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Czy przylecą do Modlina?

Więcej pożarów - czy będzie czym i za co je gasić?
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Życie Nasielska

Pożyczka na lepszą wodę
W

poniedziałek 29 marca 2004r. odbyła się XXV sesja Rady Miasta
Nasielsk. Po przyjęciu porządku obrad
Katarzyna Rusek, przewodnicząca
Rady, zapoznała zgromadzonych z
działaniami jakie podejmowała między sesjami. Ponadto przedstawiła
pismo z Ministerstwa Sprawiedliwości
dotyczące wypracowania stanowiska
nasielskiej Rady co do celowości włączenia gminy Nasielsk pod jurysdykcję Sądu Rejonowego i Prokuratury
w Nowy Dworze Maz.
Następnie Bernard Mucha, burmistrz Nasielska
zaproponował radnym wprowadzenie nowej
formuły przekazywania informacji dotyczących
najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce
w gminie. Sprawozdanie z tego co zostało wykonane pomiędzy sesjami będą referować nie
tylko przewodniczący Rady i burmistrz, ale także
dyrektorzy jednostek podległych gminie i kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego.
Po czym poinformował zgromadzonych, że
rozstrzygnięty został już jeden przetarg na budowę wodociągu – Cieksyn działki, jego budowa
rozpocznie się już w kwietniu. Dwa pozostałe ze
względu na brak decyzji dotyczących promess
z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostały „zawieszone”. W najbliższym czasie
odbędzie się przetarg na budowę wiaty – belownicy na wysypisku odpadów komunalnych w
Jaskółowie. Zapewnił, że już niedługo rozpocznie
się budowa chodnika przy ul. Warszawskiej, ponieważ Mazowiecki Zarząd Dróg uzyskał pozwolenie na budowę chodnika, którego wykonawcą
będzie gmina. Podpisany już został akt notarialny
sprzedaży obiektów po jednostce wojskowej
w Chrcynnie.
W pierwszej połowie maja na targach nieruchomości we Wrocławiu będzie prezentowana oferta
inwestycyjna gminy Nasielsk.
Krótko zrelacjonował także swoje spotkanie
z inwestorem zagranicznym, który poszukiwał
terenu na rozwinięcie swojej działalności na
oszarze naszej gminy. Jak powiedział burmistrz
rozmowy były trudne od samego początku,
ponieważ przedsiębiorca już przy wjeździe do
Nasielska uszkodził sobie samochód, na drodze
powiatowej. Niestety jak się później okazało dobra
jakość dróg dojazdowych, to dla tego inwestora
kluczowa kwestia, więc na razie nie podjął on
ostatecznej decyzji.
Radni dyskutowali nad zmianami w statutach sołectw w kontekście odwołań sołtysów i konieczności przeprowadzenia w tej sprawie konsultacji
społecznych z mieszkańcami poszczególnych
wsi. Rozważano nad trybem przeprowadzenia
konsultacji: przeprowadzanie zebrań wiejskich
w każdej wsi lub zorganizowanie jednego spotkania dla wszystkich zainteresowanych.
Następnie sprawozdanie z prac Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przedstawił dyrektor przedsiębiorstwa Wojciech Sierzputowski.

Mówił o tym, iż planowany jest zakup nowego
samochodu, po zimie prowadzone jest sprzątanie gminy, a także trwa wymiana i instalowanie
nowych wodomierzy.
Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Anna Brzezińska mówiła o zmianach
w ustawie o zasiłkach rodzinnych, które wejdą w
życie 1 maja. Do tej pory świadczenia te wypłacał ZUS, KRUS, czy Fundusz Alimentacyjny. Teraz
będzie to obowiązkiem gminy.
Natomiast Stanisław Tyc, dyrektor Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej poinformował zebranych o
powiększeniu księgozbioru biblioteki. Następnie o
realizacji bieżących zadań mówili kierownicy poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego.
W dalszej części posiedzenia radny Andrzej Zawadzki pytał między innymi o budowę chodnika
przy ulicy Polnej, o chodnik przy ulicy Płońskiej, a
także o nieczynne słupy telegraficzne. Zgłosił też
pomysł zlokalizowania przy składowisku odpadów przytuliska dla bezdomnych zwierząt.
Radny Michał Wójciak zaproponował, by pod
nadzorem pracowników ZGKiM osoby zatrudnione w ramach robót publicznych zajęły się
wyrobem kostki brukowej. Miałoby to zmniejszyć
koszty zakupu materiałów i pozwolić na szybszą
wymianę nawierzchni chodników.
Następnie radni jednogłośnie podjęli uchwały:
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w wysokości 600 tys.zł na finansowanie
wydatków związanych z inwestycją pod nazwą:
„Modernizacja stacji uzdatniania wody Jackowo”, oraz w sprawie zaciągnięcia pożyczki
w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości 281 tys. zł
na finansowanie wydatków związanych z inwestycją pn. „Termomodernizacja budynku przy
ul. Elektronowej na siedzibę Urzędu Miejskiego”.
Większością głosów przyjęto uchwałę w sprawie
zaciągnięcia pożyczki z WOFŚiGW w wysokości
290.412 zł na finansowanie wydatków związanych z inwestycją pn. „Sieć wodociągowa
z przyłączami Cieksyn działki”.

