PROGRAM TELEWIZYJNY NA CAŁY TYDZIEŃ

Bydlak w Unii Europejskiej

Dobre i zdrowe wyżywienie, sprawna klimatyzacja, odpowiednia temperatura i
oświetlenie pomieszczeń – takich warunków wymagają od nas unijne przepisy,
które wejdą w życie za kilka miesięcy.

Pięć lat temu,
w Świerczach była ręczna
centrala telefoniczna,
a dziś...

Spacerkiem po Nasielsku
- będą nowe chodniki
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Ulica Warszawska
Każde miasteczko ma swoje zaciszne miejsce,
punkt, w którym za dnia można zrobić zakupy,
a wieczorem w spokoju pospacerować, spotkać

ładny i bezpieczny. Jednym słowem musi to być
miejsce, w którym prawdopodobieństwo dostania w gębę albo utraty portfela jest minimalne. A

A jak jest w Nasielsku? Ano widać. Nie jest jeszcze źle, ale może być lepiej. Takie są oczekiwania
mieszkańców. Zresztą zimą, wieczorem lepiej siedzieć w domu. Oby do lata. Wtedy będzie i widno,
i cieplej, i bardziej kolorowo, no i w ogóle jakoś tak
weselej. Ale jest jeszcze jeden powód czekania
na lato. Otóż latem prawdopodobnie i Nasielsk
będzie miał ten swój magiczny punkt, który być
może przyciągnie tłumy spacerowiczów. Z tymi
tłumami, to trochę przesada – lepiej powiedzmy,
że przyciągnie grupki mieszkańców. Może tak się
stać za sprawą ulicy Warszawskiej. Dzisiaj jeszcze
trudno w to uwierzyć, ale w tym roku, na tej
ulicy i na kilku innych będzie się wiele działo. Po
prostu, ta – mówiąc delikatnie – przeciętna ulica
przepoczwarzy się i to gruntownie. Warszawska
będzie wizytówką Nasielska. Okoliczni mieszkańcy narzekają na jej stan. Boją się zwłaszcza o swoje
dzieci. I słusznie. Ale, jak życie pokazało, narzekają
również władze miasta. Doszły do wniosku, że
– jeśli chodzi o estetykę miasta – to od Warszawskiej trzeba zacząć. Kraków też nie od razu
zbudowano. Czy są to tylko pobożne życzenia,
niespełnione obietnice, czy realne plany. Sprawdzimy to. Do sprawy nasielskich ulicy wrócimy
w najbliższym numerze „Życia Nasielska”. A do
instytucji odpowiedzialnych za wygląd naszych
ulic apelujemy – zróbcie wszystko, stańcie na
głowie – w Nasielsku ma być ładnie!

jeżeli już „dostaniemy”, to przynajmniej piękno
otoczenia znieczuli ból.

Redakcja

Im dalej w Warszawską tym gorzej
się ze znajomymi, przysiąść na ławeczce. Jest
to uroczy i czysty fragment miasta, oświetlony,

Przy ulicy Szkolnej w ogóle nie ma chodnika
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Wodne niejasności
Co pływa w naszej wodzie? Ci, którzy zakładają
filtry wodne twierdzą, że woda płynąca w wodociągach miejskich jest zanieczyszczona. Na ostat-

w budżecie nie zapisano, ale jest duża szansa na
poprawę jakości wody.

pierw w jeszcze całkiem nowej stacji uzdatniania
wody przeciekał dach, potem okazało się, że nowoczesne wyposażenie i rewelacyjna
technologia nie są oszałamiające i co
więcej, woda nie spełnia określonych
wymogów. Trzeba było zamontować
urządzenie, które polepszyło jakość
wody, tak by nie wytrącał się mangan.
Ale nie tylko kłopoty z utrzymaniem
stacji od lat doskwierają ZGKiM, jest
jeszcze kwestia braku wody w miesiącach letnich. Po prostu przepustowość
tej stacji jest za mała.
Burmistrz zapowiada etapowe wykonywanie wszelkich modernizacji i
nowych inwestycji związanych zabezpieczeniem gminy w wodę.

niej sesji Rady Miasta i Gminy, radny M. Wójciak,
mówił nie tylko o dramatycznej jakości miejskiej
wody, ale na dowód swoich słów przyniósł także
ociekający czarną mazią filtr. Domagał się przeprowadzenia badań wody i przeznaczenia określonych funduszy na poprawę jej jakości. Środków

To jaką pijemy wodę i czy w ogóle ją będziemy
mieli, w dużej mierze zależy od stacji uzdatniania
wody. Dla mieszkańców Nasielska woda dociera
ze stacji uzdatniania wody w Jackowie.
Wiadomo nie od dziś, że stacja uzdatniania wody
w Jackowie wymaga gruntownego remontu. Naj-

Na własne oczy

To nie był samozapłon…
W piątek, 13 lutego w godzinach wieczornych nieznani sprawcy podpalili kontener ze
śmieciami, który
stoi przy ulicy
Składowej (na
tyłach budynku,
w którym mieści
się kino). Pożar
ugasiła jednostka OSP Nasielsk.
Trzy dni później, w
poniedziałek 16
lutego, spłonęła
kabina TOI-TOI w
miejskim parku.
W tym wypadku
również interweniowali nasielscy
strażacy.
cs

- Zapadła decyzja, że podłączymy
trzecią studnię i zwiększymy w ten
sposób przepustowość stacji z 3,5 do
5,5 tys. m sześciennych wymienimy
wszystkie pompy i zmienimy całą
technologię stacji. Najpierw jednak
muszą odbyć się wszystkie przetargi
na wykonanie sieci wodociągowych, pieniądze, które pozostaną w
budżecie przeznaczymy właśnie na
modernizację stacji, mamy na ten
cel promesę w wysokości 600 tys.zł.z
WFOŚiGW. A kolejnym etapem będzie przygotowanie dokumentacji na
wymianę starej sieci wodociągowej w
mieście. Chciałbym, żebyśmy jeszcze w tym roku
całe przedsięwzięcie zrealizowali – zapewnia
B. Mucha burmistrz Nasielska.

EM
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Jadą setką

Szkoła w Budach Siennickich jest usytuowana w
tyleż dogodnym, co i niebezpiecznym przede
wszystkim dla dzieci miejscu. Z jednej strony graniczy
bowiem z drogą powiatową
Nasielsk – Pomiechówek, od
tej właśnie strony jest też wjazd
na teren szkoły.

roku poprawiono na części tej drogi od Siennicy
do Bud Siennickich nawierzchnię kierowcy jeżdżą

żeby ograniczyć prędkość jadących samochodów. Pewne jest jedno, że ruch na tej trasie będzie

z zawrotną prędkością. Nikt nie zwraca uwagi na
znaki drogowe. W najgorszej sytuacji są jednak
dzieci. Rano kiedy idą do szkoły i po południu kiedy z niej wychodzą po ukończonych zajęciach.

coraz większy w związku z dalszą modernizacją
tej drogi – dodaje.

