania wiaduktów zabierze
się dojazdy do głównych dróg oraz
braku zjazdów na działki.
W najbliższym czasie PKP powinno
wystąpić do Wojewody o decyzję o lokalizacji linii kolejowej jako
terenu zamkniętego. O wszelkich
działaniach związanych z modernizacją linii kolejowej na terenie naszej
gminy będziemy informować na
bieżąco.
21 października w siedzibie oddziału
PKP odbędzie się spotkanie w sprawie omówienia prac modernizacyjnych i zagospodarowania obiektu
Dworca Kolejowego w Nasielsku
oraz jego otoczenia. Więcej na ten
temat w następnym numerze.

Kontrola i edukacja
przede wszystkim
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Nasielsku przeprowadza kontrole
wśród mieszkańców naszej gminy.
Do wszystkich zostały wysłane
pisma z prośbą o dostarczenia do
Wydziału umów na odbiór odpadów stałych i ciekłych, jak również
rachunków za wywóz tych nieczystości. Rachunki jakie trzeba do-

starczyć muszą pochodzić sprzed
ostatnich 12 miesięcy.
Jak mówi kierownik Wydziału,
Bogdan Ruszkowski, nasza gmina
ciągle boryka się z problemem dzikich wysypisk oraz palenia śmieci.
Wystarczy rozejrzeć się wokoło.
Chyba nie ma drogi ani lasu w naszej gminie, gdzie byłoby po prostu
czysto. Wszędzie znajdziemy worki
ze śmieciami, niekiedy nawet całe
sprzęty AGD. Właśnie dlatego ważna jest edukacja ekologiczna. 24
października w Nasielskim Ośrodku
Kultury odbędzie się spektakl teatralny dla dzieci i młodzieży szkolnej pt. „ Zielona afera, czyli ostatnie
śledztwo inspektora zgrozy”. Gmina
Nasielsk włączyła się także w akcję
przestrzegającą mieszkańców przed
lekkomyślnym spalaniem śmieci
w piecach. Uwaga, za łamanie prawa
i zanieczyszczanie środowiska grozi
kara grzywny od 500 do 5000 zł.
Warto się zatem zastanowić.

Podsumowanie
kwesty „Wyprawka
dla Żaka”
W pierwszy weekend września wolontariusze ze szkolnych kół PCK
z Nasielska i Pieścirogów przeprowadzili kwestę w sklepie TESCO
w Nasielsku. Jak co roku celem

kwesty było zebranie pieniędzy na
wyprawkę szkolną dla najbiedniejszych uczniów. Dzięki uprzejmości Pana Sebastiana Paprockiego,
kierownika sklepu TESCO oraz
hojności mieszkańców udało się
zebrać 1400 zł. Akcja „Wyprawka
dla Żaka” zakończyła się sukcesem.
Zarząd PCK w Nowym Dworze
Maz. serdecznie dziękuje wszystkim ludziom dobrej woli i zachęca
do dalszego wspierania działań na
rzecz potrzebujących. Za pieniądze
z wrześniowej kwesty zakupiono artykuły i pomoce szkolne dla dzieci.
Dla wielu rodzin w trudnej sytuacji,
nawet najmniejsze wsparcie jest
drogocenne.

Konkurs poetycki
o bursztynową kroplę
Zarząd PCK w Nowym Dworze
Maz. ogłosił konkurs poetycki dla
uczniów gimnazjów i szkół średnich.
Jego celem jest zachęcenie młodzieży do twórczości literackiej oraz
rozwijanie zainteresowań uczniów
poezją. Prace można nadsyłać do
20 listopada br. do Zarządu PCK
w Nowym Dworze Maz. Wszelkie
informacje na temat konkursu są
dostępne w szkolnych kołach PCK.
Opracowała
Katarzyna Ziemiecka

Bezpański, znaczy burmistrza?
P

iątkowy wieczór. Parking przy przedszkolu,
ulica Warszawska. Powrót
do domu. Nagle z ciemności wyłania się wataha
bezpańskich psów. Nie
tylko o tej porze i nie tylko
w tym miejscu nie jest to
widok rzadki. Nierzadki
i niebezpieczny, bo kto
wie, czego się można
po takich psach spodziewać.

jednego psa kosztuje 950 złotych,
z czego 700 trafia do schroniska.
Środki na odławianie są. Jest tylko
jedno „ale”. Żeby pies mógł zostać
odłowiony i umieszczony w schronisku, musi być tam wolne miejsce.
A z tym ciężko, bo schronisko jest
przepełnione.

oddano już ogółem 274, jednak to
ciągle za mało.

Aby to zmienić, Bogdan Ruszkowski zainicjował akcję „Adoptuj pieska” (szczegóły na stronie: www.
um.nasielsk.pl lub www.nasielsk.
pl). Podobną akcję prowadzi samo
schronisko (więcej na: www.schronisko99.republika.pl). Jeżeli ktoś
adoptuje psa, zwolni tym samym
miejsce psu wałęsającemu się po
mieście.

zanie pociągnęłoby jednak o wiele większe środki z budżetu, a czy
pies jest ważniejszy niż człowiek?
Budżet jest tak skonstruowany,
że im więcej środków pociąga
jedno zadanie, tym mniej zostaje
na inne.

Bogdan Ruszkowski dodaje, że
pojawiają się głosy, aby stworzyć
schronisko gminne. Jak mówi
wiele osób uważa, że „bezpański
znaczy burmistrza”. Takie rozwią-

Od kilku dni docierają do nas
sygnał y od zaniepokojonych
mieszkańców miasta. Opisane
wyżej widoki tym razem za dnia,
można również „podziwiać” przy
szkole podstawowej. Dzieci idą
na lekcje, a w tym samym czasie
pojawiają się psy.
Postanowiliśmy zasięgnąć w tej
sprawie informacji u źródła, czyli
u kierownika Wydziału Rolnictwa
i Ochrony Środowiska nasielskiego Urzędu Miejskiego Bogdana
Ruszkowskiego. Jak sam przyznaje, „temat jest makabryczny”.
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej
informowano o podpisanej ze
schroniskiem w Chrcynnie umowie
w sprawie bezpańskich psów. Wcześniej zajmowało się tym, owiane złą
sławą, schronisko w Krzyczkach.
Zdawać by się mogło, że sprawa
jest załatwiona i prosta. Obowiązkiem schroniska w Chrcynnie jest
odławianie bezpańskich psów. Na
zlecenie schroniska zajmuje się tym
osoba z Legionowa. Odłowienie

Ze strony internetowej schroniska
wynika, że w sierpniu tego roku
było w nim 115 psów. Do adopcji

Jak dotąd, wyjścia z sytuacji nie widać. Pozostaje zachęcać do adopcji
i apelować o to, żeby nie podrzucać nam już więcej psów. I mieć
nadzieję, że psy, choć bezpańskie,
nie okażą się agresywne.
km
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Tanio i humanitarnie z więźniem
T

ymczasowo aresztowany, po wniesieniu aktu
oskarżenia, lub skazany
będzie mógł być umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu Policji, Straży
Granicznej, przeznaczonym dla zatrzymanych
lub wydzielonym pomieszczeniu aresztu garnizonowego.
Chodzi o to, aby uniknąć codziennego konwojowania takiej osoby
do sądu znajdującego się w innej
miejscowości, ze względu na jej
udział w rozprawie sądowej. Taki
zapis przewiduje projekt ustawy
o zmianie ustawy Kodeks karny
wykonawczy, przygotowany przez
ministra sprawiedliwości.

KRONIKA
POLICYJNA

Ze względów humanitarnych lub w przypadku
wystąpienia przeszkody
uniemożliwiającej konwojowanie tymczasowo aresztowanego lub skazanego,
np. z powodu awarii samochodu lub pogorszenia się
stanu jego zdrowia, projekt przewiduje, że dowódca konwoju będzie mógł
zdecydować o czasowym
umieszczeniu takiej osoby
w pomieszczeniu przeznaczonym dla zatrzymanych.
Jeśli przeszkoda uniemożliwiająca konwojowanie zniknie, to przewożenie osadzonego zostanie wznowione.
dar

05. 10. na ulicy Polnej nieznany
sprawca skradł telefon komórkowy o wartości 450 zł na szkodę
Elżbiety R.
07. 10. w Mogowie nieznany
sprawca skradł z mieszkania Kamili
Z. pieniądze.
11. 10.w nocy na ulicy Warszawskiej kilku sprawców pobiło Cezarego K. i zabrało mu mienie
o wartości 1000 zł. Sprawcy
zostali ustaleni, wobec jednego
z nich został zastosowany środek
zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu.

NIEBEZPIECZNIE W ŚWIERKOWIE

Nocą z 11 na 12 października na
ulicy Rynek nieznani sprawcy
skradli z Fiata 126p radioodtwarzacz i zniszczyli samochód, przewracając go na bok.
fot. D. Majewski

Nocą z 11 na 12 października nieznani sprawcy wybili szybę i okradli kiosk przy ulicy Warszawskiej.
Powstałe straty oszacowano na
2000 zł.

Pijani na drodze
04. 10. w Miękoszynie Grzegorz
W., mieszkaniec Dębinek, kierował
rowerem po spożyciu alkoholu
(0,94 mg/l).
05. 10. na ulicy Młynarskiej Wiesław K., mieszkaniec Pianowa,
kierował rowerem po spożyciu
alkoholu (1,07 mg/l).
05. 10. w Nunie Paweł P., mieszkaniec Nuny, kierował samochodem
po spożyciu alkoholu (1,24 mg/l).
09. 10. w Cieksynie Kazimierz Z.,
mieszkaniec Borkowa, kierował
samochodem po spożyciu alkoholu (0,28 mg/l).
fot. M. Stamirowski

W środę 8 października około godz. 17.00 kierujący samochodem ciężarowym MAN podczas wyprzedzania w miejscu niedozwolonym spowodował zderzenie z nadjeżdżającym z przeciwka samochodem osobowym
marki DEAWOO Espero. Skutki zderzenia Deawoo z przyczepą samochodu
ciężarowego widać powyżej. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

W piątek 10 października około godz. 14.00 (niecały kilometr od miejsca zdarzenia opisywanego obok) kierujący Polonezem, na łuku drogi,
stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w nadjeżdżającego z przeciwka
Opla Omega. Kierowca Poloneza i pasażerka Opla zostali przewiezieni do
szpitala.

O jeden łyk za dużo

10. 10. na ulicy Płońskiej Andrzej
N., mieszkaniec Jackowa, kierował
rowerem po spożyciu alkoholu
(0,68 mg/l).
11. 10. w Lelewie Łukasz G., mieszkaniec Mogowa, kierował samochodem po spożyciu alkoholu
(0,53 mg/l).

Zdjęcia otrzymaliśmy od jednego z naszych czytelników. Za komentarz do scenki niech posłuży data, czas i miejsce wykonania fotografii: piątek, 10 października, godziny 14.48 i 15.52, centrum Nasielska (skwer przy skrzyżowaniu
ulic Warszawskiej, Kościuszki, Kilińskiego i Młynarskiej).