sens walczyć? Prawo moralne, o którym mówił
radny A. Zawadzki należy do nas, ale prawo własności leży po stronie ZOZ-u pułtuskiego.
Po krótkiej wymianie zdań radni przyjęli uchwałę
w sprawie zmian w budżecie. Następnie uchwalono nadanie nazw ulic w Nowych Pieścirogach
są to: Koralowa, Perłowa.
Marek Maluchnik, kierownik wydziału administracji, kontroli i nadzoru nasielskiego Urzędu
Miejskiego przedstawił propozycję przystąpienia
przez gminę Nasielsk do programu „Polski projekt
400 miast”, który prowadzony jest pod patronatem Akademii Medycznej w Gdańsku.
Radny Zawadzki wnioskował, by skierować propozycję do komisji zdrowia, ale wniosek przepadł
w głosowaniu i przyjęto uchwałę wyrażającą chęć
przystąpienia gminy do realizacji tego programu.
Pełnomocnikiem gminy w kontaktach z Akademią Medyczną został M. Maluchnik.
W części obrad poświęconej udzielaniu odpowiedzi na zadane wcześniej przez radnych pytania jako
pierwszy zabrał głos W. Sierzputowski, dyr. ZGKiM
informując, że są już przygotowane materiały, które
posłużą do budowy chodnika w ulicy Polnej i w
najbliższym czasie rozpoczną się tam prace budowlane. Mówił też, że osoby pracujące na tzw. robotach publicznych zajmują się przede wszystkim
oczyszczaniem poboczy drogowych z krzaków.
Zgodził się co do tego, że można wykonywać też
kostkę brukową, ale na ten cel są potrzebne określone nakłady, maszyny i materiały.
Radny Dariusz Leszczyński zaproponował, by
dokonać spisu niedziałających słupów telegraficznych i zaprosić przedstawicieli Telekomunikacji, żeby je zlokalizowali i określili, które z nich
można zlikwidować.

Projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie
przedstawiła Ludwina Turek, skarbnik gminy,
informując radnych o konieczności wykupu
sprzętu i wyposażenia przychodni w Nasielsku
od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Pułtusku za kwotę 30 tys. zł.

Burmistrz wyjaśnił, że jest gotowa koncepcja
chodnika przy ul. Płońskiej, a trwa opracowywanie
dokumentacji, podobnie jest z zatoką autobusową przy szkole podstawowej w Nasielsku. Uznał
też, że utworzenie przytuliska dla zwierząt przy
wysypisku w Jaskółowie może być kłopotliwe
i konfliktogenne. Wiceprzewodniczący Rady
Andrzej Królak zapytał o opinię w tej sprawie
radnego Wojciecha Krzyczkowskiego. – Część
radnych, z poprzedniej kadencji pewnie pamięta,
że mieszkańcy Jaskółowa sygnalizowali tę sprawę: mówiąc najpierw wysypisko, potem psy, a
potem jeszcze coś. Panie burmistrzu zostawmy
ten temat – zaproponował radny.

Radny Zawadzki twierdził, że skoro przez tyle
lat mieszkańcy gminy Nasielsk korzystali z tego
sprzętu i płacili na niego składki nie powinni go
teraz wykupywać.

Burmistrz udzielił też obszernych wyjaśnień
w kwestii osób wchodzących w skład drużyny
samorządowców, która reprezentuje naszą gminę
w zawodach sportowych.