- Na tej drodze wielokrotnie
już zdarzały się potrącenia
pieszych, był też wypadek
śmiertelny z udziałem rowerzysty. Nie mówiąc już o
stłuczkach. Bardzo często
zdarzają na skrzyżowaniu,
które znajduje się zaraz za
szkołą albo właśnie przy
wjeździe czy też wyjeździe ze
szkoły – mówią mieszkańcy
Bud Siennickich.
Zimą kierowcy jeżdżą wolniej,
boją się wpaść w poślizg, ale
wiosną z pewnością zaczną
się na tej trasie popisy rajdowe
– to jedyny odcinek dobrej
drogi na całej trasie łączącej
Nasielsk z Nowym Dworem
Maz.
W szkole w Budach Siennickich
uczy się 104 dzieci. Nie są dowożone do szkoły autobusem
szkolnym, ponieważ aby się do
niej dostać dzieci muszą pokonać odcinek najwyżej 3 km. Niemal wszystkie
dochodzące, czy też dojeżdżające na rowerach
muszą przez drogę powiatową przedostać się na
drugą stronę. Niby nic trudnego. Jest przejście
dla pieszych, a kilka metrów przed nim z jednej i
drugiej strony drogi znak ograniczenia prędkości
do 60 km na godzinę. Jednak od kiedy Nasielsk
funkcjonuje w strukturach powiatu nowodworskiego natężenie ruchu na tej trasie zwiększyło się
zdecydowanie. Natomiast od kiedy w ubiegłym

- Już nieraz słyszałam gwałtowne hamowanie
samochodu. Jest ograniczenie prędkości, ale
kierowcy go nie respektują. Nie chciałabym,
aby jakieś działania były podejmowane dopiero
wtedy, kiedy wydarzy się tu tragedia –mówi M.
Danisiewicz, dyr. szkoły podstawowej w Budach
Siennickich. – Może powinno się tu zrobić rondo,

KRONIKA
POLICYJNA
Nocą, 5 lutego, w Zaborzu nieznani sprawcy dokonali włamania do domku letniskowego Henryka
N. Po wyłamaniu okien złodzieje wynieśli 40 m
przewodu elektrycznego oraz narzędzia ogrodnicze o wartości 1400 zł.
7 lutego na terenie Starych Pieścirogach został
okradziony Kamil L. Poszkodowany stracił telefon
komórkowy. Sprawcy nieznani.
9 lutego w Mazewie Dworskim złodzieje włamali
się na teren budowy domu jednorodzinnego
mieszkańca Nowego Dworu Maz. Skradli piłę
spalinową, pilarkę elektryczną, wiertarkę udarową, butlę gazową.

11 lutego w Pieścirogach Starych został zatrzymany na próbie kradzieży Mirosław W. Przywłaszczył
sobie drewno olszowe wartości 140 zł.
11 lutego w Nasielsku na ul. POW podczas kontroli drogowej Jacka G. kierującego samochodem
Polonez okazało się, że kierowca był po spożyciu
alkoholu.
W pierwszej połowie lutego nieznani sprawcy
okradli domek letniskowy w Dobrej Woli. Złodzieje skradli piec kominkowy, termę elektryczną,
baterie, pompę wodną. Poszkodowany oszacował
straty na 8000 zł.

notował MW

Czy pomoże jeszcze większe ograniczenie prędkości? Czy może więcej patroli policyjnych? A
może po prostu ktoś, tak jak dzieje się to przy
szkole podstawowej w Nasielsku przeprowadzałby
dzieci przez „zebrę”? Każdy pomysł jest w tym
wypadku na wagę życia.

iks

Jeżeli koło Twojego
domu, na Twojej ulicy
dzieje się
coś ciekawego.
Jeżeli coś Cię
bulwersuje, szokuje...
Zadzwoń do naszej
redakcji.
023 691 23 43
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Przystanki dla dzieci
Blaszane przystanki mające chronić czekające na autobus dzieci dojeżdżające do szkół pojawiły się niemal we wszystkich wsiach naszej gminy
kilka miesięcy temu. Do ich wykonania wykorzystano blachę, która
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wcześniej służyła jako ogrodzenie składowiska odpadów w Jaskółowie.
Powstało w ten sposób 32 blaszanych przystanków wykonanych przez
ZGKiM. Były potrzebne, ponieważ aż 620 dzieci i młodzieży szkolnej z
naszej gminy korzysta z dojazdu do szkół
podstawowych i gimnazjalnych.
- To dobre rozwiązanie, bo dzieci czekając na autobus mają zadaszenie, pod
którym mogą schronić się przed deszczem czy śniegiem – mówią mieszkańcy
Lubomina.
Przystanki miały służyć przede wszystkim jako schronienie i w większości
właśnie temu służą. Ale najwyraźniej w
niektórych wypadkach przydały się także do innych celów. Problemem są nie
tyle warunki atmosferyczne, co agresja
miejscowych „bohaterów”, którzy postanowili udowodnić swoje umiejętności.
Jest co „podziwiać” np. w Miękoszynie, czy
w Budach Siennickich.
- Niestety wykonane przez nas przystanki są nagminnie niszczone - informuje nas W. Piątkowski z Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Nasielsku.
Być może tam przystanki nie były potrzebne. Szkoda, może przydałyby się w
innym miejscu.

NM.

Jak wyglądają inne przystanki
autobusowe w gminie Nasielsk?
Fotoreportaż na następnej
stronie.
W powiecie...

SOR – WALCZY O LUDZKIE ŻYCIE

P

rzy szpitalnej Izbie Przyjęć w Nowym Dworze Mazowieckim powstał
SOR – Szpitalny Oddział Ratunkowy. W dobudowanej części nowodworskiego szpitala, zgodnie z wymogami Unii Europejskiej utworzono
oddział na wzór tych, które już funkcjonują w krajach Europy Zachodniej.
Pracujący tu personel medyczny, w razie potrzeby, jest w stanie natychmiast podjąć się reanimacji i udzielić specjalistycznej, pierwszej pomocy.
Oddział ten jest w stałym kontakcie z lekarzami dyżurnymi oraz z załogami
karetek pogotowia. W razie jakiegokolwiek wypadku, SOR jest natychmiast
powiadamiany i to właśnie on zapewnia pierwszą pomoc zagrożonemu
pacjentowi. Dzięki najnowocześniejszemu wyposażeniu i bardzo dobrze
przeszkolonym pracownikom szanse na uratowanie życia ludzkiego
w sytuacjach kryzysowych wzrosły.
Powstanie nowego oddziału sugerowałoby powstanie nowych miejsc
pracy dla bezrobotnych pielęgniarek- jednak nie! Zwiększył się jedynie
zakres obowiązków pracowników medycznych, a ich wynagrodzenie nie
uległo zmianie.

Agnieszka Liwska

SYLWETKI
Antoni Kalinowski

- Urodził się w miejscowości Dziarno gm. Świercze.
W 1981 roku wraz z żoną Wandą zamieszkał w Lubominie
gm. Nasielsk, gdzie prowadzi
3 ha gospodarstwo rolne.
Ma dwoje dzieci, 23 letnią córkę Agnieszkę, studentkę prawa
na Uniwersytecie im. Kardynała
Wyszyńskiego oraz 19 letniego
syna Roberta, ucznia IV klasy
Technikum Ekonomicznego
w Nasielsku.
Pan Kalinowski w 1970 roku
ukończył Zasadniczą Szkołę
Zawodową uzyskując zawód
mechanik - rolnik. W latach 1970-1972 odbywał zasadniczą służbę wojskową. Od 1972 roku pracował w Nasielskiej filii POM Pułtusk na stanowisku
mechanika. Od 1981r. pracował na stanowisku kierownika Zakładu Usług
Mechanicznych. W 2001r.został kierownikiem warsztatu i transportu w
Spółdzielni Kółek Rolniczych w Nasielsku.
W Radzie Miejskiej zasiada po raz pierwszy. Jest członkiem dwóch komisji
Rolnictwa i Rewizyjnej. Jako radny stara się o poprawę warunków życia
mieszkańców wsi, m.in. doprowadzenie wody do gospodarstw, budowę,
modernizację i oświetlenie dróg wiejskich. Pan Antoni chętnie rozmawia ze
swoimi wyborcami na temat dręczących ich problemów. Twierdzi, że nie są
mu obojętni. Zawsze mogą przyjść lub zadzwonić, a on chętnie wysłucha
ich propozycji.
Interesuje się szeroko pojętym rolnictwem i polityką.
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„Cudze chwalicie, swego nie znacie”
– „Życie Nasielska” rozmawia
z Adamem Misiewiczem, wójtem gminy Świercze
Od kiedy jest Pan wójtem w Świerczach,
czym się Pan zajmował wcześniej, przed
objęciem tej funkcji?
- Funkcję wójta objąłem w listopadzie 1998 roku.
Wcześniej i nadal wspólnie z żoną prowadzimy
gospodarstwo rolne.