POWIATOWY DZIEŃ EDUKACJI

13 października br., w przeddzień
Dnia Edukacji Narodowej starosta
Krzysztof Kapusta i wicestarosta Anna Kaczmarek spotkali się
w Pomiechówku z dyrektorami
powiatowych szkół i placówek
oświatowych. W spotkaniu uczestniczyli: Jolanta Lesak, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych, Jadwiga
Łuczak, dyrektor LO w Nowym
Dworze Mazowieckim, Ewa Malasiewicz, dyrektor ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, Hanna
Radywonik, dyrektor Zespołu Szkół
Rolniczych Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Pomiechówku,
R

R

E

Robert Parzonka, dyrektor LO
w Nasielsku, Grzegorz Duchnowski,
dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku i Adam Łojek,
dyrektor Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Nowym Dworze
Mazowieckim.
Starosta K. Kapusta podziękował
wszystkim pedagogom i pracownikom powiatowych placówek za
odpowiedzialną pracę i poświęcenie przy wychowywaniu młodego
pokolenia. Fundament wiedzy jest
zawsze podobny, ale to atmosfera na lekcjach kształtuje mądrość
i wrażliwość młodych ludzi. Dlatego

K
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też uczniowie pamiętają swoich
szkolnych mistrzów przez długie
lata i w życiu dorosłym często odwołują się do ich mądrości i sposobu nauczania. Uznanie i szacunek
młodzieży dla pracy nauczyciela to
największa satysfakcja. Tej wszystkim pedagogom życzył Starosta.
Za dobre wyniki w prowadzeniu
swoich placówek wszyscy dyrektorzy otrzymali także wyróżnienia
w postaci nagród pieniężnych.

Inwestycja w trakcie budowy

autor: W. Majchrzak
http://nowodworski.pl/
M
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Rezygnacja ustawodawcy z obowiązku składania przez podatników/płatników miesięcznych deklaracji na zaliczki (PIT-5, PIT-5L,
PIT-4) nie zwalnia z wpłacania tych zaliczek w ciągu roku.

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuję, iż zgodnie z art. 10
ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (Dz.U. 2003,
nr 106, poz.1002 z późn. zm.) prowadzenie hodowli lub utrzymywanie
psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia organu gminy

Podatnicy podatku dochodowego osiągający dochody z działalności gospodarczej opodatkowani na zasadach ogólnych:

właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub

- 19% podatek liniowy

taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.

W myśl zapisu art. 44 ust. 1 pkt 1) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy
osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 – są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych
w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

Zezwolenia takiego nie wydaje się, a wydane już cofa, jeżeli pies będzie

Zgodnie z art. 44 ust. 3f powołanej ustawy podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, opodatkowani
na zasadach określonych w art. 30c, są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego, którym
kieruje właściwy naczelnik urzędu skarbowego, zaliczki miesięczne w wysokości różnicy miedzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonym zgodnie z art. 30c, a sumą
należnych zaliczek za poprzednie miesiące, z uwzględnieniem art. 27b.

Kynologicznego w Polsce ustalił, w drodze rozporządzenia, wykaz ras psów

utrzymywanie psa, wydanego na wniosek osoby zamierzającej prowadzić

lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie
dla ludzi lub zwierząt.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, po zasięgnięciu opinii Związku
uznawanych za agresywne, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia
bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.
Zgodnie z §1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie wykazu ras psów uznawanych za

Zgodnie z art. 44 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczki miesięczne,
od przychodów wymienionych w ust. 1, za okres od stycznia do listopada uiszcza się w terminie
do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, zaliczkę za grudzień, w wysokości należnej za listopad, uiszcza się w terminie do dnia 20 grudnia.

agresywne (Dz.U. 2003, Nr 77, poz.687) do ras psów uznanych za agresywne wpisano następujące rasy psów:
1) amerykański pit bull terrier;
2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);

- podatek płacony wg skali podatkowej

3) buldog amerykański;

W myśl zapisu art. 44 ust. 1 pkt 1) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 – są obowiązani bez wezwania
wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust.
3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

4) dog argentyński;
5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
6) tosa inu;

Zgodnie z art. 44 ust. 3 powołanej ustawy podatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani wpłacać
zaliczki miesięczne. Wysokość zaliczek za miesiące do listopada roku podatkowego, z zastrzeżeniem
ust. 3f, ustala się w następujący sposób:

7) rottweiler;
8) akbash dog;
9) anatolian karabash;

1) obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody te przekroczyły
kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku,

10) moskiewski stróżujący;
11) owczarek kaukaski.

2) zaliczkę za ten miesiąc stanowi podatek obliczony od tego dochodu według zasad określonych
w art. 26, 27 i 27b,

Brak wymaganego zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za
agresywną zgodnie z art. 37a podlega karze aresztu lub grzywny a także

3) zaliczkę za dalsze miesiące ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu
osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające.

w razie ukarania za wykroczenie, można orzec przepadek zwierzęcia.
Gminny rejestr psów prowadzony jest przez Wydział Rolnictwa i Ochrony

Zgodnie z art. 44 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczki miesięczne,
od przychodów wymienionych w ust. 1, za okres od stycznia do listopada uiszcza się w terminie
do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, zaliczkę za grudzień, w wysokości należnej za listopad, uiszcza się w terminie do dnia 20 grudnia .

Środowiska. Psy są rejestrowane na podstawie złożonych wniosków
składanych w Urzędzie Miejskim w Nasielsku. Ww. wnioski dostępne są
w Urzędzie Miejskim w Biurze Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej
www.um.nasielsk.pl

Podatnicy podatku dochodowego osiągający przychody z działalności gospodarczej
opodatkowani zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych:

Wymagane dokumenty:
1)wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa
2)pisemna informacja potwierdzająca pochodzenie psa, jego rasę, wiek,

W myśl zapisu art. 21 ust.1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne podatnicy podatku dochodowego, którzy wybrali jako formę
opodatkowania wybrali zryczałtowany podatek dochodowy, są obowiązani za każdy miesiąc obliczać
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego, którym
kieruje właściwy naczelnik urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc
grudzień – w terminie złożenia zeznania.
Zgodnie z art.21 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne przy obliczaniu przychodów za poszczególne miesiące podatnicy
mogą uwzględniać odliczenia i obniżki, o których mowa w art.11, 13 przedmiotowej ustawy. Oznacza
to, że podstawa opodatkowania za dany miesiąc może ulec zmniejszeniu o określoną część straty jaką
podatnik osiągnął w poprzednich latach podatkowych (gdyby taką osiągnął będąc opodatkowanym na
zasadach ogólnych) oraz o odliczenia, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz, że ryczałt za dany miesiąc obniża się o stosowną kwotę opłaconej składki na
ubezpieczenie zdrowotne.

Uwaga:
Nieuregulowanie zaliczek z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w ciągu roku podatkowego powoduje obowiązek zapłaty należnych odsetek nawet w sytuacji, gdy należne zaliczki nie staną
się częścią podatku należnego wykazanego w zeznaniu rocznym za dany rok podatkowy.

Płatnicy podatku dochodowego z tytułu wynagrodzeń pracowników
W myśl zapisu art. 38 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnicy przekazują kwoty
pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym
pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy naczelnik urzędu skarbowego
właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby
bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.
Opracowała: Grażyna Rączka

płeć oraz sposób oznakowania
3)informacja określająca miejsce i warunki, w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa
4)dokument potwierdzający zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie
R
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Nasielszczanin w eterze
W piątek, 3 października nasielscy słuchacze
RMF FM mogli
usłyszeć na antenie znajomy
głos. POPlistę
prowadził, znany
z Internetowego
Radia Nasielsk,
Krzysztof Miller.

Duchowe witaminy

spośród nich najlepszą.
Krzysztof Miller okazał
się bezkonkurencyjny.
Zwycięzcę zaproszono
do krakowskiej redakcji RMF FM. Mógł tam
„od kuchni ” p oznać
zasady funkcjonowania
ogólnopolskiej rozgłośni i wykazać się jako
prezenter, prowadząc
razem z Dariuszem Maciborkiem listę przebojów.

Jak do te go doszło?
Tr ze b a był o w yg rać
ko n kur s . P r ze z c a ł y
miesiąc słuchacze przesyłali za pośrednictwem
strony internetowej radia nagrane przez siebie
zapowiedzi piosenek.
Później redaktor Dariusz Maciborek wybrał

Jak relacjonuje Krzysztof Miller: Takie spotkanie uczy i daje siły, by
dalej rozwijać się w tym
kierunku. Życzymy dalszych sukcesów.
km

Akcja Katolicka w akcji
J

edną z form obchodów Dnia
Papieskiego w Nasielsku jest organizowana tego dnia
publiczna zbiórka
pieniędzy na fundusz stypendialny
Fundacji ,,Dzieło
Nowego Tysiąclecia”. Prowadzili ją,
do puszek, wolontariusze – harcerze
i członkowie Akcji
Katolickiej.

Katolickiej i tych członków nasielskiej wspólnoty parafialnej, którzy
chcieli przyczynić się do zwiększenia funduszu stypendialnego.
Ten sposób działania ma podwójny
aspekt: duchowy i cielesny. Zainteresowanie kupnem wystawionych
specjałów było z tego powodu
bardzo duże, bo w ten sposób
wspierało się ważny cel (to dla ducha). a jednocześnie można było się
delektować wyjątkowo smacznymi wypiekami (to dla ciała). Każda

Tak było i z okazji Dnia Papieskiego.
W salce starego wikariatu urządzono tego dnia ,,cukiernię”. Stoły
uginały się od smakowitych ciast
upieczonych przez członków Akcji
E

SŁOWO wśród słów
Wśród wielu głodów współczesnego człowieka zauważam głód słowa.
Chodzi szczególnie o słowo, które niesie nadzieję, pomaga przezwyciężać trudności, inspiruje do rozwoju. Czasem zdarza się, że musimy
wymuszać na kimś, żeby coś powiedział: „No powiedz coś”. A zainteresowany milczy. Jakby słowo w ogóle do niego nie docierało.
Wśród wierzących istnieje także głód szczególnego SŁOWA, które
„pochodzi z ust Bożych” – słowa Bożego. Stąd można dziś zauważyć
gorliwe dążenie do odkrycia „Słowa Bożego jako źródła życia” i łaski spotkania człowieka z Panem. Odczytując ten znak czasu, papież
Benedykt XVI zaprosił do Watykanu przedstawicieli biskupów całego
świata. Tam od 5 do 26 października br. zastanawiają się na synodzie
nad tematem: „Słowo Boże w życiu i misji Kościoła”.
Słowo Boże towarzyszy człowiekowi od jego stworzenia aż do końca
jego ziemskiej pielgrzymki. Autor Listu do Hebrajczyków stwierdza:
„Żywe (...) jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz
obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów
i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca” (4,12). Słowo Boże
oświeca życie człowieka, wskazuje mu drogę, po której ma iść –
w szczególności chodzi o słowa Dekalogu, który Jezus ujął w sposób
syntetyczny w przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Natomiast ideałem
życia chrześcijańskiego są Błogosławieństwa (z Kazania na Górze),
w których słucha się Słowa Bożego, osądzającego pragnienia i myśli
serca, skłaniającego je ku dobru i oczyszczającego z tego, co grzeszne. Przemawiając do człowieka, który jest powołany do świętości,
Bóg go napomina, by zmienił swe złe postępowanie. Również Jezus
Chrystus wzywa w Ewangelii: „Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo
niebieskie”.
W codziennym życiu doświadczam ewangelicznej prawdy, że SŁOWO
jest „żywe”, bo przez nie działa zostało moc Ducha Świętego. Dlatego
dotyka serca skruszonego grzesznika i przywraca go do wspólnoty
z Bogiem w Kościele. Nawrócenie choćby jednego grzesznika budzi wielką radość w niebie. W imieniu zmartwychwstałego Chrystusa
Kościół kontynuuje głoszenie „nawrócenia i odpuszczenia grzechów
wszystkim narodom”.

Inny, ciekawy sposób zbierania pieniędzy na różne
zbożne cele proponuje od
lat Akcja Katolicka nasielskiej parafii. Członkowie tej
organizacji przygotowują
na przykład palemki, wieńce i wiązanki, pieką ciasta i je sprzedają,
a zebrane w ten sposób pieniądze
wzbogacają odpowiednie konta
i trafiają następnie do osób potrzebujących pomocy.