Jednak burmistrz przypomniał, że podczas
przejmowania ośrodka zdrowia w Cieksynie,
od ZOZ-u płońskiego też był wykupywany sprzęt
medyczny.

Wśród pism skierowanych do Rady znalazła się
prośba Państwowej Straży Pożarnej w Nowym
Dworze Maz. o dofinansowanie zakupu samochodu.

- Chętnie zgodziłbym się na to, żeby ktoś mnie
w tej sytuacji zastąpił. Proponowałbym powołanie komisji, która zajęłaby się wyceną sprzętu
i negocjacjami ze starostwem w Pułtusku -mówił.- Uważam, że jest to wysoka cena, ale czy jest

Wśród wolnych wniosków radny M. Wójciak
zgłosił propozycję przystąpienia gminy Nasielsk
do Związku Gmin Wiejskich.
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Jak lotnisko, to tylko w Modlinie...
Międzynarodowy Port Lotniczy wita
swoich pasażerów...życzymy miłej
podróży...
Jest bardzo prawdopodobne, że już za kilkanaście
lat usłyszymy te słowa w Modlinie. Możliwe, że
właśnie tu powstanie jedno z najnowocześniejszych europejskich lotnisk.
Jest to na razie tylko gdybanie. Modlin
ma bowiem konkurenta – Mszczonów.
Te dwie miejscowości zostały wskazane
przez ministerstwo infrastruktury jako
najlepsze lokalizacje dla nowego portu
lotniczego, który miałby odciążyć lotnisko w Warszawie. Kandydatur było
wiele. Wybrano dwie najlepsze. Brano
przy tym pod uwagę m.in. położenie,
istniejącą infrastrukturę oraz względy
ekonomiczne – chociażby wstępny
koszt budowy, czy ewentualnej rozbudowy (już istniejącego lotniska)
w Modlinie. Jak nas poinformowano
w ministerstwie infrastruktury, obecnie
trwają starania o pozyskanie funduszy
zagranicznych (w postaci grantu) na
przeprowadzenie szczegółowej analizy
obu lokalizacji. O pozyskanie pieniędzy
zabiega zarówno resort, jak i Urząd Lotnictwa Cywilnego. Zapytania w tej sprawie zostały przesłane najpierw do rządu
amerykańskiego, a ostatnio również do
niemieckiego i hiszpańskiego. Ministerstwu zależy, aby był to grant rządowy,
nie zaś jakiejkolwiek korporacji, czy
firmy. A chodzi o sporą kwotę, bo
- o co najmniej - 1 milion dolarów. Jeszcze dwa miesiące temu na konferencji prasowej,
minister infrastruktury Marek Pol informował
o wynikach prac „międzyresortowego zespołu
ds. wyboru drugiego lotniska dla Warszawy”.
Przedstawił wtedy raport, z którego wynikała
pozytywna ocena Modlina i Mszczonowa oraz
że „kolejnym etapem prac będzie opracowanie
studium wykonalności dla obydwu zakwalifikowanych inwestycji”. Zapytaliśmy po co są te
kolejne analizy i kolejne wydatki, czy styczniowy
raport nie mógł precyzyjnie wskazać lokalizacji.
W ministerstwie infrastruktury odpowiedziano
nam – Raport zespołu jest analizą wstępną
i posłużył do wyłonienia potencjalnej lokalizacji
według kryteriów ściśle określonych. Obecnie
chodzi nie tylko o uzyskanie dodatkowej opinii
zagranicznych ekspertów, patrzących „z dystansu”, ale przede wszystkim o uwzględnienie finansowych aspektów inwestycji. Chodzi o to, aby
eksperci uwzględniając potencjalne lokalizacje,
uwzględnili przede wszystkim najkorzystniejsze
rozwiązania finansowe, które będą najmniej
kosztowne i pozwolą osiągnąć zasadniczy cel.
Inaczej mówiąc – chodzi o wszechstronne rozważenie od strony ekonomicznej wskazanych
przez Zespół lokalizacji.
Jeżeli znajdą się pieniądze, będzie analiza. Ministerstwo infrastruktury spodziewa się, że będzie
ona prawdopodobnie gotowa we wrześniu tego
roku i dopiero po zapoznaniu się z nią cały rząd
podejmie ostateczną decyzję. Nie pozostaje nic