Co udało się zrobić przez tych 5 lat ? Pytam
nie bez powodu, ponieważ o Świerczach coraz częściej słyszy się opinie, że – pod względem inwestycji infrastrukturalnych – jest w
czołówce gmin północnego Mazowsza.
- Miło jest słyszeć, że w ten sposób gmina
postrzegana jest na zewnątrz. Przez te pięć lat
staraliśmy się zrobić wszystko, co było możliwe,
oszczędnie gospodarując budżetem własnym,
a powstające nadwyżki wykorzystywaliśmy
jako udział własny do pozyskania środków z
różnego rodzaju funduszy. Udało się bezboleśnie wprowadzić reformę systemu oświaty.
Mamy aktualnie jedno gimnazjum – nowy
obiekt wybudowany w 2000 roku i trzy szkoły
podstawowe, których obraz stale ulega zmianie
z powodu corocznych nakładów remontowych
dostosowujących te budynki do standardów. W
minionym roku zakończyliśmy wodociągowanie gminy, wcześniej odbyła się kompleksowa
telefonizacja, a aktualnie przystępujemy do
poprawy sieci dróg gminnych.

Które z wymienionych przedsięwzięć było
dla Pana priorytetowym – od czego Pan
zaczął swoje „wójtowanie” ?
- Priorytety przyniosło samo życie. Rok 1999
– reforma systemu oświaty, brakowało nam
obiektu na lokalizację gimnazjum, a nie mogliśmy
dopuścić do tego, aby dzieci z naszej gminy na
tym szczeblu nauki spełniały obowiązek szkolny w
sąsiednich gminach. Decyzja była krótka – budujemy gimnazjum i w przeciągu roku obiekt został
oddany do użytku.
Drugi priorytet to dostęp mieszkańców do infrastruktury technicznej. Przypomnę, że jeszcze
do połowy 1999 roku w Świerczach była ręczna
centrala telefoniczna, a dostęp do telefonu posiadali tylko „wybrani”. Przychylność TP S.A. dla
sprawy spowodowała, że w przeciągu roku dostęp do tej zdobyczy techniki uzyskali wszyscy
mieszkańcy gminy.
Rok 1999 był również przygotowaniem do
szeroko zakrojonego wodociagowania gminy
i poszukiwania środków na ten cel. Stopień
zwodociągowania gminy mieliśmy najniższy w
całym powiecie pułtuskim i trzeba było odrobić

zaległości w stosunku do sąsiadów. W ciągu
trzech lat udało się doprowadzić wodę do
wszystkich gospodarstw domowych, nawet
położonych w najbardziej rozproszonych
zabudowach kolonijnych.

Sądząc po sposobie finansowania inwestycji można dojść do wniosku, że
gmina po mistrzowsku wykorzystuje
środki zewnętrzne. Sięgnęliście nawet
po pieniądze unijne.
- I nie tylko, bo duży udział w prowadzonych
inwestycjach miał Bank Światowy w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Staramy się wykorzystać każdą okazję do pomnożenia pieniędzy
gminy, co znacznie przyspiesza proces inwestycyjny.

W gminie jest już chyba wszystko, co jest
niezbędne do normalnego życia ?
- Daleki jestem od takiego stwierdzenia, określiłbym, że jesteśmy w połowie drogi. Oświata
i wodociągi to tylko pewien wycinek potrzeb.
Aktualnie rozpoczęliśmy budowę hali sportowej wraz z zapleczem w Świerczach, gdyż na
terenie gminy nie mamy żadnych obiektów
sportowych.
Musimy zająć się zagospodarowaniem odpadów.
W tym celu przystąpiliśmy do Związku Gmin Ziemi Pułtuskiej, pozwoli to na zmniejszenie kosztów
budowy składowiska i stwarza możliwość pozyskania większych środków zewnętrznych.
Kolejną bolączką jest brak oczyszczalni
ścieków i kanalizacji. Liczymy, że stosowne
wnioski spotkają się, podobnie jak już realizowane zadania, z przychylnością decydentów
funduszy unijnych i funduszy związanych z
ochroną środowiska.
Sieć dróg gminnych liczy ponad 120 km, wieloma z nich trudno jest się poruszać. W bieżącym
roku zaplanowaliśmy budowę dwóch dróg:
Brodowo – Bielany i Kosiorowo – Gąsiorowo,
które weszły do realizacji w programie SAPARD,
kolejność budowy następnych ustalimy w połowie roku. W samej miejscowości Świercze trzeba
ułożyć jeszcze parę kilometrów chodników i
znaczną część ulic pokryć asfaltem.

Większość mieszkańców utrzymuje się z
rolnictwa. Czy będzie ono nadal głównym
źródłem utrzymania ludności ?

- Rolnictwo pełni wiodącą funkcję w gminie i tak
chyba pozostanie w najbliższych latach. Jednak
przekształcenia, jakie następują na wsi, wymuszają powstawanie większych gospodarstw, a
z tym wiąże się konieczność zapewnienia im
właściwej obsługi i tu w tej chwili jest nisza wolna
do zagospodarowania przez podmioty, które
będą świadczyły dla nich specjalistyczne usługi.
Na życie naszej gminy duży wpływ ma bliskość
Warszawy i dobre połączenie kolejowe i drogowe, co powoduje zainteresowanie mieszkańców
pracą w stolicy, a z kolei warszawiacy zaczynają
się interesować gminą jako miejscem swojego
stałego bądź czasowego pobytu.

Co Gmina może zaoferować turystom?
- Przede wszystkim czyste środowisko. Zachowane elementy charakterystyczne dla wsi
mazowieckiej, jak choćby przydrożne wierzby rosochate, dworki szlacheckie wtopione w
krajobraz zabytkowych parków, obiekty kultu
religijnego – kościół i klasztor w Strzegocinie,
drewniany kościół w Gąsiorowie, przydrożne
kapliczki. Dla miłośników spacerów po lesie
planujemy w roku bieżącym udostępnienie
starodrzewiu w okolicach Strzegocina i utworzenie tam ścieżki edukacyjno-ekologicznej.
Są już ustalenia z Nadleśnictwem i Starostwem
w Pułtusku.

Warto przyjechać do Świercz. Każdy tu
znajdzie coś interesującego.
- Sądzę, że warto, choć nie zawsze jesteśmy w
stanie dostrzec walory swojej najbliższej okolicy
wedle starego powiedzenia: „cudze chwalicie,
swego nie znacie”.

Dziękujemy .
Rozmawiał Dariusz Panasiuk
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Bydlak w Unii Europejskiej
Dzień dobry. Czy dobrze się spało, czy już podać śniadanko?
Tak będziemy się musieli zwracać i to już niedługo.
Dobre i zdrowe wyżywienie, sprawna klimatyzacja, odpowiednia temperatura i
oświetlenie pomieszczeń – takich warunków wymagają od nas unijne przepisy,
które wejdą w życie za kilka miesięcy. W referendum powiedzieliśmy TAK naszemu członkostwu w UE. I dobrze. Wreszcie coś się zmieni i będzie lepiej. Nie
będzie już można bezczelnie oszczędzać na świetle („czterdziestowatówka” już
nie wystarczy), albo jeść byle jak, byle co i byle kiedy. Zakazane już będzie życie
w chłodzie, smrodzie i ubóstwie. A wszystko po to, żeby lepiej się żyło… bydłu.
Przecież nie o ludzi tu chodzi - w unijnych przepisach jakoś mało o nich.