R
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z osób przygotowujących ciasta
stara się bowiem, aby były one jak
najlepsze, i co również ważne, jak
najzdrowsze – bez polepszaczy
i konserwantów.
Pieniądze zebrane na fundusz stypendialny Fundacja ,,Dzieło Nowego Tysiąclecia” przeznacza na
stypendia dla potrzebujących pomocy uzdolnionych gimnazjalistów i licealistów z wiosek i małych
miasteczek.
xyz
M

A

Na co dzień obserwuję, że wielu wierzącym „nie po drodze” jest
dążyć do znajomości SŁOWA. Przyczyn można by pewnie wyliczać
wiele, począwszy od codziennego zabiegania i zapracowania, aż po
zaniedbania w rozwoju religijnym. Wielu młodych pozostawia sobie
uporządkowanie spraw z Bogiem na późną starość. Pytanie tylko, kto
im zagwarantował długie, szczęśliwe i bezstresowe życie?
Często, gdy oglądamy filmy, słuchamy muzyki czy czytamy książki,
nie jesteśmy świadomi powiązań, jakie występują między sztuką (w jakiejkolwiek formie) a Biblią. Chodzi tu także o frazeologizmy, które na
dobre zadomowiły się w naszym języku ojczystym, a które świadczą
też o obecności Biblii w kulturze polskiej. Jest ona obecna nie tylko
jako „tworzywo” języka, ale także „tworzywo” bogactwa znaczeń
i odniesień.
I tak, od przyjścia na świat Słowa Wcielonego – Jezusa Chrystusa liczymy czas. W sztuce filmowej znajdujemy odniesienie do „Dekalogu”
(cykl filmów pod tym samym tytułem autorstwa Krzysztofa Kieślowskiego), ale także w prawie. No bo czymże są nasze kodeksy karne
i cywilne, jeśli nie parafrazą Dekalogu i starotestamentowej Księgi
Powtórzonego Prawa? Jakże nie spojrzeć na ostatnią księgę Nowego
Testamentu – Apokalipsę św. Jana? Ileż inspiracji i odniesień zawierają
dzieła takich twórców jak Dante Alighieri, Hieronymus Bosch, Albrecht
Dürer czy Jan Paweł II (poemat: „Tryptyk rzymski”). Jakże nie wspomnieć
o architektonicznym stylu o nazwie gotyk, której najbardziej rozpoznawalnymi przykładami są wysokie i pełne światła budynki gotyckich
kościołów: o strzelistych wieżach, jednocześnie przytłaczające swym
pięknem i ogromnym kunsztem? Wchodzący do wnętrza świątyni mieli
odczuć wielkość i bezmiar Boga. Inspiracji należy oczywiście szukać
w SŁOWIE. Wniosek, jaki się rodzi, jest bardzo prosty: warto nieustannie,
każdego dnia, pochylać się nad SŁOWEM, bo w nim jest prawdziwe
życie i ono wskazuje kierunek do nieba. Spróbuj, a przekonasz się, że
naprawdę warto.
ks. Leszek Smoliński
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Kamera! Akcja!

Warsztaty filmowe
w NOK-u trwają
Uczestnicy projektu są już w połowie
kursu. Pierwsze zajęcia dotyczyły
historii kinematografii. Młodzi adepci
sztuki filmowej mają także za sobą
lekcje operowania kamerą. Wiedzą,

KRZYŻÓWKA Nr 21

jak wykadrować obraz. Plan amerykański nie ma przed nimi tajemnic.
Tak samo jak ujęcie, scena i sekwencja. Powoli przechodzą od teorii do
praktyki. Są już pierwsze koncepcje

filmu, który mają stworzyć. Młodzież
aktywnie poszukuje obiektów zdjęciowych. Ich pierwszymi „ofiarami”
stali się członkowie cieksyńskiego
kółka teatralnego.
Zapału do pracy nie brakuje. Uczestnicy i prowadzący zajęcia reżyser
Tadeusz Bystram są zadowoleni.
Z pewnością wszystkim będzie
szkoda, kiedy przygoda z filmem
będzie musiała się skończyć. Ale to
dopiero za jakiś czas. Tymczasem
czekają na nich lekcje z zakresu:
dźwięku w filmie, realizacji zdjęć filmowych, montażu, udźwiękowienia
i opracowania napisów i oczywiście
prezentacja dzieła. A w przyszłości…
Kto wie? Może na gali rozdania Oscarów Nasielsk będzie miał swojego
reprezentanta?
km
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Jak chleb, to tylko na zakwasie
W Polsce systematycznie
spada spożycie chleba –
w ostatnim dziesięcioleciu
o około 2% rocznie, alarmują naukowcy. Głównie
temu problemowi byłą poświęcona II Konferencja
Piekarska, która odbyła
się w Warszawie.
Głównym celem imprezy jest
promocja zdrowotnych aspektów
konsumpcji pieczywa. Akcja skierowana jest – głównie za pośrednictwem ogólnopolskich mediów
– do piekarzy oraz konsumentów
pieczywa.
Zdaniem uczestników spotkania,
obecny poziom spożycia - nieco poniżej 70 kg/osobę rocznie,
a w niektórych gospodarstwach
domowych nawet poniżej 50 kg/
osobę - jest jednym z istotnych
czynników zwiększających ryzyko

występowania chorób cywilizacyjnych.
Ich zdaniem producenci i media
powinny skuteczniej lansować
spożycie dobrego chleba poprzez
wskazywanie korzyści, które wynikają ze stosowania w jego produkcji
fermentacji ciasta z udziałem tradycyjnych zakwasów piekarskich oraz
naturalnych dodatków bogatych
w biologicznie aktywne substancje
niezbędne dla zdrowia człowieka.
- Moja mama piekła na zakwasie
bochny chleba, które mogły leżeć
w kuchni bez problemu przez dwa
tygodnie, powiedział Marian Zalewski, podsekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa. Dodał, że polski
chleb jest najlepszy na świecie i jest
jednym z niewielu produktów spożywczych, którego nie importujemy. Rzeczywiście, mamy już nawet
pewne sukcesy eksportowe – polski
chleb dociera nawet do Chin.

P

Główne nagrody zdobyły:
- Lubelska Spółdzielnia
Spożywców Społem
w Lublinie za chleb wileński
- Polpain-Putka Sp. z o.
o. z Warszawy-Marek za
chleb koszrowy.
Organizatorem II Krajowej
Konferencji Piekarskiej „Chleb a nasze
zdrowie ” są: Zarząd Główny Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego

Inżynierów i Techników Przemysłu
Spożywczego - Krajowe Forum Piekarstwa i Cukiernictwa wraz z redakcją
„Przegląd Piekarski i Cukierniczy” przy

Żeby nim być nie wystarczą same
chęci, trzeba się jeszcze mieć
serce do kwiatów i przejść spefot. D. Panasiuk

O

wady mniej atakują,
a patogeniczne grzyby są wyjątkowo łaskawsze - taki obraz sytuacji
w lasach przedstawiło
ministerstwo środowiska
w rządowych informacjach o stanie lasów
w 2007 r. i o realizacji
„Krajowego programu
zwiększania lesistości”.
W porównaniu z 2006 rokiem
powierzchnia lasów zwiększyła się
o 22 tys. ha i wyniosła 9048 tys.
hektarów.

Zarówno z ekonomicznego, jak
i estetycznego punktu widzenia
warto nim być. Florysta - zawód
poszukiwany. W ogłoszeniach
o zatrudnieniu kwiaciarnie jasno
określają oczekiwania co do kwalifikacji - „Zatrudnię florystę”.

wsparciu Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP oraz Stowarzyszenia Piekarzy Polskich.
dar

Więcej zdrowych lasów

Florystą być!
achnąca profesja łączy trzy w jednym – jest
piękna, interesująca oraz
dochodowa!

fot. D. Panasiuk

Po dc z a s kon fere n cji ogłoszono wyniki
konkursu na najlepsze
pieczywo. Oczywiście
zdobywcami dwóch
pierwszych nagród byli
producenci pieczywa
wytwarzanego na zakwasie, w oparciu o tradycyjne metody.

cjalistyczne szkolenie. Jednym
z takich miejsc, gdzie odbywają
się stałe pokazy florystyczne oraz
warsztaty dla przyszłych „rzeźbiarzy piękna naturalnego” jest Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek
Hurtowy w Broniszach.
Uczestnicy warsztatów maja zapewnione interaktywne zajęcia, podczas których
f lor yści pod okiem
mistrza samodzielnie
wykonują kompozycje
kwiatowe. Najlepsze
z nich są prezentowane podczas pokazów.
Najbardziej efektowna
edukacja florystyczna,
to połączenie właśnie
pokazów, które są formą wykładów, z tworzeniem kompozycji.
dar

Według wstępnych danych GUS
w 2007 r. zalesiono 13 287 ha
gruntów, w tym 2079 ha stanowiących własność Skarbu Państwa i 10
308 ha niestanowiących własności
Skarbu Państwa. „Krajowy program
zwiększania lesistości” (KPZL) zakłada jej wzrost do 30 proc. w 2020
r. i do 33 proc. w 2050 r. Niesie to

Od 2005 r. Agencja Nieruchomości
Rolnych ograniczyła przekazywanie gruntów do zalesień PGL Lasy
Państwowe. Wraz z ograniczeniami wynikającymi z ustanowienia
obszarów sieci Natura 2000 – jak
twierdzi ministerstwo środowiska stworzyło to trudności w realizacji
założeń III etapu KPZL na gruntach

za sobą konieczność zalesiania ok.
700 tys. ha do 2020 r. i ok. 1,5 mln
ha do 2050 r.
Działania PGL Lasy Państwowe na
rzecz zalesienia w 2007 r. gruntów
nie stanowiących własności Skarbu Państwa, dotyczyły zalesień
realizowanych w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2004 –2006”. Polegały one na

W 2007 r. rynek surowca drzewnego charakteryzował się przewagą
popytu nad podażą, co skutkowało
wzrostem cen drewna o 5 proc.
Dzięki temu Lasy Państwowe uzyskały dodatni wynik finansowy
E

udzieleniu pomocy ze środków
funduszu leśnego na odtworzenie
upraw leśnych założonych w 2006
r. oraz sporządzaniu i potwierdzaniu
wykonania planów zalesienia.

fot. M. Stamirowski

Polsce dominują lasy publiczne
(82,1 proc.), w tym lasy pozostające w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego
(PGL) Lasy Państwowe (78,1
proc.). Zwiększa się jednak powierzchnia lasów należących do
osób prywatnych. W ubiegłym
roku zajmowały one 17,9 proc.
ogólnej powierzchni. W 2007 r.
prowadzono, zapoczątkowaną
w 2005 r., wielkoobszarową
inwentaryzację stanu lasów
wszystkich form własności. W
naszym kraju drzewa iglaste
zajmują ¾ powierzchni lasów,
w których dominuje sosna.
Przeważają drzewostany w wieku
od 20 do 60 lat – wynika z danych
ministerstwa środowiska.