innego, jak tylko czekać do końca tego roku.
O opinię w tej sprawie poprosiliśmy Mazowiecki
Urząd Wojewódzki w Warszawie. Okazuje się,
że tu też cierpliwie czekają na decyzję resortu,
bo odpowiedziano nam, że – Wojewoda, jako
organ administracji publicznej nie posiada kom-
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i będą się one lokowały nie tylko w najbliższym
sąsiedztwie lotniska, z pewnością będą również
poszukiwały wolnych terenów inwestycyjnych
o stosunkowo niskiej cenie, a dobrze skomunikowanych z lotniskiem. Jest więc to szansa na rozwój dla wielu nie tylko sąsiadujących z Nowym

petencji do podejmowania decyzji w sprawie
budowy lotniska. Organem właściwym jest
Minister Infrastruktury.

Dworem samorządów. Takiej szansy być może
już nigdy nie będziemy mieli, więc nie możemy
sobie pozwolić na bierność.

Powstaniem lotniska w Modlinie zainteresowane
są sąsiednie gminy - no i oczywiście Nowy Dwór
Mazowiecki – jako gospodarz terenu, na którym
inwestycja ma powstać.

Bernard D. Mucha, burmistrz Nasielska, o inwestycji mówi wprost – Jest to cywilizacyjna szansa dla
całego powiatu nowodworskiego. Jestem przekonany, że budowa lotniska w Modlinie w znacznym stopniu wpłynęłaby na zmniejszenie skali
bezrobocia - między innymi w naszej gminie.
Bez namysłu podpisałem Deklarację Poparcia
dla tej inwestycji.

Wszyscy mówią jednym głosem: lotnisko
w Modlinie, to nasza szansa. W piśmie, które otrzymaliśmy z Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze
Maz., czytamy: Burmistrz, Jacek Kowalski uczestniczy w licznych spotkaniach z przedstawicielami
organizacji przedsiębiorców, samorządowcami,
parlamentarzystami. Uzyskujemy kolejne deklaracje poparcia dla naszej lokalizacji w formie
stanowisk różnych organizacji, przesyłanych do
władz centralnych i mediów. Budowa lotniska
w Modlinie jest szansą na szybki rozwój nie tylko
dla Nowego Dworu, Zakroczymia, czy Nasielska,
ale dla wielu gmin położonych w strefie bezpośredniego i pośredniego oddziaływania lotniska.
Wiele miejsc pracy może powstać w ramach
działania samego lotniska (eksperci szacują, że
każdy 1 milion pasażerów obsługiwanych rocznie
przez port lotniczy daje ok. 1 tys. miejsc pracy),
ale także w firmach, które naturalnie lokalizują się
przy tego rodzaju węzłach komunikacyjnych, np.
firmy z branży logistycznej i spedycyjnej, hotelarskiej, handlowej. Inwestycja tej skali przyciągnie z pewnością bardzo wiele przedsiębiorstw

O lotnisku było głośno kilka lat temu. Otóż,
w połowie lat dziewięćdziesiątych, na lotnisku i wokół niego miała powstać Północno-Mazowiecka
Strefa Ekonomiczna. Niestety, pomysł „nie wypalił”.
Rząd był zmuszony odstąpić od tego zamiaru ze
względu na zbliżającą się integrację z Unią Europejską, która – jak wiadomo – stref nie akceptuje.
Mówiło się wtedy, że Nowy Dwór Mazowiecki i
sąsiednie gminy straciły wielką szansę rozwoju.
Modlin jest położony 35 kilometrów od Warszawy. Grunty pod lotniskiem, to ponad 580 hektarów. Należą do Skarbu Państwa, a gospodaruje
nimi Agencja Mienia Wojskowego. Skarb Państwa
jest również właścicielem większości gruntów
przylegających do lotniska. Pola, którymi zarządza Agencja Nieruchomości Rolnej zajmują blisko
550 hektarów. Główna droga startowa dla samolotów ma ponad 2 i pół kilometra długości.

Tekst i zdjęcia Dariusz Panasiuk
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Zabezpieczenie przeciwpożarowe i utrzymanie straży, to nie tylko zadanie gminy...