W wypadku rodzin biednych, w których są głodne
dzieci, to za ich los odpowiada Państwo…
Tymczasem przyjrzyjmy się życiu zwierząt, skoro
ich los w Unii jest ważniejszy od losu ludzi.
Przepisy, zawarte w części poświęconej utrzymaniu bydła, skrupulatnie określają wymiary
stanowisk, legowisk, powierzchnię kojców w
przeliczeniu na jedną sztukę w zależności od
wieku lub ciężaru zwierząt.
Cielęta od szóstego miesiąca życia, bez względu
na płeć, można utrzymywać w pomieszczeniach
inwentarskich albo w systemie otwartym – nie dotyczy to cielaków do dwóch tygodni życia.

Dzielnica willowa w jednym z gospodarstw koło Brukseli.
Pod koniec tego kwartału wejdzie w życie
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące „minimalnych warunków
utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt
gospodarskich”. Rozporządzenie jest zgodne z
przepisami Unii Europejskiej i narzuca naszym
gospodarstwom normy obowiązujące w krajach Wspólnoty. Szczegółowo określa warunki
„lokalowe” nie tylko dla bydła , ale również dla
pozostałych gatunków zwierząt – uwzględniając
przy tym ich wiek, stan fizjologiczny no i oczywiście obsadę zależną od systemu utrzymania.
Przepisy rozporządzenia gwarantują zwierzętom
stałą opiekę lekarską, oczywiście weterynaryjną i
zapewniają „utrzymywanie w warunkach nie po-

wodujących urazów, uszkodzeń ciała i cierpień”.
To bardzo dobrze, że ktoś się zajął losem „naszych
braci mniejszych”. Bowiem zdarzały się przypadki, że zwierzęta gospodarskie były traktowane jak
przedmioty. Głodzone, bite zdychały w skandalicznych warunkach. O wielu takich przypadkach
informowały media. Jednak szkoda, wielka szkoda,
że jakoś jeszcze nikt przed wstąpieniem Polski do
Unii Europejskiej nie wymyślił, równie rygorystycznych przepisów, mówiących o tym, w jakich
warunkach mają żyć chociażby dzieci, których
rodzice są bezrobotni, a wokoło bieda. Trudno.
Za los zwierząt odpowiada konkretny gospodarz,
właściciel. Jest więc od kogo egzekwować przestrzeganie przepisów, wiadomo też kogo ukarać.

Co najmniej półtora metra kwadratowego – tyle
powinna wynosić powierzchnia kojca na jednego
cielaka o wadze do 150 kilogramów. Obowiązuje tu zasada, że im cięższe zwierzę, tym większa
powierzchnia życiowa. Dotyczy to młodego
bydła utrzymywanego grupowo w kojcach, w
pomieszczeniach inwentarskich.
Nowych norm – co do wymiarów pomieszczeń
inwentarskich – rolnicy muszą już przestrzegać
od dnia członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
Przepis ten dotyczy obiektów nowobudowanych,
modernizowanych lub tych, które nie zostały
oddane do użytku przed dniem wejścia w życie
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Rozporządzenia, czyli 25 marca 2004 roku.
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różnić od przeciętnych
obiektów hotelarsko-gastronomicznych. Państwo
zaczęło dbać o zwierzęta. To
dobry znak. Jest nadzieja, że
już niebawem zadba również
o przeciętnego mieszkańca
tego kraju.

Rolnicy, którzy już użytkują obory mają czas do
końca grudnia na dostosowanie „pokoików dla
zwierząt” do warunków określonych w Rozporządzeniu.
Rolnicy zdążą więc jeszcze zakupić sprzęt do
pomiaru długości zwierzęcych ciał. Bo bez
tego ani rusz. Otóż w przypadku pojedynczego
utrzymywania cieląt określono, że długość kojca
stanowi co najmniej 1,1 długości ciała zwierzęcia. Ale, żeby to ustalić, „europejscy eksperci
od bydlęcych zadów” nakazują mierzyć cielaka
„od czubka nosa do ogonowej krawędzi guza
kulszowego”. Co do szerokości kojca – to w tym
wypadku sprawa jest znacznie prostsza – jest ona
co najmniej wysokością cielęcia w kłębie.

Wieść o nowych przepisach
dotarła do obór pod koniec
ubiegłego roku. W wieczór
wigilijny, kiedy zwierzęta
przemówiły ludzkim głosem, pewna krowa powiedziała „Życiu Nasielska”: Ja
już tego chyba nie doczekam, ale nasze dzieci będą
miały piękne życie - szkoda
tylko, że takie krótkie. A była
to sztuka mięsna.

Właściciele gospodarstw utrzymujący mniej niż
sześć cieląt lub rolnicy chowający cielęta z matkami, na szczęście, nie muszą biegać za cielakiem
z suwmiarką.

Tekst i zdjęcie
Dariusz Panasiuk

Jak tak dalej pójdzie, to obory nie będą się wiele

SAPARD GŁÓWNIE NA TRAKTORY
Dzisiaj, w piątek, upływa termin składania wniosków o pomoc finansową z Programu SAPARD. Są
rolnicy, którzy ze złożeniem dokumentów czekali
do ostatniej chwili. Jeszcze jest za wcześnie, żeby
podać dokładną liczbę wniosków, które wpłynęły
z całego kraju do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do wczoraj było ich kilkanaście tysięcy. W ostatnim tygodniu do Agencji
wpływało po kilkaset wniosków dziennie.
Nie wiemy ile, natomiast dobrze wiemy, na co
rolnicy składali wnioski. Przebojem okazały się
ciągniki.
Niewykluczone, że wiosną na pola wyjedzie
blisko10 tysięcy „sapardowskich” traktorów
i przeróżnych maszyn i urządzeń uprawowych
– szacuje, oczywiście jeszcze nieoficjalnie,
ARiMR. Prawdopodobnie tyle wniosków o
pomoc na dofinansowanie zakupu ciągników
i sprzętu uprawowego złożyli polscy rolnicy.
Bardzo dużo, ponieważ może to stanowić
zdecydowaną większość wszystkich wniosków
złożonych w ramach Działania 2 – Inwestycje
w gospodarstwach rolnych. Początkowo możliwość zakupu ciągnika z SAPARD-u mieli tylko
rolnicy prowadzący nietradycyjną działalność,
czyli na „Zwiększenie różnorodności produkcji
gospodarstw rolnych”. Od kilku miesięcy ze
wsparcia na przy zakupie ciągnika korzystały
również gospodarstwa zajmujące się produkcją
mleka i chowem zwierząt rzeźnych. Jednak największym popytem cieszyły się traktory wśród
producentów warzyw i owoców.
Sławomir Olszewski, ogrodnik z powiatu nowodworskiego, z dumą opowiada o swoim zakupie
– ciągnik, którego cena wynosi ponad 160

tysięcy złotych kosztował mnie 110 tysięcy, bo
resztę zwróciła mi Agencja. Dodaje, że - od dnia
złożenia wniosku do dnia zwrotu części kosztów
upłynęło 6 miesięcy. Jego zdaniem to długo, ale
opłacało się. Większość rolników decydowała się
na zakup sprzętu zachodniego. Pytani dlaczego,

odpowiadają, że choć droższy, to bez porównania
lepszy od naszego. Poza tym, jak nam powiedział
pewien rolnik – chcę, żeby moje podwórko już
dziś wyglądało jak obejście farmera z Unii Euro-