R

w wysokości 465 mln zł. Przychody ze sprzedaży drewna stanowiły
84,8 proc. przychodów ogółem
w PGL Lasy Państwowe i były wyższe niż w 2006 r.
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stanowiących własność Skarbu
Państwa. Zakładał on zalesienie w latach 2006-2010, 40 tys. ha, po 8
tys. ha rocznie, gruntów będących
w zarządzie PGL Lasy Państwowe.
W latach 1995-2007 Agencja przekazała Lasom Państwowym 121 tys.
ha, co stanowi 67,2 proc. przyjętych
zobowiązań.
dar
M
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BIEGI PRZEŁAJOWE
Już po raz kolejny inaugurację
roku sportowego dla szkól rozpoczynamy biegami przełajowymi.
29 września br. na terenach leśnych Fundacji „Centrum ochrony
środowiska” w Chrcynnie odbyły
się zawody w biegach przełajowych dla szkól podstawowych
i gimnazjalnych. Na starcie stanęło
228 zawodników i zawodniczek
ze wszystkich szkół z terenu miasta
i gminy Nasielsk. Po uroczystym
rozpoczęciu przystąpiono do
rywalizacji sportowej. Uczestnicy
zawodów startowali w sześciu kategoriach wiekowych, począwszy
od rocz. 1998 a skończywszy na
rocz. 1993. Poniżej przedstawiam
listę osób, które zakwalifikowały
się do zawodów powiatowych.

SZKOŁY PODSTAWOWE
Dziewczęta rocznik 1998
1. Dominika Kraszewska SP Nasielsk
2. Oliwia Waśniewska SP Cieksyn
3. Emilia Szmigiel SP Nasielsk
4. Basia Oleksiak SP Dębinki
5. Dominika Żołnierzak SP Popowo
Borowe
6. Natalia Kamińska SP Nasielsk
7. Martyna Ołdakowska SP Popowo
Borowe
8. Paulina Korzyńska SP Nasielsk
9. Paulina Wiśniewska SP Cieksyn
10. Natalia Popielarska SP Budy Siennickie
11. Aleskandra Lipińska SP Nasielsk
12. Bożena Wiśniewska SP Nasielsk
Chłopcy rocznik 1998
1. Szymon Zalewski SP Nasielsk
2. Michał Niemiecki SP Dębinki
3. Emil Szostak SP Nasielsk
4. Krystian Przeorski SP Cieksyn
5. Daniel Osiński SP Budy Siennickie
6. Maciej Białorudzki SP Cieksyn
7. Cezary Koźniewski SP Dębinki
8. Mateusz Pasztak SP Nasielsk
9. Michał Nagórski SP Popowo Borowe
10. Piotr Góralik SP Nasielsk
11. Paweł Zembrzuski SP Cieksyn
12. Tomasz Kaczyński SP Budy Siennickie
Dziewczęta rocznik 1997
1. Sylwia Rucińska SP Budy Siennickie
2. Katarzyna Chromiec SP Nasielsk
3. Klaudia Tybuchowska SP Nasielsk
4. Natalia Cyba SP Nasielsk
5. Anna Rusin SP stare Pieścirogi
6. Marta Raźniewska SP Nasielsk
7. Dagmara Lesiak SP Stare Pieścirogi
8. Sylwia Rutkowska SP Nasielsk
9. Ola Rakowska SP Nasielsk
10. Natalia Mocka SP Nasielsk
11. Luiza Pyrzyńska SP Dębinki
12. Marlena Fatińska SP Stare Pieścirogi
Chłopcy rocznik 1997
1. Damian Kamiński SP Nasielsk
2. Jakub Wroński SP Nasielsk
3. Konrad Lipiński SP Nasielsk
4. Mateusz Milewski SP Nasielsk
5. Łukasz Gortat SP Nasielsk
6. Marek Osiński SP Popowo Borowe
7. Cezary Ujazda SP Budy Siennickie

8. Patryk Zakrzewski SP Cieksyn
9. Patryk Branicki SP Nasielsk
10. Tobiasz Kuciński SP Nasielsk
11. Emil Manik SP Nasielsk
12. Cywiński Marek SP Nasielsk

Dziewczęta rocznik 1996
1. Dagmara Lewarowska SP Nasielsk
2. Krystyna Krodkopad SP Nasielsk
3. Katarzyna Karaś SP Stare Pieścirogi
4. Joanna Zalewska SP Nasielsk
5. Jolanta Kownacka SP Nasielsk
6. Beata Świderska SP Nasielsk
7. Anna Szymańska SP Dębinki
8. Karolina Wiśniewska SP Nasielsk
9. Justyna Idzikowska SP stare Pieścirogi
10. Angelika Wilczyńska SP Dębinki
11. Karolina Domżała SP Dębinki
12. Renata Dalecka SP Budy Siennickie

Chłopcy rocznik 1996
1. Piotr Łątkiewicz SP Nasielsk
2. Adam Domański SP Nasielsk
3. Adrian Kuciński SP Budy Siennickie
4. Marcin Stańkowski SP Nasielsk
5. Krzysztof Karaś SP budy Siennickie
6. Damian Bielecki SP Stare Pieścirogi
7. Norbert Zaborowski SP Nasielsk
8. Przemysław Matuszewski SP Dębinki
9. Adrian Niezgoda SP Budy Siennickie
10. Damian Szuliński SP Cieksyn
11. Mateusz Mysiak SP Dębinki
12. Przemek Popielarski SP Nasielsk

SZKOŁY GIMNAZJALNE
Dziewczęta rocznik 1995
1. Małgorzata Pasztak Nasielsk
2. Justyna Kamińska Nasielsk
3. Ewelina Gromkie Nasielsk
4. Magdalena Sosnowska Nasielsk
5. Dorota Kurpiewska Cieksyn
6. Monika Mosakowska Cieksyn
7. Paulina Sobczyńska Cieksyn
8. Dorota Białorudzka Cieksyn
9. Eliza Czajkowska Stare Pieścirogi
10. Kinga Mosakowska Nasielsk
11. Rączkowska Sylwia Nasielsk
12. Anita Dąbrowska Stare Pieścirogi
Dziewczęta rocznik 1994
1. Sandra Haber Cieksyn
2. Ewelina Przeorska Cieksyn
3. Natalia Mosakowska Cieksyn
4. Ola Zawadzka Nasielsk
5. Karolina Kaczyńska Nasielsk
6. Agata Gocławska Cieksyn
7. Monika Mazurkiewicz Cieksyn
8. Martyna Walkiewicz Nasielsk
9. Wilska Ewa Nasielsk
10. Justyna Wasiak Nasielsk
Dziewczęta rocznik 1993
1. Sylwia Gołębiewska Stare Pieścirogi
2. Ewelina Łątkiewicz Nasielsk
3. Ilona Szymańska Cieksyn
4. Marta Wilk Stare Pieścirogi
5. Magda Skrzeszewska Cieksyn
6. Paulina Duszyńska Nasielsk
7. Kinga Suska Nasielsk
8. Natalia Gruda Cieksyn
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PIŁKA NOŻNA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
Chłopcy rocznik 1995
1. Artur Gołuźniak Cieksyn
2. Łukasz Ostrowski Stare Pieścirogi
3. Patryk Waleszczak Stare Pieścirogi
4. Michał Michnowski Stare Pieścirogi
5. Patryk Sobczyński Nasielsk
6. Krystian Walkiewicz Nasielsk
7. Kamil Białorudzki Cieksyn
8. Artur Skoszewski Nasielsk
9. Michał Zadęcki Nasielsk
10. Kamil Kuciński Stare Pieścirogi
11. Mateusz Zalewski Stare Pieścirogi
12. Damian Sochocki Cieksyn
Chłopcy rocznik 1994
1. Kamil Grzybikowski Stare Pieścirogi
2. Mateusz Lewandowski Cieksyn
3. Arkadiusz Romanowicz Nasielsk
4. Damian Zakrzewski Cieksyn
5. Piotr ŚwiderskiNasielsk
6. Łukasz Szuliński Cieksyn
7. Damian Gągdewski Stare Pieścirogi
8. Adam Zalewski Nasielsk
9. Ciosek Rafał Cieksyn
10. Mateusz Gerasik Cieksyn
11. Adrian Wilczyński Cieksyn
12. Damian Kołodziejski Stare Pieścirogi

W środę 8 października br. na stadionie miejskim w Nasielsku oraz na boisku
przyszkolnym Szkoły Podstawowej w Nasielsku odbył się turniej piłki nożnej
dla dziewcząt i chłopców ze szkół gimnazjalnych. Mecze były rozgrywane równolegle na dwóch boiskach. Dziewczęta swój turniej rozgrywały
w nasielskiej podstawówce natomiast chłopcy na stadionie miejskim. Po
losowaniu ustalono kolejność meczów i przystąpiono do rywalizacji sportowej. Poniżej przedstawiam wyniki poszczególnych spotkań:
Kategoria dziewcząt:
ZS 3 Cieksyn – PG Nasielsk 3:1
ZS 3 Cieksyn – ZS 2 Pieścirogi 3:0
PG Nasielsk – ZS 2 Pieścirogi 6:0

Kategoria chłopców:
ZS 3 Cieksyn – PG Nasielsk 1:0
ZS 3 Cieksyn – ZS 2 Pieścirogi 2:1
PG Nasielsk – ZS 2 Pieścirogi 13:0

I miejsce ZS 3 Cieksyn

6 pkt

I miejsce ZS 3 Cieksyn

6 pkt

II miejsce PG Nasielsk

3 pkt

II miejsce PG Nasielsk

3 pkt

III miejsce ZS 2 Pieścirogi

0 pkt

III miejsce ZS 2 Pieścirogi

0 pkt

Po zakończeniu turnieju wszystkim drużynom wręczono pamiątkowe
dyplomy, a zwycięzcom puchary.
M.K.

Sport szkolny w skrócie
• 2 października w Pomiechówku odbyły się Powiatowe Biegi
Przełajowe. Z naszej gminy awansowało do zawodów rejonowych 66
zawodników (41 uczniów ze szkół podstawowych i 25 ze szkół gimnazjalnych.
• 3 października w Pomiechówku drużyna męska z Cieksyna zajęła
II miejsce powiatowych sztafetowych biegach przełajowych.

Chłopcy rocznik 1993
1. Kamil Przeorski Cieksyn
2. Marcin Śliwiński Cieksyn
3. Przemysław Ostrowski Cieksyn
4. Kamil Kowalski Nasielsk
5. Maciej Chmiel Cieksyn
6. Sebastian Ołtarzewski Cieksyn
7. Piotr Doettlaff Cieksyn
8. Tomasz Szadkowski Nasielsk
9. Jarosław Żbikowski Nasielsk
10. Daniel Drwęcki Pieścirogi
11. Mateusz Więckowski Nasielsk
12. Adam Moczydłowski Pieścirogi

Ponadto prowadzono punktacje drużynową
o Puchar Burmistrza Nasielska.
Poniżej przedstawiam wyniki punktacji
drużynowej:
w kategorii szkół podstawowych –
I miejsce Szkoła w Nasielsku			
				
–152 punkty
II miejsce Szkoła w Budach Siennickich
				
– 65 punktów
III miejsce Szkoła w Pieścirogach		
				
– 62 punkty
IV miejsce Szkoła w Cieksynie			
				
– 54 punkty
V miejsce Szkoła w Dębinkach			
				
– 46 punktów
VI miejsce Szkoła w Popowie Borowym
				
– 16 punktów
w kategorii szkół gimnazjalnych –
I miejsce Gimnazjum w Cieksynie		
				
– 134 punkty
II miejsce Gimnazjum w Nasielsku		
				
– 93 punkty
III miejsce Gimnazjum w Pieścirogach
				
– 73 punkty

M.K.

• 7 października w Białobrzegach odbyły się rejonowe zawody
w biegach przełajowych. Do zawodów mazowieckich awansowały
następujące osoby:
1. Dagmara Lewarowska
VI miejsce (SP Nasielsk)
2. Damian Kamiński
X miejsce(SP Nasielsk)
3. Jakub Wroński		
IV miejsce (SP Nasielsk)
4. Szymon Zalewski
II miejsce (SP Nasielsk)
5. Piotr Łątkiewicz		
XII miejsce (SP Nasielsk)
6. Sylwia Rucińska		
IV miejsce (SP Budy Siennickie)
7. Marek Osiński		
IX miejsce (SP Popowo Borowe)
8. Kamil Grzybikowski
III miejsce (Gimnazjum w Pieścirogach)
9. Artur Gołyźniak		
IX miejsce (Gimnazjum w Cieksynie)

Szymon Zalewski na podium zawodów rejonowych.