„Życie Nasielska” rozmawia ze Zbigniewem
Zarańskim, Komendantem Miejsko-Gminnym
Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasielsku

Panie Komendancie, przyszła wiosna. Czuć
spaleniznę i codziennie słyszy się syreny
wozów strażackich. Co płonie najczęściej,
jakie są główne przyczyny pożarów?
Wraz z nastaniem wiosny strażacy najczęściej
wyjeżdżają do gaszenia traw. Mieszkańcy nie
zdają sobie sprawy ze skutków wypalania łąk
i rowów. Zagraża ono bezpośrednio ludziom,
jak i ich mieniu. Powoduje skażenie środowiska
naturalnego oraz przyczynia się do niszczenia
szlachetnych gatunków roślin. Ponadto osłabia
gotowość bojową straży i, co jest dla nas najgorsze, jest bardzo kosztowne. Zużywają się pojazdy strażackie, niepotrzebnie wydaje się dużo
pieniędzy na paliwo. Wypalanie traw jest prawnie
zabronione – jest o tym mowa w Rozporządzeniu
MSWiA. Największe zagrożenie pożarami jest tam,
gdzie są ugory, gdzie rolnicy nie wykonują na czas
podorywek ściernisk.

Sprawcy podpaleń jak zwykle są nieuchwytni?
Przeciwdziałanie i zwalczanie zagrożenia należy
przede wszystkim do właścicieli majątku, gruntu.
To oni sami w pierwszej kolejności powinni (przy
pomocy sąsiadów) likwidować źródło ognia,
jeszcze w zarodku. Cały czas apelujemy do
społeczeństwa, aby zapobiegało powstawaniu
pożarów. Często stwierdzamy, że powodem
pożarów są podpalenia. O sprawcach niekiedy
dowiadujemy się przypadkowo, podczas kłótni,
czy sąsiedzkich nieporozumień. Wtedy wychodzi
na jaw, że to „ten” podpalił.

Minął pierwszy kwartał. Jaki on był w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego
roku? Chodzi oczywiście o statystykę – o
porównanie liczby pożarów.
Jeszcze nie mam pełnych danych, ale już teraz
mogę stwierdzić, że będzie ich więcej. W pierwszym kwartale ubiegłego roku straż wyjeżdżała
do akcji 52 razy.

Ile jednostek OSP w gminie Nasielsk walczy
z żywiołem? Czy są one w stanie zapewnić
bezpieczeństwo jej mieszkańcom? Ilu jest
strażaków?
W gminie Nasielsk jest siedem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym dwie działające
w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Są one w stałej gotowości do działań
bojowych i pozostają w dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
– wchodzą w skład Kompanii Odwodowej PSP. Na
terenie gminy jest 171 strażaków. Nasze jednostki,
w wypadku powstania pożaru, w jego początkowej fazie, powinny opanować źródło pożaru przy
pomocy własnego sprzętu, który znajduje się na

ich wyposażeniu. W zakładach
pracy mogą jedynie opóźniać
rozprzestrzenianie się ognia.
W tym przypadku niezbędna
jest natychmiastowa pomoc
Jednostek Ratowniczo Gaśniczych PSP. To one są wyposażone w odpowiedni sprzęt.
Członkowie OSP muszą się
stale szkolić, zdobywać nową
wiedzę i doświadczenie, żeby
potem móc podejmować
trafne decyzje. Mają pamiętać,
że jeden dowodzi, a reszta
wykonuje zadania. Tylko tak
rozumiana taktyka przynosi
pożądane efekty. Należy przy
tym pamiętać, że konieczne
jest współdziałanie kierownictwa zakładu, właścicieli posesji,
a nawet sąsiadów z dowódcą
akcji gaśniczej, czy też ratowniczej. Jest takie powiedzenie:
jacy mieszkańcy – taka straż.
Wiele zależy od mieszkańców.

Kto kieruje działaniami
strażaków?
Jednostki OSP w Nasielsku wchodzą do działań
bojowych zgodnie z decyzjami Powiatowego
Stanowiska Kierowania PSP – nawet, gdy są one
„miejscowo” powiadamiane. W straży pożarnej
obowiązuje zasada natychmiastowego powiadamiania Powiatowego Stanowiska Kierowania o
każdym zdarzeniu i wyjeździe. Jako Komendant
Gminny OSP mam prawo zarządzania gotowości
bojowej i kierowania jednostek OSP do działań,
które wymagają udziału straży pożarnej. Powiadamiam jednocześnie stanowisko kierowania, a
w przypadku zagrożenia w gminie – również
burmistrza.