ciąg dalszy na str. 10
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pejskiej. Sadownik z Mazowsza odparł wprost
– chcę mieć najlepszy traktor we wsi!
Zwiększony popyt na traktory miał swoje
konsekwencje - i to bardzo widoczne. Jak nas
poinformowali sami rolnicy, od początku uruchomienia Programu SAPARD, czyli od lipca
2002 roku, ciągniki zdrożały o kilka, a nawet
kilkanaście procent. Nieoficjalnie potwierdzają
to również pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zdaniem
ekspertów stała się rzecz zupełnie naturalna.
Otóż, ich zdaniem, firmy handlujące sprzętem
rolniczym wykorzystały dobrą, chwilową, koniunkturę, żeby nieco więcej zarobić. Mówiąc
dosłownie - wykorzystały rolników. Taktyka
działania była prosta. Rolnik, decydujący się
na skorzystanie z SAPARD-u najpierw zgłaszał
się do dealera. Omawiał wstępne warunki kupna
i – co najważniejsze – cenę. Potem rozpoczynał
drogę przez gąszcz biurokracji. Na jej początku
były procedury związane ze złożeniem i weryfikacją wniosku w Oddziale Regionalnym
ARiMR. Następnie gospodarstwo było poddawane weryfikacji terenowej przez pracowników
Agencji. Potem podpisanie umowy i wreszcie
można już było kupić ciągnik. Rolnik, zadowolony, że wszystko już załatwił, wracał do firmy W luksusowych warunkach na pole.
handlującej sprzętem rolniczym, żeby dokonać

wymarzonego zakupu. A tu czekała niemiła niespodzianka. Okazywało się, że traktor kosztował
o kilka tysięcy złotych więcej, niż wynikało to
z wcześniejszych uzgodnień. Niestety, te uzgodnienia bywały przeważnie „na gębę”. Oszukany rolnik
miał dwa wyjścia: bardzo niegrzecznie pokłócić się
z dealerem i mimo wszystko kupić ciągnik albo zerwać wszelkie dotychczasowe umowy i od nowa
rozpocząć procedurę SAPARD, poszukując przy
tym nowej, solidnej firmy. Przedsiębiorstwa, które
nagle podwyższały ceny ciągników, tłumaczyły
to zmianą kursu złotego do euro. Rzeczywiście,
kurs ulegał ciągłym zmianom. Są przy tym jednak
pewne granice przyzwoitości. W tym wypadku były
one mocno przekroczone. Na dłuższą metę kombinacje firm handlowych nie są opłacalne. Wieści o
wszystkich tego rodzaju przypadkach rozchodzą
się wśród rolników błyskawiczną pocztą pantoflową. Niesolidna firma, wcześniej czy później, straci
wielu klientów.
Według najświeższych informacji do Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło (do wczoraj), z całego kraju około 15 tysięcy
wniosków o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych. Warto zaznaczyć, że liderem
jest województwo mazowieckie, z którego rolnicy
złożyli około 3,5 tysiąca wniosków. Nie są to oczywiście jeszcze pełne dane.

Tekst i zdjęcie Dariusz Panasiuk

POLSKA DROGA DO UNII EUROPEJSKIEJ
Możliwość przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wynika z traktatu z Maastricht: mówiącego, że: „Każde państwo europejskie
może ubiegać się o status członka Unii, po uprzednim spełnieniu
warunków stawianych przez unię…”
Proces integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi rozpoczął
się wraz z upadkiem komunizmu w 1988 roku, kiedy oficjalnie
nawiązano stosunki dyplomatyczne między Polską, a Europejską
Wspólnotą Gospodarczą (EWG). Już w następnym roku została
zawarta 5-letnia umowa o handlu i współpracy przez rząd Tadeusza Mazowieckiego, między Polską, a krajami EWG. Umowa ta
dotyczyła handlu wyrobami przemysłowymi i rolno-spożywczymi, przewidywała również stopniowe znoszenie ceł i ograniczeń
między Polską, a EWG.
Postanowienia Układu (umowy) wzmocnił program PHARE
– bezzwrotnej pomocy Wspólnoty na rzecz restrukturyzacji
gospodarki w najuboższych sektorach i dziedzinach. Jeszcze tego
samego roku Polska otworzyła swe Przedstawicielstwo w Brukseli
i złożyła pierwszy wniosek o rozpoczęcie negocjacji z krajami
Unii, aby zintegrować nasz biedny kraj z bogatymi mocarstwami
będącymi członkami Wspólnoty. Wiązało się to z wieloma korzyściami dla Polski, a mianowicie z dostępem do unijnej pomocy
technicznej i finansowej oraz możliwością korzystania z kredytów
Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Kolejne lata to ogromne
starania, składanie kolejnych wniosków, co w rezultacie przynosi pierwsze
korzyści, a mianowicie zapada decyzja o regularnym zapraszaniu Polski raz
do roku na spotkania Rady Europejskiej w Brukseli. Pod koniec lat 90-tych
rozpoczęto tzw. „screening” – czyli proces skrupulatnego przeglądu ustawodawstwa polskiego co do jego zgodności z normami unijnymi. Traktat
Nicejski podpisany w 2001 roku, otworzył drogę (przede wszystkim dla
Polski) do planowanego już od tylu lat rozszerzenia Unii, zawierał on korzystne postanowienia dla Polski, dotacje dla najuboższych sektorów naszej
gospodarki, np. rolnictwa.

Ostatecznie w grudniu 2002 roku Polska zakończyła negocjacje z Unią, a
następnie już 16 kwietnia następnego roku w Atenach pełnomocnicy 15
państw członkowskich i 10 krajów kandydujących, w tym oczywiście Polska, podpisali Traktat Akcesyjny, który stanowi prawną i formalną podstawę
członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W imieniu Polski Traktat ten podpisali
: premier Leszek Miller, minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimosiewicz oraz minister ds. europejskich Danuta Hubner, obecny był również
prezydent Aleksander Kwaśniewski.

Agnieszka Liwska
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Może tak, a może nie. Jedno jest pewne; w Nasielsku wielu ludzi
lubi taką muzykę i Koncert Walentynkowy był tego najlepszym
przykładem. 14. lutego w Nasielskim Ośrodku Kultury wystąpiły
zespoły nowsze i starsze, mniej i bardziej znane w naszym mieście.
Jako pierwszy zaprezentował się ODIUM (Piotr Baliński – gitara, Maciek Sitek – perkusja, Mariusz Kościuk – wokal i Norbert Suwiński
– bas). Jest to zespół debiutujący na nasielskiej scenie. Co prawda idea
powstania ODIUM pojawiła się rok temu, lecz z powodu dotychczasowego braku sprzętu zaczęli grać dwa tygodnie temu. Efekty
siedmiu prób mogliśmy zobaczyć na sobotnim koncercie. Podczas
swojego pierwszego występu wykonali trzy utwory autorskie: „Voice
Of Despair”, „Fade”(sł. P. Baliński) i instrumentalny „Rage And Faith”.
Publiczność dobrze przyjęła debiutantów, a najbardziej bawiła się
przy utworze „Głos Z Ciemności” (z repertuaru Kata). Jak powiedzieli
członkowie ODIUM, była to próbka ich możliwości, a na najbliższym
Festiwalu Rockowym uderzą z pełnym impetem...

Druga grupa grająca na Koncercie Walentynkowym to nasielski HEY
DAY. Usłyszeliśmy świetnie przez nich wykonane i bardzo lubiane
covery grupy Illusion: „Nóż” i „Wojtek”. Poza tym HEY DAY zagrali
dwa własne utwory, m.in. „Wójo Kibel”. Zespół po raz kolejny wystąpił
bez swojego basisty, Michała Lewandowskiego. Tym razem zastąpił
go Marcin Kuś (gitarzysta Dropsów – przyp. M.P.) i trzeba przyznać, że ta
współpraca wypadła świetnie.