• 9 października w Zakroczmiu odbyły się powiatowe zawody w piłce
nożnej chłopców. Naszą gminę reprezentowało Gimnazjum w Cieksynie, które ostatecznie zajęło III miejsce.
• 10 października chłopcy z cieksyńskiego gimnazjum zajęli X miejsce w rejonowych sztafetowych biegach przełajowych zorganizowanych w Białobrzegach.
• 13 października w Lesznowoli odbył się rejonowy turniej piłki
nożnej dla dziewcząt ze szkół gimnazjalnych. Nasz powiat reprezentowały dziewczęta z gimnazjum w Cieksynie, które ostatecznie zajęły
IV miejsce.

Zaproszenie

Hala Sportowa w Nasielsku zaprasza wszystkich sympatyków sportowych wrażeń do wspólnego kibicowania w następujących imprezach
sportowych.
• Mistrzost wa Polski Młodzików w w yciskaniu sztangi
– 25–26 października godz. 1000 (sobota, niedziela)
• Mecz o mistrzostwo IV ligi siatkarzy KS Sparta Nasielsk
– 2 listopada godz.1500 (niedziela)
• I Grand Prix w Piłce Siatkowej mężczyzn – 9 listopada godz.1000
(niedziela)
Serdecznie zapraszamy
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Kochasz dzieci, nie pal śmieci
Fundacja Ekologiczna ARKA prowadzi kampanię pt. „Kochasz dzieci,
nie pal śmieci”. Palenie śmieci w piecach domowych jest szkodliwe dla
zdrowia i środowiska. Grozi za niej
grzywna w wysokości 5 000 zł.
Kampania jest realizowana jest przy
wsparciu środków Unii Europejskiej.

Jeżeli w twojej gminie mieszkańcy
palą śmieci, jeżeli robi to twój sąsiad,
to możesz zgłosić się do nas po bezpłatne plakaty i ulotki.
Raport Komisji Europejskiej informuje, iż co roku na choroby wywołane
złym stanem powietrza umiera 28
tysięcy Polaków. W Unii, co dziesiąta
osoba umierająca z powodu zanie-

czyszczonego powietrza pochodzi
z naszego kraju.
Dym ze spalanych w domowych
piecach śmieci niestety nie tylko jest
smrodliwy, jest szkodliwy dla Twojego
zdrowia i zdrowia Twoich dzieci.
Podczas spalania emitujemy do
atmosfery:
* pyły, które odkładając się w glebie,
powodują szkodliwe dla zdrowia
człowieka zanieczyszczenie metalami ciężkimi,
* tlenek węgla – trujący dla ludzi
i zwierząt
* tlenek azotu – powoduje podrażnienia, a nawet uszkodzenia płuc.
A i to nie wszystko. Ten trujący dym
zawiera jeszcze: dwutlenek siarki,

chlorowodór, cyjanowodór, a także
rakotwórcze związki zwane dioksynami.
- W związku z coraz większą ilością
spalanych śmieci w gospodarstwach
domowych obserwuję zwiększającą
się ilość pacjentów chorych na astmę
oskrzelową, alergiczne zapalenia
skóry czy alergie pokarmowe. Nawet zdarzają się przypadku chorób
nowotworowych, niestety już u dzieci
- alarmuje Krystyna Tarnawa, lekarz
pediatra.
Gdy strażnicy stwierdzą, iż palone są
śmieci mogą nałożyć mandat 100
złotych – wyjaśnia Andrzej Grzegorzek, Komendant Straży Miejskiej
w Bielsku-Białej – ale dla najbardziej
zagorzałych palaczy śmieci sprawa
może skończyć się w Sądzie Grodz-

kim, który może nałożyć grzywnę do
5000 złotych.
Przy paleniu śmieci dochodzi do
osadzania się w kominach sadzy –
wyjaśnia kominiarz Krzysztof Kaśków
– dochodzi wtedy do zapłonu przy
bardzo wysokiej temperaturze i popękania komina. Jest to bardzo często
później przyczyną zaczadzenia.
Kampanię wspiera także Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska oraz
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach.
Więcej informacji: Fundacja ARKA
skr. poczt. 525 43-301 Bielsko-Biała
fundacjaarka@fundacjaarka.pl www.
FundacjaArka.pl
Wojciech Owczarz
Prezes Fundacji Ekologicznej
ARKA

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
BURMISTRZ NASIELSKA

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
1. Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1
im. Konstytucji 3 Maja
ul. Staszica 1, 05-190 Nasielsk.
I. Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca
stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U.
Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. 1854).
II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;
2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy
pedagogicznej- w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej-w przypadku nauczyciela akademickiego;

SPORT

Młode talenty tenisowe
pokazują się na Mazowszu!
Od ubiegłego roku w nasielskiej hali
sportowej dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia tenisa stołowego
dla dzieci klas I–IV, które prowadzą
instruktorzy Sławomir Szadkowski
i Adam Stamirowski. Przez miniony
rok przy stołach pingpongowych
uczyło się sztuki tenisowej kilkadziesiąt chętnych dziewcząt i chłopców w wieku od 7 do 10 lat. Wielu
z nich przychodziło i odchodziło,
stwierdzając, że nie mają predyspozycji do uprawiania tej dyscypliny
sportowej, lub po prostu zniechęcali
się brakiem postępów. Jednak wielu z nich pozostało i zostali objęci
indywidualną nauką i treningami.
Podobne zajęcia odbywały się
w szkołach podstawowych w Budach Siennickich i w Cieksynie.
Dotychczas formę swoją sprawdzali
na różnych turniejach gminnych
i szkolnych, a teraz przyszedł czas,
aby pokazać się na Mazowszu. Była
ku temu okazja na I wojewódzkim
turnieju klasyfikacyjnym w kategorii
„żaków”, który odbył się na początku października w hali sportowej
Spójni Warszawa. Żacy to kategoria
wiekowa do 10 lat. Na turniej ten
pojechało siedmioro reprezentan-

tów z naszej gminy: Ola Grycz, Kasia
Hermanowska, Szymon Zalewski
i Andrzej Filipowicz z Nasielska,
Bartosz Wierzchoń z Pieścirogów,
Paweł Zembrzuski z Cieksyna i Czarek Koźniewski z Dębinek. Pojechali
tam nie po zwycięstwa, ale przede
wszystkim po raz pierwszy w życiu zobaczyć prawdziwe zawody
z udziałem ponad stu zawodniczek
i zawodników, sędziowane przez sędziów z klasą międzynarodową.
Wyjazd nasielskiej grupy był bardzo udany. Nie byli zawodnikami
do bicia, tylko walczyli jak równi
z równymi. A trzeba wspomnieć,
że przeciwnicy byli z dużo większych ośrodków i klubów w których
treningi odbywają się pięć razy
w tygodniu. Najlepiej wypadli Ola
Grycz, sklasyfikowana na 9 miejscu, oraz Paweł Zembrzuski, który
zajął 21 miejsce. Pozostali zawodnicy również pozostawili po sobie
dobre wrażenie i sprawiali wiele
kłopotów bardziej wytrenowanym
przeciwnikom.
Mamy nadzieję, że w następnych
turniejach nasielszczanie pokuszą się
o sprawienie dużej niespodzianki.
ms

3. akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem;
4. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu
pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;
5. dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6. ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja
2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne
stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;
7. aktualne zaświadczenie lekarskie wydane przez specjalistę medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko
niemu postępowanie dyscyplinarne;
9. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 ze zm.);
11. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
III. Wszystkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane;
w przypadku składania kopii dokumentów lub ich odpisów konieczne jest poświadczenie ich zgodności
z oryginałem przez uprawnione organy lub instytucje ( przez organy które je wydały bądź notariusza zgodnie
z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku - prawo o notariacie / Dz. U. z 2002r Nr 42, poz. 369 ze zm./).
IV. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem “Konkurs”
w terminie do dnia 29 października 2008 roku do godz. 14şş na adres : Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli, ul. Piłsudskiego 6, 05-190 Nasielsk.
V. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Nasielska.
VI. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni
indywidualnie.

12

ZA MIASTEM

17–30 października

339,3 zł/ha - płatności w 2008 roku Pieniądze za posianie
fot. D. Panasiuk

K

operta finansowa na realizację
Jednolitej Płatności
Obszarowej (JPO)
w 2008 roku wynosi 1 432 192 000
euro. Powierzchnia
referencyjna, do
której przyznawana jest płatność
JPO, wynosi 14 337
000 ha. W związku z tym stawka
płatności na 1 ha
wynosi 99,89 euro,
czyli równowartość
339,30 zł/ha.
Europejski Bank Centralny
opublikował w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej kurs euro na dzień
30 września 2008 r., wynoszący 3,3967 zł. Według
tego kursu będą określane stawki płatności bezpośrednich w 2008 r.
Zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej z 18.04.2008 r. zatwierdzającą
krajowe uzupełniające płatności bezpośrednie w Polsce za rok 2008,
koperty finansowe oraz maksymalne stawki płatności uzupełniających
wynoszą:
- płatność uzupełniająca do grupy
roślin podstawowych – koperta finansowa na rok 2008 wynosi 754

324 000 euro, stawka płatności na
1 ha w euro wynosi 79,29 euro, co
stanowi 269,34 zł,
- płatność uzupełniająca po powierzchni chmielu - koperta finansowa
na rok 2008 wynosi 275 000 euro,
stawka płatności na 1 ha w euro wynosi
120,00 euro, co stanowi 407,60 zł,
- płatność uzupełniająca do powierzchni chmielu, niezwiązana z produkcją (chmiel historyczny) - koperta finansowa na rok 2008 wynosi
376 000 euro, stawka płatności na 1 ha

w euro wynosi 168,01euro, co stanowi
570,69 zł,
- płatności zwierzęce - koperta finansowa na rok 2008 wynosi 291 095
000 euro, stawka płatności na 1 ha
w euro wynosi 111,74 euro, co stanowi
379,55 zł.
W 2008 roku poziom wsparcia bezpośredniego dla polskich rolników
wynosi 80% poziomu płatności stosowanych w odniesieniu do rolników „starej UE” (15).
dar

fot. D. Panasiuk

Warzywa
Na rynku warzyw stopniowa stabilizacja. Ceny
hurtowe są już od kilku
dni na niezmienionym
poziomie. Nie cieszy to
jednak producentów,
ponieważ ceny warzyw
są niskie. Ogrodnicy licz yli na chociaż niewielkie wzrosty. Tymczasem podaż towaru
jest duża, a kupców jak
na lekarstwo.

Tańsza jest papryka czerwona
i żółta – kilogram kosztował dziś
w południe(9 października) poniżej 4 złotych za kilogram.
Zdaniem handlowców w najbliższych dniach należy się spodziewać znacznych obniżek cen
cebuli. Powód – spodziewana
duża podaż tego warzywa. Wielu producentów, którzy nie mają
chłodni, chce się jak najszybciej
jej pozbywać. Teraz kilogram ce-

o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu materiału siewnego
kategorii elitarny lub kwalifikowany
zbóż ozimych (wysianych w okresie
od 1 lipca do 30 listopada 2008 r.).
Dopłaty do materiału siewnego
mają charakter pomocy de minimis
w rolnictwie.
dar

Pieniądze za przechowanie

Chwilowy spokój w cenach

W ciągu ostatniego tyg o d n i a , n a W R- S R H
w Broniszach nastąpiło jednak
kilka obniżek cen niektórych warzyw. Najbardziej, bo aż o jedną
piątą, staniały brokuły, za jedną
sztukę płaci się około półtora
złotego. O 5 proc. staniały ogórki,
zarówno gruntowe, jak i długie
spod osłon. Teraz za ich kilogram
trzeba zapłacić w hurcie około 5
złotych.