Nie wypada, ale w tym wypadku trzeba mówić – i to głośno - o środkach finansowych.
Ile pieniędzy i z jakich źródeł przeznacza się
rocznie na utrzymanie jednostek OSP?
Do 30 października każdego roku jednostki OSP
są zobowiązane do składania (na moje ręce) zapotrzebowań na niezbędne środki. Dokumenty
są analizowane przez Zarząd Gminny OSP i
przedstawiane Zarządowi Gminy i burmistrzowi.
Przemyślane propozycje przedstawione przez
OSP, po pozytywnym zaopiniowaniu przez komisję budżetu i finansów – już jako wnioski do
budżetu – są rozpatrywane na sesji Rady Miejskiej. Muszę przyznać, że do tej pory, środków
wystarczało tylko na „minimalne” utrzymanie
jednostek OSP. Potrzeby są znacznie większe.
Niestety, nie mają one pokrycia w finansach.
W ubiegłym roku przyznano nam 130 000

złotych na wszystkie jednostki OSP w gminie.
W tym roku 106,5 tysiąca złotych. Ta kwota jest
przeznaczana na opłacenie rachunków za paliwo,
na ubezpieczenie ludzi i pojazdów pożarniczych
oraz na zakup sprzętu i jego remonty. Przyznane
środki są zbyt małe, ponieważ jest pilna potrzeba
wymiany pojazdów strażackich i innego sprzętu.
O mundurach bojowych już nie wspominam. Do
tej pory mieliśmy możliwość otrzymania dotacji
przeznaczonych dla jednostek OSP będących w
KSP. Była to dotacja celowa w wysokości 7000
złotych. Mogliśmy korzystać również z upustów
przy zakupie sprzętu pożarniczego – wykorzystywaliśmy środki NFOŚiGW. Obawiam się, że gmina
nie będzie w stanie utrzymać siedmiu jednostek
OSP – przy małych dochodach, a dużych wydatkach. Wskazana jest pomoc ze strony naszej społeczności, o którą już wielokrotnie się zwracałem.
Zabezpieczenie przeciwpożarowe i utrzymanie
straży, to powinno być nie tylko zadanie gminy,
ale również społeczeństwa. Przecież to właśnie
ono powoduje większość zdarzeń – chociażby
wypalanie traw i inne katastrofy.

…a Pana zdaniem, jaka to powinna być
kwota, żeby wystarczyło na utrzymanie
straży?
Odpowiedzieć na to pytanie nie jest łatwo. Myślę, że nawet tęgie umysły miałyby trudności z
określeniem tej kwoty. Uważam, że powinien być
opracowany wspólny, gminny plan – ile jednostek

ciąg dalszy na str. 5
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„Życie Nasielska” rozmawia ze Zbigniewem Zarańskim
dokończenie ze str. 4

straży chcemy mieć, w jaki sprzęt je wyposażyć,
ilu strażaków utrzymywać w dyspozycyjności.
Niektóre koszty da się bez problemu policzyć. Na
przykład używany samochód pożarniczy, bez wyposażenia, kosztuje od 75 do 90 tysięcy złotych.
Ubranie jednego strażaka (mundur bojowy, hełm,
buty, sygnalizator bezruchu) to 5200 złotych. To
tylko niektóre elementy wyposażenia.

Niestety, zdarza się, że jedni strażacy
ratują życie i mienie, gdy w tym samym
czasie drudzy narażają swoich kolegów na
poważne niebezpieczeństwo. Czy znane są
Panu przypadki, kiedy to właśnie strażacy
są sprawcami podpaleń?
Są stwierdzone takie przypadki w naszym powiecie. Pseudo-strażacy lub ich sympatycy bawią się
w piromanów – podpalaczy. Świadczy to tylko
o bardzo słabej organizacji strażackiej i niedojrzałym społeczeństwie. Podpalacz, to również
świętokradca, a może i morderca. Takich ludzi
należy eliminować z otoczenia.
Jest trochę prawdy w tym, że
ustawodawca wyrządził krzywdę
społeczeństwu. Bowiem zapisał w
ustawie, że strażakowi za udział w
akcji - za jedną godzinę - należna
jest kwota w wysokości do 1/175
średniej krajowej pensji. Moim zdaniem lepiej by było, gdyby był zapis
mówiący o wyróżnieniu nagrodą
rzeczową za nienaganną służbę
społeczną i duże zaangażowanie na
rzecz ochrony przeciwpożarowej.