Po HEY DAY-u wystąpiła grupa, która lubi ostatnio trochę „zamieszać”.
A to zmiana image’u, a to repertuaru. Tak było i tym razem, gdy zagrały
DROPSY-NIEDROPSY. Skład niby ten sam, choć nie do końca... Z grupą
wystąpił Tomek Topczewski, który grał również na styczniowym koncercie
w reaktywowanym (?) DEMENTI i D-KOMPLEX. Pisząc DROPSY- NIEDROPSY mam na uwadze głównie wykonane utwory. Żaden z nich nie należał do
„zwykłego” repertuaru DROPSÓW. Pierwszy to ,,Raisa” grupy Strachy Na
Lachy, kolejnym była ,,Historia Jednej Znajomości” Czerwonych Gitar, a na
koniec usłyszeliśmy ,,Nasze Przebudzenie”. Pierwotnie tekst Buzu Squad
został połączony z tekstem The Tractors (zespół ten wystąpił w Nasielsku
na V Festiwalu Rockowym).Ten krótki występ DROPSÓW –NIEDROPSÓW
odróżniał się bardzo od wcześniejszych koncertów, czyli muzyczny miszmasz był działaniem zamierzonym. Taka walentynkowa innowacja.
Następnie nadszedł czas na grupy spoza Nasielska. Po raz pierwszy na naszej
scenie zagrał ciechanowski EPSILON (Artur Ewertowski – gitara, Piotr Kocięcki – klawisze, Krzysztof Karaszewski – bas, Jarek Szmigielski – perkusja
i Mariusz Żmudziak – wokal). Grupa istnieje od roku i ma na swoim koncie
niejeden już występ. Podczas sobotniego koncertu wykonali dwa własne
utwory: „Zostawcie Mnie” i „Trochę Pokory”. Poza tym usłyszeliśmy osiem
coverów, m.in. „Idź Precz” Perfectu, „Riders On The Storm” The Doors oraz
jedne z najbardziej znanych tworów Deep Purple: „Black Night”, „Child In
Time” i „Smoke On The Water”. Wręcz nieprawdopodobne wydaje się, że
tak wielkie utwory śpiewał gimnazjalista! Sam zespół był raczej zadowolony
ze swojego występu, z reakcji publiczności również.

Ostatnią grupą, która zagrała na Koncercie Walentynkowym miał być
warszawski SAIS. Zespół ten wystąpił już na grudniowym Koncercie Mikołajkowym. Ograniczenie czasowe nie pozwalało wtedy na dłuższy występ,
więc zrodziły się plany, żeby SAIS zagrał ponownie w Nasielsku.
Podczas sobotniego koncertu, już bez ograniczeń, zaprezentowali
swoje muzyczne możliwości. A trzeba dodać, że są one bardzo duże.
Zespół wykonał cztery aurtorskie utwory i osiem coverów, m.in. takich grup jak: R.A.T.M., Korn, S.O.A.D., Guano Apes, Pink Floyd czy
Godsmack. Warto dodać, że podczas jednego z utworów wspólnie
z SAIS zaśpiewał Piotrek Wójcik (wokalista Hey Day-przyp.M.P.). Dla
zainteresowanych twórczością SAIS podaję adres, pod którym można
znaleźć demo zespołu: www.sais.cyktor.com.
Występ SAIS miał zakończyć tegoroczny Koncert Walentynkowy,
jednak DROPSY „na szybko” przygotowały niespodziankę, pt.:
DROPSY i goście. W rozszerzonym składzie (osiem osób!) wykonali
trzy typowo „dropsowe” kawałki. Pierwszy był „Salwador”, następnie
na scenie zapanował spontaniczny klimat i zaczynając od autorskiej
„Bezsennej Nocy” zespół przeszedł płynnie przez trzy covery (Kult,
Kryzys, Izrael), a na zakończenie usłyszeliśmy jeszcze „Krew Boga”.
Mimo że w sali kina Niwa nie zostało już zbyt wiele osób, wszyscy
bawili się do samego końca. Miejmy nadzieję, że publiczność nie zawiedzie również na kolejnym koncercie, który najprawdopodobniej
odbędzie się w maju.

Martyna Pielecka
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Życie Nasielska

Psy 2

Po ostatnim artykule „Z psami do lasu”, który zamieściliśmy
na łamach „Życia Nasielska” 6 lutego (nr 1) do naszej
redakcji wpłynął list od Pana Krzysztofa Łukaszewicza
– prezesa Fundacji „Centrum Ochrony Środowiska” i jednocześnie kierownika schroniska dla bezdomnych zwierząt
w Chrcynnie.
Pismo, w formie listu do naszych Czytelników, traktujemy jako wyjaśnienie. Dlatego pozwalamy sobie
zamieścić go w całości, bez jakichkolwiek skrótów.
Nie ponosimy odpowiedzialności za jego treść.

Szanowni Czytelnicy

Poniższa informacja jest publikowana w związku z ukazaniem się na
łamach Nr 1 Tygodnika Życie Nasielska artykułu pt. „Z psami do lasu”
oraz innych masowo rozpowszechnianych informacji przez osoby postronne, na temat panujących warunków w schronisku dla bezdomnych
zwierząt, prowadzonym przez Fundację Centrum Ochrony Środowiska
w miejscowości Chrcynno. Szanowni Państwo, zdecydowanie dementuję
wszelkie bezpodstawne informacje oraz pomówienia, które rzekomo mają
miejsce na terenie Fundacji. Jako osoba odpowiedzialna za całokształt organizacji i działalności Fundacji, a także schroniska, jestem zobowiązany
do przeciwdziałania w zakresie praktykowania takich „procederów” przez
osoby negatywnie ustosunkowane, które wykorzystują wszelkie dostępne
okazje oraz media w celu realizacji prywatnych roszczeń, a także dążeń
do kompromitacji i zamknięcia schroniska. Oznajmiam, iż stosowanie tak
beznadziejnych praktyk mija się z celem i świadczy o poniżej normatywnym
poziomie umysłowości osób, które próbują za
wszelką cenę wywołać sensację oraz zamieszanie. Powody zaistnienia tak skandalicznej sytuacji
są dość proste. Pierwszą z przyczyn są tak zwani
„Nasielscy działacze na rzecz zwierząt”. Jest to
grupa kilku osób, które w ubiegłym roku musiały
złożyć rezygnację z uczestnictwa w strukturach
Fundacji oraz praktycznie odejść z powodu nie
wywiązywania się ze swych obowiązków oraz
stosowania głupoty i nieudolności. Jak fakty
obecnie wskazują, niektóre osoby z tej grupy
nadal działają, lecz tylko w sferze oszczerstw,
pomówień itp. Drugą przyczyną jest „działalność” niektórych inspektorów i wolontariuszy
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. To z
kolei „Towarzystwo” potrafi bardzo skutecznie
działać, ale tylko w zakresie wywołania zamieszania, wprowadzenia opinii publicznej w błędny
obraz rzeczywistości panującej w schronisku w
Chrcynnie, poprzez wyimaginowane rzekome
kontrole oraz bzdurne „protokóły” pisane na
poziomie „przedszkolnym” i rozpowszechnianie
skandalicznych wypowiedzi gdzie tylko się da.
Cel takiego postępowania jest tylko jeden, doprowadzić do zamknięcia schroniska, ponieważ
rozwija się dynamicznie i w dobrym kierunku,
stanowiąc konkurencję dla innych schronisk,
w których pozwala się „Towarzystwu” na praktykowanie swoich przestarzałych metod. Uzasadnieniem takiego postępowania jest zbliżający się okres organizowanych w gminach przetargów
na wyłapywanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt. „Towarzystwo”
w taki sposób ma nadzieję, iż wykluczy schronisko w Chrcynnie z możliwości współpracy z gminami. Jako osoba prowadząca Fundację miałem dwa
wyjścia albo przychylić się i podporządkować do przesadnych i nienormalnych zasad preferowanych przez niektórych działaczy „Towarzystwa” lub też
kategorycznie przeciwstawić, narażając się na zaistniałą sytuację. Wybrałem
to drugie wyjście, ponieważ byle kto nie będzie wprowadzał zasad, które
niechybnie prowadziłyby do destrukcji schroniska. Efektem całego „zamieszania” jest dotychczas jedynie fakt, iż nasielscy Urzędnicy mają „związane
ręce” i całe to „Towarzystwo” na głowie a dzikie psy całymi watahami biegają
bezkarnie po mieście, ponieważ lekarze weterynarii zostali bardzo skutecznie
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potraktowani przez działaczy i żaden nie odważył się dokonać odłowienia
zwierząt. Fundacji natomiast „zabroniono” skutecznego wyłapania z powodu
rzekomych złych metod oraz warunków w schronisku, a po każdej akcji
wyłapania wykonanej przez Fundację natychmiast pojawiały się skargi i zażalenia składane przez „obrońców” praw zwierząt, co w efekcie zniechęca
do jakiejkolwiek interwencji na terenie gminy Nasielsk. Życzę wszystkim
„obrońcom” praw zwierząt oby w tej sytuacji nie zdarzyła się żadna tragedia
ludzi pogryzionych lub zagryzionych ( zwłaszcza dzieci ) przez wałęsające
się psy. Bo w takich sytuacjach to „towarzystwo i obrońcy” przepadają bez
śladu, by uniknąć odpowiedzialności zapominając, iż mieszkańcy gminy
też mają swoje prawa. Dlatego stanowczo nie toleruję stosowania takich
praktyk. Fundacja działa w celach jak najbardziej pomocnych w rozwiązaniu
tego problemu niezależnie od środków finansowych. Kategorycznie dementując fałszywe oszczerstwa i pomówienia, składam również publiczną
informację, iż schronisko nadal działa i będzie działać prawnie, nie posiada
żadnych zadłużeń, dynamicznie rozbudowuje się, posiada niezłe warunki
utrzymania i wyżywienia zwierząt oraz środki finansowe na dalszy rozwój.
Schronisko zajmuje czołowe miejsce w rankingu udokumentowanych
adopcji, poprzez aktywną działalność, co skutkuje małą liczebnością stanu
zwierząt w schronisku. Do tej akcji dołączyły już prawie wszystkie media,
publikując foto. zwierząt do adopcji.
Mam nadzieję, iż Tygodnik Życie Nasielska także dołoży wszelkich starań
w tym kierunku. U nas adopcje zwierząt są bezpłatne, co też było przyczyną
konfliktu z „obrońcami” praw zwierząt, ponieważ znacznie utrudniali realizację bezpłatnych adopcji.
Na zakończenie chciałbym publicznie odpowiedzieć Państwu na rozpowszechniane spekulacje o moim wynagrodzeniu za pracę w Fundacji, otóż
uprzejmie informuję Państwa oraz wszystkich ciekawskich, że nie pobieram