Kolejny termin składania wniosków
o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny
lub kwalifikowany rozpocznie się
1 grudnia 2008 r. i potrawa do 15
lutego 2009 r. Jak poinformowała
Agencja Rynku Rolnego, w terminie tym będzie można ubiegać się

Z pustego magazynu też mogą
być niezłe pieniądze. Agencja
Rynku Rolnego
ma ciekawą
ofertę dla przedsiębiorców zainteresowanych
świadczeniem
usług przechowalniczych
zbóż.
A g e n c j a z a p ra s z a
przedsiębiorców dysponujących obiektami przechowalniczymi zbóż (pszenica,
jęczmień, kukurydza)
do składania ofert na
ś wiadczenie usł ug
przechowalniczych
na rzecz ARR.
Żeby jednak tak się stało właściciel
magazynów zbożowych powinien:
- zarejestrować się w Centralnym
Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Agencję Rynku
Rolnego;
- złożyć ofertę w Oddziale Terenowym ARR właściwym ze względu
na lokalizację zgłaszanego magazynu;
-poddać magazyn kontroli autoryzacyjnej, którą przeprowadzi Agencja (w przypadku nie posiadania
świadectwa autoryzacji magazynu
wydanego przez Agencję);
- otrzymać z Agencji świadectwo
autoryzacji magazynu.
Pozostałe warunki, jakie winien
spełnić oferent zgłaszający gotowość świadczenia usług, określone

buli białej kosztuje nieco ponad
60 groszy.

Owoce

Na rynku owoców od kilku dni panuje
względny spokój. Można by mówić
nawet o cenowej stabilizacji gdyby nie
kilka produktów ogrodniczych.
Na rynku hurtowym w Broniszach
nadal w górę idą ceny borówki amerykańskiej. Za ćwierćkilogramowy
pojemnik tego słodkiego rarytasu
sprzedający żądają 10 złotych. Z
owoców importowanych znacznie,
bo o ponad jedną czwartą, zdrożały
cytryny. Cena kilograma waha się od
4,8 do 5,8 złotego.
Odnotowaliśmy też spadki. O jedną
piątą staniały gruszki odmiany konferencja. Ich cena wynosi teraz 2,8 zł
za kilogram. O blisko 10 proc. mniej
płacimy za maliny i śliwki. Ceny tych
pierwszych spadły poniżej 10 złotych
za kilogram, a śliwek do 2 zł/kg.
dar

Kto to jest rolnik?
N

iebawem poznamy
nową definicję – zapowiada ministerstwo rolnictwa.
Będą zmiany w ustawie o nieruchomościach. Minister rolnictwa i rozwoju
wsi Marek Sawicki przedstawiał w Sejmie RP informację o stanie polskiego
rolnictwa. Poinformował, że resort
przygotowuje zmiany w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Projekt zawiera
zmiany mające na celu z jednej strony
usprawnienie zasad obrotu ziemią
rolniczą, z drugiej zaś podniesienie
wymagań w stosunku do nabywców
gruntów rolnych oraz umożliwienie
powiększania gospodarstw rodzinnych przez jak największą liczbę rolników indywidualnych.
Przewiduje się m.in.:
a) ograniczenie w obrocie prywatnym prawa pierwokupu Agencji

fot. D. Panasiuk

są w „Warunkach uczestnictwa
przedsiębiorców w świadczeniu
usług przechowalniczych w roku
2008/2009”. Zarówno ten dokument, jak i formularze ofertowe
dostępne są:
w Centrali ARR w Warszawie, ul.
Nowy Świat 6/12, w Oddziałach
Terenowych ARR, na stronie internetowej: www.arr.gov.pl
Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia usług przechowalniczych na rzecz ARR można
uzyskać pod numerami telefonów
w Oddziałach Terenowych ARR
oraz w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym ARR (0 22) 661- 7272, czynnym od poniedziałku do
piątku w godz. 8.00 – 16.00.
dar

fot. D. Panasiuk

Nieruchomości Rolnych oraz
uprawnienia do nabycia nieruchomości rolnych na podstawie
ustawy o kształtowaniu ustroju
rolnego tylko do większych obszarowo nieruchomości, gdyż
obecnie podlegają uprawnieniom
Agencji wynikającym z tej ustawy
wszelkie nieruchomości rolne bez
względu na ich powierzchnię;
b) zmianę definicji rolnika indywiMarek Sawicki, minister rolnictwa
dualnego i gospodarstwa rodzinnego w ustawie o kształtowaniu
e) uregulowanie zasad udzielania
ustroju rolnego poprzez zdefiniowa- pomocy publicznej przez Agennie na nowo kwalifikacji rolniczych cję Nieruchomości Rolnych;
oraz doprecyzowanie pojęcia osobistego prowadzenia gospodarstwa f) zmianę zasad wydzierżawiania
nieruchomości rolnych Skarbu
rolnego;
Państwa.
c) zmianę zasad sprzedaży nieruchoMarek Sawicki dodał, że projekt
mości rolnych Skarbu Państwa;
d) przekazanie nieruchomości lo- ustaw y został skierowany do
kalowych Zasobu Własności Rolnej uzgodnień społecznych.
dar
Skarbu Państwa na rzecz gmin;

ŻYCIE OD KUCHNI

ŻYCIE OD KUCHNI

ŻYCIE OD KUCHNI

Jarzębino czerwona…
Rozmowy podczas odwiedzin
u Karolów w ostatnim czasie przebiegają według pewnego stałego
schematu.
– Marcelina miała trochę kataru, ale
Jurek… nie rusz, Zoja! …no więc
Jurek… Zoja, nie wolno!
– Córeczko, nie wolno karmić psa
przy stole, nie pamiętasz? Zoja, na
miejsce... Zoja! …Karol, no powiedz
jej, ciebie ona posłucha!
– …i wtedy mój kierownik… Zoja,
zostaw! …powiedział… Zoja, zostaw, mówię … O czym ja właściwie
mówiłem?!
Wszystko dlatego, że bokserka,
którą mój syn i jego rodzina wzięli
ze schroniska, jest kochanym, ale
bardzo rozbrykanym psiakiem.
No ale usprawiedliwia ją wiek, a ja,
prawdę mówiąc, nie miałabym nic
przeciwko temu, żeby i w naszym
domu był pies. I to ze schroniska.
Ale na razie po prostu częściej
jeżdżę do Warszawy, żeby się nacieszyć Zojką. No, właściwie to
głównie z powodu powtarzających
się przeziębień Marceliny, ale…
Z okazji którejś z wizyty, tym razem
w pełnym rodzinnym składzie,
Ludwika postanowiła podjąć nas
swoim kolejnym wyrafinowanym
daniem. W każdym razie ja uznałam
podawanie na obiad wieprzowiny
w jarzębinie za perwersję. Zosia natomiast przyjęła to spokojnie.
– Skąd masz przepis? – spytała tylko,
gdy wspólnie nakrywały do stołu.
– Od mojej znajomej, pani Beaty,
pamiętasz ją? To ona właśnie…
Zoja!
Pies posłusznie zdjął nos ze stołu,
ale nadal wciągał namiętnie zapach
polędwiczek wieprzowych.
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– Pamiętam… Zojka!
Ale było za późno, bokserka uciekła, unosząc w zębach jedną z papierowych serwetek, ozdobionych,
a jakże, rysunkiem jarzębiny. Ludwika machnęła ręką.
Smakowity zapach szybko ściągnął
wszystkich do stołu. Zaczęliśmy
jeść, chwalac potrawę, tylko Marcelina nie okazała entuzjazmu.
– Co to? Przecież to była moja jarzębina do szkoły! Miałam przygotowaną, żeby wziąć ją jutro – zaperzyła się i zniknęła na chwilę.
– Ale to nie ta! – zawołała za nią
matka.
– Na pewno ta! – rozpłakała się
Marcelina. – W moim pokoju jej
nie ma!
– Zoja! – zawołaliśmy wszyscy.
Bokserka, zadowolona z siebie,
wbiegła do pokoju. Na pyszczku
miała coś czerwonego… Zaczęłam
gorączkowo się zastanawiać, czy
jarzębina może zaszkodzić psiemu
żołądkowi. Na szczęście Karol, który szybko podszedł do Zoi i obejrzał
jej pyszczek, orzekł:
– To tylko resztki papieru, serwetki.
Odetchnęliśmy, a Jurek wybiegł
z pokoju, by po chwili wrócić z gałązkami jarzębiny.
– Gdzie była? – spytała przez łzy
moja wnuczka.
– Na posłaniu Zojki. Widocznie jarzębina się jej spodobała i zaniosła
ją, jako trofeum, do siebie.
– Dobrze, że jej nie zjadła – westchnęła Zosia. – Przecież mogłaby
się zatruć.
– Wszyscy jedliśmy jarzębinę i jakoś nikt się nie zatruł – obraziła się
Ludwika.

Kino NIWA
ZAPRASZA
17–19 października, godz. 18.00

Mamma Mia
(USA, 2008); Musical; Reżyseria: Phyllida Lloyd; Scenariusz: Catherine Johnson;
Obsada: Meryl Streep – Donna, Pierce Brosnan – Sam Carmichael, Amanda Seyfried
– Sophie, Julie Walters – Rosie, Stellan Skarsgard – Bill, Colin Firth – Harry Bright.

Kinowa wersja musicalu z 27 piosenkami ABBY. Główną bohaterką
„Mamma Mia!” jest dziewczyna wychowana samotnie przez matkę na
jednej z greckich wysp. Dziewczyna nigdy nie dowiedziała się kto jest
jej ojcem. Sama znalazła trzech mężczyzn, którzy mogliby nimi być
i postanawia zaprosić ich na swoje wesele.
27–29 października, godz. 18.00

Rok 1612
1612: Chroniki smutnogo wremieni (Rosja, 2007); Historyczny/Przygodowy; czas
135 min.; Reżyseria: Władimir Chotinienko; Scenariusz: Arif Alijew; Obsada: Michał
Żebrowski – Polski hetman, Piotr Kisłow – Andriejka, Artur Smoljaninow – Kostka,
Wioletta Dawydowskaja – Ksenia Godunowa, Aleksandr Bałujew – Osina.

Rok 1612 był wyjątkowy w historii polskich stosunków z Rosją. Czasy
anarchii i wewnętrznych walk o tron cara Rosji pchnęły sąsiedzkie
kraje do starań o objęcie władzy na Kremlu. Udało się to Polakom.
Najbardziej bezwzględny z polskich hetmanów z oddziałami husarii
dotarł do Moskwy. Wymordował prawowitych następców tronu i pojmał
księżniczkę Ksenię Godunow. Ślub z nią miał zapewnić mu tytuł cara
i władzę nad rozległymi terenami Rosji. Oprawca zakochał się jednak
w swojej ofierze. Hetman stanął przed trudnym wyborem: uszanować
jej wolność, czy nadal z krwią na rękach dążyć do władzy.