wcale, że wszyscy dostają po równo właśnie tyle.
Jednak ostateczną stawkę powinien określić dowódca akcji, czy szkolenia. Zalecam naczelnikom
OSP i kierownikom szkoleń różnicowanie stawek.
Będzie to, moim zdaniem, bardziej mobilizować
do rzetelnego wykonywania zadania. Ustalona
stawka może być obniżona do symbolicznej
złotówki, gdyż ustawodawca zapisał – „wypłaca
się do 1/175 średniej krajowej”. Nie określił ani
minimalnej, ani maksymalnej stawki

Starsi strażacy – ochotnicy, to - w powszechnym mniemaniu - zapaleńcy. Mówi się, że
OSP się starzeje. Czy tu, w Nasielsku, są
chętni wśród młodzieży do tego „fachu”?
Do Ochotniczej Straży Pożarnej może wstąpić
każdy w wieku od 18 do 55 lat. Są to czynni strażacy. Starsi mogą być członkami wspierającymi.
W OSP w Nasielsku jest kilku młodych członków.
Dopiero rozpoczynają swoją pracę. Muszą oni
jeszcze wiele się nauczyć, żeby w przyszłości

chodzić uroczyście w maju w Tygodniu Ochrony Przeciwpożarowej. Według mnie, najlepszym
terminem jest 8 maja tego roku. To, jak będą
wyglądać obchody, będzie zależeć od mieszkańców i władz miasta. OSP w Nasielsku działa
na rzecz miasta, gminy, powiatu, województwa.
Nie wyobrażam sobie, żeby - na przykład - panna
młoda i pan młody sami wyprawiali sobie wesele.
Tak samo jest i w przypadku straży. Już powinien
działać Społeczny Komitet Obchodów Setnej
Rocznicy Utworzenia OSP w Nasielsku. To on
powinien opracować scenariusz uroczystości, a
resztą mogliby się zająć organizatorzy. Jakie kierownictwo, taka impreza. Najlepszym miejscem
dla obchodów rocznicowych jest stadion sportowy w Nasielsku. Rozpoczniemy mszą świętą ,
potem uroczysta parada… Zaprosimy wszystkich
mieszkańców naszej gminy, przedstawicieli gmin
sąsiednich, przedstawicieli władz różnych szczebli i oczywiście władze Związku OSP. Dokonamy
dekoracji sztandaru.

W jednej z gmin powiatu
nowodworskiego było wiele
przypadków celowych podpaleń. Dochodzenie pokazało, że
chodziło o pieniądze. Strażacy
mieli płacone za każdy wyjazd
do akcji gaśniczej. Tę sytuację
wykorzystywali skrzętnie młodzi chłopcy – „sympatycy” OSP.
Jak powinni być ukarani?
Wszyscy mieszkańcy, którzy są
sprawcami wykroczeń powinni
być karani karami pieniężnymi i
karami dodatkowymi, czyli pracami fot. M. Stamirowski
publicznymi. W wypadku niemożności wyegzekwowania pieniędzy,
godnie zastąpić starszych. Niestety, dziś jest trudno
organ wymierzający karę powinien kierować pozyskać chętnych do pracy społecznej.
przestępcę do prac publicznych - trzykrotnie
przy tym zwiększając liczbę godzin do odpra- W tym roku ważna rocznica – stulecie
cowania. W ten sposób byłyby wyeliminowane Ochotniczych Straży Pożarnych w Nasielsku.
osoby szkodzące społeczeństwu. Może wreszcie Jak będzie wyglądać uroczystość?
zapanowałby ład i porządek.
Historia Ziemi Nasielskiej wskazuje 1819 rok
Jakie wynagrodzenie za udział w akcji jako początek zorganizowanej działalności
otrzymują strażacy w Nasielsku?
strażaków na tym terenie. Dopiero w 1904
roku miejscowe władze, specjalnym dekretem,
Zgodnie z decyzją władz miasta, w bieżącym
nakazały uiszczać obowiązkowe opłaty na rzecz
roku, strażak – ochotnik może otrzymać za udział
ochrony przeciwpożarowej. Wtedy też powstała
w czynnej akcji w działaniach bojowych straży, za
namiastka organizacji strażackiej, którą kierowali
udział w ćwiczeniach oraz za aktywny udział w
wybrani przedstawiciele miasta. Jest to dla nas
szkoleniu – 8 złotych za godzinę. Nie oznacza to
znacząca data. Proponujemy, aby stulecie ob-