żadnego wynagrodzenia z tego tytułu, a wszystkie uzyskane środki finansowe i rzeczowe (z gmin oraz sponsorów) są w całości przeznaczone na
inwestycje oraz rozwój schroniska i Fundacji. Ocenę rzeczywistości pozostawiam Państwu, każdy (oprócz tak zwanych „obrońców” praw zwierząt)
może osobiście odwiedzić teren Fundacji i naocznie się przekonać jak to
naprawdę jest z tym schroniskiem. Teren Fundacji jest otwarty od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-15:30 serdecznie zapraszam.
Życzę mieszkańcom gminy Nasielsk, a także redakcji Tygodnika Życie
Nasielska, sukcesów oraz satysfakcji i jak najmniej analogicznego „zamieszania”.

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Łukaszewicz
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SPORT

Tenis stołowy

Życie Nasielska

SPORT

SPORT

BARAN (21.03.-20.04.)

Chłopcy z Cieksyna

Czeka Cię dużo pracy. Nie licz na wolną chwilę. Twoje stosunki z rodzeństwem mogą być nieciekawe. Nie będzie to Twoja wina, ale każdy będzie
obwiniać Ciebie o wszelkie sprzeczki.

najlepsi w powiecie

We wtorek, 17 lutego na powiatowy turniej tenisa stołowego o puchar
Szkolnego Związku Sportowego klas gimnazjalnych, rozegranego w nasielskiej hali sportowej,
stawili się reprezentanci
pięciu gmin powiatu
nowodworskiego.

BYK (21.04-20.05)

Naszą gminę, zarówno
wśród dziewcząt jak i
chłopców, reprezentowali gimnazjaliści
z Cieksyna.

W swoim związku dostarczasz wielu rozrywek, a Twój partner będzie zajęty
innymi sprawami. Zrób mu w tym tygodniu przerwę i wypełnij wszystkie
obowiązki. Będziesz z siebie dumny.

Dużą niespodziankę
sprawili chłopcy, którzy
nie dali przeciwnikom
najmniejszych szans.

Spędzając ferie lub urlop w domu przed telewizorem przybyło Ci parę kilo.
Przydałaby się dobra dieta i trochę ruchu. A może warto pomyśleć nad
zmianą swojego dotychczasowego jadłospisu.

Ciężkie dni już minęły. Teraz jest najlepsza pora, żeby zadbać o rodzinę i
poprawić własne stosunki z rodzicami. Nie zapominaj o nich. Pod koniec
tygodnia czeka Cię wizyta u lekarza.

BLIŹNIĘTA (21.05.-21.06.)

RAK (22.06.-22.07.)

Ich zwycięstwo na
turnieju gminnym nad
wyżej notowanymi
zawodnikami nasielskiej
Sparty, uznano za dużą
niespodziankę. To jednak nie była niespodzianka, po prostu są lepsi. Dowodem tego było ich
zwycięstwo w turnieju powiatowym i awans na turniej wojewódzki.
Arek Ziemiński i Robert Ołtarzewski pokonali kolejno: Czosnów 3:1, Leoncin 3:1, Pomiechówek 3:0 i Nowy Dwór 3:1.
Natomiast dziewczęta po zwycięstwie nad Leoncinem 3:0, Nowym
Dworem Mazowieckim 3:0 i Pomiechówkiem 3:0 poniosły porażkę
z Czosnowem 0:3 i zajęły drugie miejsce.

as

LEW (23.07.-23.08.)
Ktoś z Twojej rodziny zachoruje. Tylko Ty podniesiesz go na duchu. Za
dobre wyniki w nauce lub w pracy otrzymasz wiele pochwał. Nie odmawiaj
wszystkich składanych Ci propozycji.

PANNA (24.08.-23.09.)
Bądź bardziej otwartą osobą, a dzięki temu zyskasz wielu nowych znajomych. Może nawet pojawi się ktoś, na kogo zwrócisz większą uwagę. W
najbliższym czasie pora zadbać o swój wygląd.

WAGA (24.09.-23.10.)
W tym tygodniu zaczniesz ciężko pracować. Pojawią się kłopoty, ale dla
Ciebie to żaden problem. Wiele spraw związanych z domem weźmiesz w
swoje ręce i odniesiesz sukces. Ubieraj się ciepło.

SKORPION (24.10.-22.11.)

Piłka ręczna

Trzeba przyznać, że sprzyja Ci wielkie szczęście. Ale nie możesz liczyć tylko
na nie. Trochę więcej wysiłku przyczyniłoby się do wielu, nieoczekiwanych
niespodzianek. Uważaj- pogoda na chorobę!

16 lutego w hali sportowej odbyły się Mistrzostwa Gminy Nasielsk szkół
podstawowych w mini – piłce ręcznej dziewcząt i chłopców. W zawodach
wystartowały drużyny z trzech szkół: Zespół Szkół nr 2 w Pieścirogach,
Szkoła Podstawowa w Nasielsku i Zespół Szkół nr 1 w Nasielsku.

STRZELEC (23.11.-21.12.)

Mistrzostwa Gminy

Po zaciętych i wyrównanych pojedynkach szkoły zajęły następujące
lokaty:

Tabela końcowa (kategoria dziewczęta rocznik 1991 i młodsi)
1.

ZS Pieścirogi

2.