– To znaczy – wyjaśniała Zosia
– jak się jest psem, to może się jej
nie trawi… A poza tym, myśmy
jedli specjalnie przygotowaną, ze
słoiczka.
Synowa rozpogodziła się, a Karol
spytał:
– Nadal chcecie mieć psa?
Nikt nie odpowiedział, bo przez pokój przebiegła Zoja z moją portmonetką w pysku. Gdzie ja zostawiłam
u licha torebkę? I to otwartą?
Rzuciliśmy się w pogoń. Wreszcie
Piotrek i Karol dogonili Zoję i odebrali jej mój portfel. Piotrek podał
mi go, a Karol zaczął wygłaszać
do psa przemówienie o tym, jak to
niegrzecznie zabierać babci portmonetkę.
– A kapcia też? – zdawały się pytać
oczy Zoi, a po chwili suczka uciekła
ze zdjętym mi ze stopy pantoflem.
Powróciłam więc do polędwiczek
z jarzębiną.
Babcia Jadzia

Polędwiczki wieprzowe
z jarzębiną
1 kg polędwiczek wieprzowych,
słoiczek jarzębiny (ok. 15 dkg), olej
i sos sojowy (do zalewy), 1 łyżka
musztardy dijon, pieprz, pieprz ziołowy, ewentualnie inne przyprawy
Polędwiczki lekko rozbić, na małe
kotleciki. Marynować w zalewie
z oleju, sosu sojowego, musztardy
i przypraw (pieprz, pieprz ziołowy,
mieszanki ziół do mięsa) przez
kilka godzin w chłodzie. Następnie
udusić, z niewielką ilością wody.
Dodać jarzębinę, jeszcze razem
podusić. Zamiast jarzębiny można
użyć żurawiny.

HOROSKOP
Baran 21.03.– 20.04.
Najbliższe dni będą sprzyjać interesom i zyskownym pomysłom.
Będziesz w doskonałym humorze i energicznie zabierzesz się
do pracy. Szczęście będziesz mieć także w miłości. Rozejrzyj się
dookoła.

Byk 21.04.– 21.05.
W życiu zawodowym ujawnią się Twoje talenty negojacyjne
i handlowe. Będziesz w stanie wytargować najniższą cenę nawet
od bardzo skąpego kontrahenta. W życiu osobistym nie zdradzaj
nikomu swoich sekretów.

Bliźnięta 22.05– 22.06.
Będziesz mógł w końcu odpocząć. Pracy będzie trochę mniej.
Spokojnie możesz poświęcić swój czas i uwagę najbliższym.
Czeka Cię także niezapowiedziana wizyta dalekich krewnych.

Rak 23.06.– 22.07.
Koniecznie musisz zainteresować się finansami i stanem
swojego konta. Może pora rozejrzeć się za dodatkowym
zajęciem. Koniec już ze wspomnieniami i marzeniami.
Obowiązki czekają.

Lew 23.07.– 22.08.
W najbliższym czasie w pracy będziesz czuł się ważny i potrzebny.
Wykażesz się ambicją i przedsiębiorczością. Przy okazji warto
delikatnie porozmawiać z szefem o podwyżce. W życiu osobistym
wszędzie będziesz mile widziany.

Panna 23.08.– 22.09.
Wyjaśni się ważna dla Ciebie sprawa. Rozmowy i ustalenia mogą
sporo zmienić w Twoim życiu zawodowym, ale będzie warto
dostosować się do nowej sytuacji. W miłości samotne Panny będą
mieć powodzenie.

Waga 23.09.– 22.10.
W życiu zawodowym możesz się spodziewać dobrych
wiadomości. Przypadkiem zdobędziesz ważne informacje,
które umiejętnie wykorzystasz. Możliwe odnalezienie jakiejś
zguby. W życiu zawodowym spokojny czas.

Skorpion 23.10.– 21.11.
Przez najbliższe dni w pracy dasz się poznać jako osoba
zdecydowana, wyrozumiała i pracowita. Dzięki temu zyskasz
popularność i szansę na podwyżkę. Warto być miłym dla ludzi.

Strzelec 22.11.– 21.12.
Czeka Cię więcej obowiązków, ale poradzisz sobie dzięki
wsparciu przyjaciół. Przyszłość przyniesie zaskakujące pomysły
i oryginalne rozwiązania życiowe. W miłości bardzo dobra
passa.

Koziorożec 22.12.– 19.01.
W pracy będzie Ci sprzyjać szczęście w kontaktach z ludźmi.
Znajdziesz poważnych partnerów do interesów. Możliwa
wygrana w grze losowej. Spróbuj szczęścia. W życiu osobistym
podejmiesz ważne decyzje, dotyczące swojego związku.

Wodnik 20.01.– 18.02.
Masz przed sobą ciekawe dni. Szybko uporasz się z obowiązkami
i poświęcisz swój czas spotkaniom towarzyskim, nowym
znajomościom i podróżom, także służbowym. Dobre
pomysły zawodowe lepiej zachowaj tylko dla siebie. Samotne
Wodniki będą mieć powodzenie w miłości.

Ryby 19.02.– 20.03.
Codzienne obowiązki wydadzą Ci się nieciekawe i monotonne.
Zapragniesz odmiany i pogrążysz się w planowaniu spotkania
z przyjaciółmi, a potem zaczniesz przejmować się swoim
zdrowiem i samopoczuciem.

Z przymrużeniem oka
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OGŁOSZENIA
DROBNE

Masaż relaksacyjny, kosmetyczny, odchudzający, klasyczny, sportowy. Tel. 0 500
82 81 81.
Malowanie, szpac h l o wa n i e, t a p e t o wa n i e, w y ko ń c z e n i ó w k a .
Tel. 0 669 950 407.

Organizuję komunie, wesela,
imprezy dla firm do 200 osób
na

Ranczo „Aksamitka”

Sprzedam samochód osobowy OLTCIT Club z 1990 roku.
Tel. 0 502 035 852.

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA
POMÓŻCIE URATOWAĆ PORZUCONE ZWIERZAKI!!!

8 km od Nasielska

W schronisku w Chrcynnie różnej wielkości
i barwy psy tęsknią za własnym, przytulnym
domem! Pomóż je uratować, ofiaruj im własny
przyjazny dom!

tel. 0 601 50 40 20

Cennik

Reklam i ogłoszeń
w „Życiu Nasielska”

obowiązuje od 21 marca 2008 r.
Cena
netto zł

lp.

Rodzaj ogłoszenia

1.

powierzchniowe – moduł:
		
czarno-białe
			
kolor

40,00
60,00

2.

ogłoszenia rodzinne, podziękowania (1 moduł)

20,00

3.

drobne za słowo

4.

artykuł promocyjno-reklamowy 1 str. + foto

5.

insert (wkładkowanie) – 1 szt.

0,82
800,00
0,10

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe 3 edycje

– 10%

ogłoszenie powierzchniowe 6 edycji i więcej

– 25%

ogłoszenie powierzchniowe 13 edycji i więcej

do 50%

ogłoszenie całostronicowe

– 10%

ogłoszenie na stronie redakcyjnej

+ 50%

II i III strona

+100%

pierwsza strona – jeden moduł

150 zł

ostatnia strona

+50%

reklama przy winiecie

150 zł

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

Ta śliczna malutka sunia
PYZA to jedna z 8 cudny c h d w u miesięcznych
szczeniaczków, które trafiły do schroniska. Trzy maluchy już mają
własne domy,
pozostałe nadal tęsknią za
przytulnym, przyjaznym domkiem, w którym będą
mogły rozwijać się i dorastać w normalnych warunkach. W schronisku mają niewielkie szanse na
przeżycie. Pomóżcie je uratować!!!
tel. 0 660 277 648 lub

0- 23 693 10 81

Parsi - owczarkę - oddał do schroniska w Józefowie właściciel, pozbył się w ten sposób psa, który
ma problemy ze zdrowiem. Nigdy nie zapomnimy
jej smutnych oczu nierozumiejących, co się dzieje,
dlaczego Pan wychodzi bez niej.
Leżała ponad tydzień, nie chcąc nic jeść, pić, uciekała od kontaktu z ludźmi.
Podchodziła pod bramę i czekała, czekała na
swego Pana, zadając sobie wciąż pytanie: „KIEDY
PO MNIE PRZYJDZIE?”. Czekała daremnie, zaczęła
przyzwyczajać się do smutnej prawdy. Parsi jest
kochanym psem, jest grzeczna i ułożona, uwielbia
spacery.
Sunia do końca życia musi przyjmować lek zwany
AMYLAN, który pomaga przy chorobie trzustki.
To i odpowiednie żywienie pozwolą Parsi normalnie
żyć. Do adopcji zostanie wydana po sterylizacji.
Jest zaszczepiona i odrobaczona. Ofiarujcie jej
własny dom, na pewno nie będziecie żałować tej
decyzji.
Kontakt : 608 839 495 lub 501 060 381

Lwów, Wilno w akwareli –
wyprzedaż prywatnej pięknej kolekcji oprawionych
obrazów przedstawiających
perły architektury kresowej.
Ponadto mam do sprzedania
również inne obrazy (olejne
i akwarele – tanio).
Tel. 0 502 035 852.
Rarytas dla kolekcjonerów.
Sprzedam oryginalną koszulkę piłkarskiej reprezentacji
Brazylii z autentycznym autografem Pelego. Tel. 0 502
035 852.
Kupię trociny z dowozem na
miejsce. Tel. 0 502 035 852.
Wiktor Zin, przepiękn e r y s u n k i i a k wa r e le. Tanio sprzedam. Tel.
0 502 035 852.
Zatrudnię mechanika samochodowego. Tel. 502 648
581.
Kupię każdą ilość drzewa.
Dąb, topola, osika, olcha.
Płatne gotówką. Tel. 0 503
509 079.
Instalacje elektryczne. Jacek
Żabik. Faktury VAT. Tel. 0 509
306 718.
Przyjmę do pracy przy układaniu kostki. Tel. 0 505 469
536.
Zatrudnię tokarza, wysokie
zarobki. Tel. 0 504 101 080.
Kupię ziemię rolną lub nieużytki, może być zadłużona.
Tel. 0 668 602 600.

17–30 października

OGŁOSZENIA
DROBNE

Zatrudnimy dorywczo kucharza z doświadczeniem
oraz pomoce kuchenne i kelnerów. Tel. 0 509 820 555.
Osoby chętne do fizycznej
pracy przy rozładunku i załadunku dorywczo zapraszamy. Tel. 0 505 010 544.
Zorganizujemy stypę w Twoim domu. Tel. 0 509 820
555.
Sprzedam ubranka dziecięce.
Tel. 0 609 221 857.
Sprzedam ładowacz UNH
2750, podnoszona kabina
i pług 2-skibowy. Tel. 0 661
584 558.
Sprzedam adapter do kukurydzy 4-rzędowy MFKA
4023 do Bizona. Tel. 0 605
067 107.
Przyjmę kobietę do zamieszkania. Tel. 0 668 524 131.
Kupię kawalerkę lub M3
w Nasielsku. Tel. 0 604 722
958.
Zakład stolarski – schody,
drzwi itd. Tel. 0 503 401
399.
Sprzedam pług 4-skibowy.
Tel. 0 506 931 056.
Wynajmę lokal o pow. 70 m2
+ 20 m2 przy ul. Kościelnej 2
w Nasielsku. Tel. 0 600 266
350.
Sprzedam 1,4 ha ziemi na
terenie Nasielska. Tel. 0 697
559 460.
Kupię mieszkanie albo domek w Nasielsku. Tel. 0 692
196 251.
Gres, terakota, schody, panele, malowanie, kominki.
Tel. 0 604 898 932.
Sprzedam Fiat 126 el, 1996 r.
Tel. 0 504 865 856.