SP Nasielsk

3.

ZS Nasielsk

Nie wszyscy ludzie wokół Ciebie są Twoimi przyjaciółmi. Więc nie zwierzaj
się każdemu, kto tylko chce Cię wysłuchać. Masz od tego najbliższych. W
tym tygodniu nie grozi Ci żadna choroba.

KOZIOROŻEC (22.12.-20.01.)
Nie musisz wszystkich obowiązków brać na siebie. Są osoby, które chętnie Ci
pomogą. W tym tygodniu nadarzy się wiele okazji do głębokich przemyśleń.
Może warto zmienić swoje zachowanie.

WODNIK (21.01.-19.02.)

Tabela końcowa (kategoria chłopcy rocznik 1991 i młodsi)

W sobotę wybierzesz się na przyjęcie. Poznasz kilka nowych osób, z którymi
będzie Ci się dobrze rozmawiało. Zadbaj o swoje zdrowie i kondycję.

1.

ZS Nasielsk

RYBY (20.02.-20.03.)

2.

ZS Pieścirogi

3.

SP Nasielsk

Czeka Cię przyjęcie spędzone w nowym i ciekawym towarzystwie. Będzie
panować wspaniała atmosfera. Ale takie przyjemności nie trwają wiecznie.
Szybko wrócisz do szarej rzeczywistości.

Skład drużyny ZS Pieścirogi dziewcząt: Paulina Gerek, Paulina Nowotko,
Anna Siekierska, Justyna Cieślak, Paulina Melaniuk, Marlena Wodzyńska,
Małgorzata Werczyńska, Monika Jagielińska, Joanna Sawicka, Anna Rajkowska, Angelika Zwierzyńska, Marta Gnas, Patrycja Strzelczak, opiekun
- Piotr Kowalski.
Skład drużyny ZS Nasielsk chłopców: Sebastian Rejchel, Marcin Ciskowski,
Paweł Chmielewski, Cezary Gąsiorowski, Filip Adamski, Bartek Kukliński,

Konrad Bożym, Mateusz Niedzielski, Krystian Sajnóg, Łukasz Wójcik, Kamil
Różański, opiekun – Jolanta Skurzyńska.
Zwycięskie drużyny będą reprezentowały naszą gminę na Mistrzostwach
Powiatu Nowodworskiego.

AM
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Zakończenie akcji
Komitetu Społecznego
,,Pomoc dla Adriana Lisickiego”
31 stycznia zakończył swą działalność Komitet Społeczny ,,Pomoc dla
Adriana Lisickiego’’.
Podczas naszej akcji udało się zebrać na leczenie poparzonego Adriana

OGŁOSZENIA DROBNE
Kupię mieszkanie M4 z balkonem na os. Warszawska
tel. 023 691 20 29
Kupię używany traktorek sadowniczy z małą przyczepką
tel. 0502 035 852
Zostań konsultantką AVON tel. 0604 337 414
Lekcje fortepianu profesjonalnie, niedrogo tel. 0501 216 608

4905,87zł. A wszystko to dzięki dzieciom, które są jego przyjaciółmi i
uczęszczają świetlicy socjoterapeutycznej. To właśnie jego koleżanki i
koledzy byli pomysłodawcami akcji, a my dorośli tylko im w tym pomogliśmy.
Już w czasie akcji opłacaliśmy leki, rehabilitację chłopca oraz dojazdy do
szpitala. W tym czasie przekazaliśmy matce chorego dziecka 2090,46zł.
Pozostałą kwotę daliśmy matce już po zakończeniu akcji.
Naszą akcje wspierało wiele osób, firm i szkół. Dziękujemy im za to.
Podziękowania składamy również panu Burmistrzowi który wspierał nas.
Dziękujemy dyrektorowi Banku Spółdzielczego, który udostępnił nam
specjalne konto.

WSZYSTKIM DZIĘKUJEMY
Gołębiewski Łukasz, Kowalski Leszek, Kownacka Janina
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MIEJSCE NA REKLAMĘ
TWOJEJ FIRMY
ZADZWOŃ !
023 691 23 43
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Kino NIWA
ZAPRASZA
20-22 luty godz. 18.00

„Good bye Lenin”
gatunek: Dramat/Komedia,
produkcja: Niemcy, od lat:
15, czas trwania: 120 min.
reżyseria: Wolfgang Becker
(II); scenariusz: Bernd Lichtenberg, Wolfgang Becker
(II); producent: Stefan Arndt;
zdjęcia: Martin Kukula; muzyka: Yann Tiersen; scenografia: Lothar Holler, Daniele
Drobny.
Nagrodzony „Niebieskim
Aniołem” na MMF w Berliie
w 2003 roku i nagrodą dla
najlepszego niemieckiego
scenariusza 2002 roku
film Wolfganga Beckera,
wybitnego niemieckiego
reżysera, pokazuje na czym
może polegać nostalgia za
komunizmem. Bohaterka
filmu traci przytomność,
kiedy widzi jak policjanci
pałują jej syna podczas obalania berlińskiego muru i przez kilka miesięcy
leży w śpiączce. Kiedy się budzi, nie ma już NRD, ale ona o tym nie wie,
nadal unieruchomiona w swoim łóżku. Narratorem obrazu jest jej syn Alex.
Wychowany przez matkę, komunistkę-aktywistkę, chadzający na pochody,
wychowywany na dobranocce o Piaskowym Dziadku. Alex kocha matkę i w
obawie o jej zdrowie tworzy przed nią iluzję dawnego świata. Cała kamienica
daje się wciągnąć w tę zabawę - powszechnie lubiano energiczną szefową
lokalnej organizacji partyjnej, do której wszyscy należeli. Ale odtworzyć
NRD wcale nie będzie tak łatwo.
Obsada: Florian Lukas – Denis, Chulpan Khamatova – Lara, Alexander Beyer
– Rainer, Michael Gwisdek - Dyrektor Klapprath, Daniel Brühl – Alex, Katrin
Saß - Christiane Kerner, Burghart Klaußner - Robert Kerner ojciec, Maria
Simon – Ariane, Jürgen Holtz – Ganske, Christine Schorn - Pani Schäfer,
Andreas Thiel - Spiker wiadomości, Stefan Walz (II) - Sigmund Jähn.

24-29 luty godz. 18.00

„Władca Pierścieni: Powrót króla”
gatunek: Fantasy/Przygodowy, produkcja: Nowa Zelandia/USA, dozwolony
od lat: 12, czas trwania: 201 min.
reżyseria - Peter Jackson; scenariusz na podstawie powieści J.R.R. Tolkiena
- Peter Jackson, Philippa Boyens; zdjęcia - Andrew Lesnie; muzyka - Howard
Shore; scenografia - Grant Major
Trzecia część Trylogii Władcy Pierścieni, w której dochodzi do konfrontacji
sił Władcy Ciemności Saurona ze zjednoczonymi siłami Ludów Śródziemia. Film opisuje ostateczne rozwiązanie, ciągniętej z epickim rozmachem,
historii Pierścienia. W tej części wyjaśni się czy Frodowi uda się wykonać
powierzoną mu misję, a mianowicie zniszczyć Jedyny Pierścień. Ci którzy
czytali już wiedzą, Ci którzy mają książkę przed sobą - zapraszam do kin.
Obsada: Elijah Wood - Frodo Baggins, Viggo Mortensen - Aragorn, Ian
McKellen - Gandalf Biały, Sean Bean – Boromir, Sean Astin – Sam, Orlando
Bloom – Legolas, Cate Blanchett - Galadriela, John Rhys-Davies – Gimli,
Andy Serkis - Gollum, Liv Tyler – Arwen, Brad Dourif - Grima, Hugo Weaving
- Elrond, Marton Csokas - Celeborn, Karl Urban – Eomer.

FOTO-PRZESTROGA
UWAGA!!! ŚLISKO