REKLAMA
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Victoria Zerzeń (W-wa) – Żbik
Żbik – Dolcan II Ząbki			

1:2 (0:0)
1:2 (0:0)

SPORT

SPORT

(+3 pkt)
( -3 pkt)

Raz pod wozem, raz na wozie
W ostatnich dwóch meczach
naszą drużynę poprowadził
nowy trener, Andrzej Bujakowski. Debiut był udany, ponieważ
w wyjazdowym meczu z Victorią
w Warszawie drużynie udało się
zdobyć 3 punkty. Tego przekonania nie przekreśla nawet fakt,
że w drugim meczu wszystko
wróciło niejako do normy i Żbik
znowu postradał, i to u siebie,
trzy punkty.
Tak naprawdę nie wszystko wróciło do normy,
bo w obydwu meczach zespół zaprezentował
nowy styl gry. Drużyna znowu zaczęła walczyć.
A jak dotąd brak woli walki był główną przyczyną
porażek.
Trener Bujakowski jest skromnym człowiekiem
i uważa, że jeszcze nie zna drużyny i jest jeszcze
za wcześnie, aby snuć plany na przyszłość. Na
razie obydwie strony, tj. trener i Zarząd klubu,
wzajemnie się sobie przyglądają. Tak ma być
przez dwa miesiące, a potem zapadnie decyzja
odnośnie do dalszej współpracy.

mogłaby grać
o klasę wyżej.
Pokazują to także wyniki. Wydaje się nam, że
są one niekiedy
zaskakujące, ale
jest to w głównej mierze efektem wyrównanego poziomu.
Z pewnością jest
on wyższy niż w okręgowej lidze ciechanowsko-ostrołęckiej, w której
Żbik też mógłby grać i z której też można awansować do IV ligi. Żbik,
podobnie jak i prowadzący obecnie w rozgrywkach klub z Wyszkowa,
wybrali ligę warszawską. I chyba słusznie.
Klub z warszawskiego Zerzenia nie należy do czołówki naszej grupy rozgrywkowej. Chłopcy z tego zespołu pokazali jednak, że w piłkę grać umieją
i nasza drużyna miała spore kłopoty z jego pokonaniem. Gra toczyła się
przy lekkiej przewadze nasielskiego zespołu, ale gospodarze kilkakrotnie
zagrozili naszej bramce. Kłopot drużynie Żbika sprawiało wyjątkowo małe
boisko. Było ono i krótkie, i wąskie. Mieściło się jednak w minimalnych wymiarach, jakie wymagane są przy weryfikacji boisk piłkarskich. Podobny
problem mieli nasi zawodnicy w meczu na boisku w Wesołej.

Obserwując poczynania trenera, wydaje się, że ma
już dobre rozeznanie co do możliwości drużyny.
A ma z nią kontakt dopiero od dwóch tygodni.
I to jest dobry prognostyk na przyszłość. Runda
jesienna zbliża się do końca i nie ma obecnie czasu i możliwości, aby wprowadzać poważniejsze
zmiany czy to w składzie drużyny, czy w sposobie jej gry. Na to przyjdzie czas w przerwie
zimowej. Wiadomo już, że potrzebne będzie
uzupełnienie składu. ,,Ława” jest bardzo krótka.
Wskutek różnych przyczyn, w tym i kontuzji, ubyło kilku obiecujących zawodników. Na nowo też
trzeba będzie ,,poukładać” drużynę. To zależy od
wielu czynników, w tym i środków finansowych,
jakimi będzie dysponował klub.

Jak napisałem wcześniej, w obydwu tych spotkaniach nasi zawodnicy
walczyli. Powróciły dynamiczne akcje. Szkoda tylko, że idąc do przodu,
piłkarze zapominają niekiedy o czymś, co w strategii wojskowej nazywa się
zabezpieczeniem tyłów. W takich sytuacjach padły wszystkie trzy bramki,
jakie strzelili nam przeciwnicy. Najprościej gole te przypisać obronie, ale
chyba zbyt dużą wiarę w jej umiejętności wykazali pomocnicy, którzy niekiedy nie kwapili się zbytnio z powrotem w okolice własnej szesnastki.

W I grupie warszawskiej ligi okręgowej nie
ma drużyn słabych. Właściwie każda z nich

Po pierwszej wyrównanej, a zakończonej bezbramkowo połowie, na
początku drugiej części Żbik zdobył prowadzenie. A grał już wtedy (od
20 minuty pierwszej połowy) w dziesiątkę. Czerwoną kartkę otrzymał
Przemek Zubel. Doszło do tego z winy naszych zawodników, którzy zbyt
natarczywie chcieli wytłumaczyć sędziemu, że decyzja o ukaraniu naszego zawodnika żółtą kartką za ewidentny faul jest co najmniej dziwna,
skoro chwilę wcześniej za taki sam faul zawodnik drużyny przeciwnej
nie został ukarany. Ważny w tym wypadku jest fakt, że to nie pierwsza
kartka, jaką otrzymują nasi zawodnicy za dyskusję z sędziami. Nerwy
w tych wypadkach są bardzo złym doradcą.

BRYDŻ

Wyniki turnieju „trzynastego” 03.10.2008 r.:
1. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski 		
				
107 pkt (74,31%)
2. Krzysztof Michnowski – Krzysztof Turek		
				
80 pkt (55,56%)
3. Józef Dobrowolski – Zbigniew Michalski		
				
76 pkt (52,78%)
4. Maciej Osiński – Janusz Wydra			
				
74 pkt (51,39%)
5. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki
					
73 pkt (50,69%)
6. Zbigniew Kuczyński – Andrzej Lenart		
				
71 pkt (49,31%)
7. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński		
				
65 pkt (45,14%)
8. Waldemar Gnatkowski – Dariusz Wydra		
				
60 pkt (41,67%)
9.
Jacek Jeżółkowski – Marek Olbryś		
				
60 pkt (41,67%)
10. Janusz Czyżewski – Janusz Muzal 		
				
54 pkt (37,50%)
Czołówka klasyfikacji po trzynastu turniejach:
1–2. Stanisław Sotowicz		 78 pkt
Paweł Wróblewski			 78 pkt
3–4. Piotr Kowalski			 75 pkt
Grzegorz Nowiński		 75 pkt
5–6. Maciej Osiński			 70 pkt
Janusz Wydra			 70 pkt
7.
Kazimierz Kowalski		 58 pkt
8–9. Jacek Jeżółkowski			 52 pkt
Krzysztof Morawiecki		 52 pkt
10. Grzegorz Kosewski		 50,5 pkt
Uwaga: klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech
najgorszych wyników.
Na następny turniej zapraszamy w piątek listopada 2008
r. na godz. 18.45. do hali sportowej w Nasielsku.

PK

Bramki dla naszego zespołu zdobywali: w meczu z Victorią Łukasz
Wieraszko i Rafał Załoga, a w meczu z Dolcanem Radosław Cytloch.
Wszystkie trzy bramki były strzelone po ładnych akcjach całej drużyny
i do tego strzały były bardzo efektowne.
Bardzo emocjonujący był przegrany mecz z Dolcanem Ząbki. W drużynie gości zagrało 4 zawodników (Kruszewski, Demich, Krzywicki,
Kopeć) z kadry I zespołu Dolcanu grającego w I lidze.

Incydent ten miał z pewnością wpływ na ostateczny wynik meczu. Brak
jednegozawodnika poważnie osłabił drużynę. Nasi
chłopcy pokazali
jednak charakter.
R
Prowadzili otwartą
grę, zdobyli nawet
prowadzenie i do
końca zagrażali
bramce przeciwnika. Być może,
gdyby nastawili
się na utrzymanie wyniku, cel
by osiągnęli (zwycięstwo lub ostatecznie remis), ale
wtedy mecz nie
byłby już ładnym
widowi sk iem .
A swoją drogą Andrzej Bujakowski, lat 32. Absolwent AWF
szkoda chociażby Warszawa. Trener II klasy piłki nożnej, Naremisu, bo prze- uczyciel wf w Szkole Podstawowej nr 2 w
ciwnicy zwycię- Płońsku. Prowadzi w szkole klub sportowy
ską bramkę strze- (piłka nożna). W piłkę nożną grał w klubach
lili w 89. minucie w Słoszewie, Nowym Mieście i Płońsku (Tęmeczu.
cza). Występując w tym ostatnim klubie grał
xyz w IV lidze.
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Tenisowe derby gminy!
W niedzielę 12 października nastąpiła
inauguracja rozgrywek ligowych V ligi
tenisa stołowego
w sezonie 2008/2009,
w której uczestniczą
zespoły z całego Mazowsza.
Podobnie jak w roku ubiegłym, naszą gminę reprezentują dwa zespoły: Sparta Nasielsk i LUKS Cieksyn.
Zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Tenisa Stołowego, zawsze w pierwszej
rundzie spotykają się zespoły
z tego samego miasta lub
gminy. Tak więc doszło do
bratobójczego pojedynku pomiędzy Spartą i LUKS-em.
Obie drużyny wystąpiły w najsilniejszych składach. W Sparcie zagrał pozyskany z Cieksyna Paweł Sokolnicki, natomiast w zespole LUKSu Marek
Stamirowski, który od kilku lat jest zawodnikiem Luksu, ale od ubiegłego
roku nie wystąpił w żadnym meczu, ustępując miejsce młodszym zawodnikom.
Sparta to drużyna z rutyną. Jej zawodnicy przed laty występowali w II i III
lidze, natomiast LUKS to drużyna młodości, w której występują uczniowie
gimnazjum i szkół średnich, wzmocniona wyżej wspomnianym Markiem
Stamirowskim.
Niedzielny mecz był trzecim z kolei pojedynkiem pomiędzy obydwoma
drużynami. W dotychczasowych spotkaniach raz zwyciężyła Sparta, raz był
remis, zgodnie więc z powiedzeniem „do trzech razy sztuka” tym razem
LUKS pokonał Spartę 10:6.
Przed meczem trudno było typować faworyta. Szanse były wyrównane i w
połowie meczu zanosiło się na remis. Po pierwszych czterech pojedynkach
LUKS objął prowadzenie 3:1. Po grach deblowych było już 3:3. Następnie
Sparta po dwóch zwycięstwach objęła prowadzenie 5:3, ale zaraz potem
było 5:5. Decydujące o meczu były dwa równo toczące się pojedynki,
w których spotkały się pierwsze rakiety obu drużyn: Sławomir Szadkowski
ze Sparty i Marek Stamirowski, oraz na stole drugim trzynastoletni Kamil
Białorudzki z Cieksyna z Krzysztofem Michnowskim. Obydwa mecze były
bardzo wyrównane i zakończyły się zwycięstwami tenisistów Luks-u w stosunkach 3:2. O ile w pojedynku dwóch pierwszych rakiet niespodzianki nie
było, gdyż szanse były wyrównane i każdy z zawodników mógł wygrać, to
na drugim stole doszło do dużej sensacji. Bardziej doświadczony Michnowski objął ptrowadzenie 2:0 i wydawało się, że wynik jest już przesądzony,
ale od trzeciego seta Kamil zaczął grać tak, jak naprawdę potrafi, i szybko
wyrównał na 2:2. Trzeci set był już formalnością. Michnowski zaskoczony
zaistniałą sytuacją zaczął psuć piłkę po piłce, a trzynastolatek z Cieksyna grał
jak z nut. To były przełomowe pojedynki meczu. W kolejnych meczach
Cieksyn zwyciężył jeszcze trzykrotnie, a Sparta raz, i mecz zakończył się
wynikiem 10:6 dla LUKS-u
Punkty w tym meczu zdobyli: dla Sparty – Szadkowski 2,5, Grycz Marek 1,5,
Sokolnicki 1, Michnowski i Zalewski Krzysztof po 0,5, dla LUKSu Cieksyn –
Stamirowski 4, Kamiński Michał 3, Ziemiński Arkadiusz 2 i Białorudzki 1.
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