Rocznica - to jedno, ponadto idą Święta
Wielkiej Nocy, czego więc należy życzyć
strażakom?
Żeby spędzili te Święta w rodzinnym gronie i w
spokoju – nie tak, jak w ubiegłym roku, walcząc
z pożarami lasów. Korzystając z okazji, w imieniu
strażaków życzę wszystkim mieszkańcom miasta i
gminy Nasielsk Wesołych Świąt Wielkanocnych.

Dziękuję za rozmowę.
Ze Zbigniewem Zarańskim, Komendantem
Gminnym OSP w Nasielsku rozmawiał
Dariusz Panasiuk
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Na własne oczy

Dzikie wysypisko
Przy ulicy Młynarskiej tuż obok strażnicy Ochotniczej Straży
Pożarnej powstało dzikie wysypisko śmieci. Na zaniedbanej,
prywatnej działce ktoś systematycznie wyrzuca różnego rodzaju
opakowania i odpadki. Latem są one mniej widoczne, ponieważ
teren ten porasta wysoka trawa, ale teraz widać je dokładnie. Mało
efektowne śmieciowisko utworzone zostało przy ogrodzeniu OSP.
Strażacy zaś na swoim terenie mają pojemnik na śmieci i dbają
żeby było tu czysto. Czyżby sąsiedzi zamiast do koszy podrzucali
tu swoją „produkcję”? Oj przydałaby się tu kontrola i mandaty, bo
teren znajduje się w widocznym miejscu i nienajlepiej świadczy
o mieszkańcach Nasielska.

fot. M. Stamirowski

MK

SYLWETKI

Anna Małgorzata Łapińska
– urodziła się w 1949 roku
w Lesznie Wielkopolskim.
Mąż Kazimierz – nauczyciel
języka angielskiego. Ma troje
dzieci. 27 letnia Łucja jest absolwentką Akademii Medycznej w Bydgoszczy, pracuje jako
przedstawiciel medyczny w
firmie farmaceutycznej. 25
letnia Olimpia podobnie jak
siostra ukończyła Akademię
Medyczną w Bydgoszczy,
pracuje jako mgr fizjoterapii
w NZOZ w Nowym Mieście
i Jońcu. Zajmuje się również
rehabilitacją w Nasielskim
Caritasie. 19 letni Łukasz, tegoroczny maturzysta, przygotowuje się do studiów w
Akademii Medycznej.

fot. M. Stamirowski

KRONIKA
POLICYJNA
20 marca w Lubominie częściowemu spaleniu uległo 200m2 młodnika
świerkowego o wartości około 1000 zł.

Pani Anna ukończyła Akademiię Medyczną w Poznaniu. Jest internistą i lekarzem rodzinnym. Ponadto zajmuje się medycyną paliatywną – prowadzi
hospicjum należące do Caritasu w Pułtusku. Sprawuje opiekę nad obłożnie
chorymi pacjentami w domach (opieka zorganizowana przez stację Caritas
w Nasielsku). Stworzyła NZOZ, w którym pacjenci przyjmowani są bezpłatnie
dzięki umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia.

27 marca w Chrcynnie, na skrzyżowaniu dróg opel „Vectra” zderzył się
z motorowerem „Simson”. Motorowerzysta z obrażeniami ciała został
odwieziony do szpitala.

W Radzie Miejskiej zasiada po raz pierwszy. Jest członkiem Komisji ds.
Rodzin, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska, a także Komisji
Oświaty Kultury i Sportu. Swoją działalność społeczną rozpoczęła nie będąc
jeszcze radną. Pełniąc funkcje kierownika Przychodni w Nasielsku współpracowała ze Społecznym Komitetem Na Rzecz Zakupu Karetki Pogotowia Dla Mieszkańców Miasta i Gminy Nasielsk. Obecnie stara się nawiązać
współpracę z ks. dyrektorem Caritasu Płockiego, który zainteresowany jest
przejęciem budynku Pomocy Społecznej i utworzeniem w nim Centrum
Diagnostycznego. Centrum to miałoby służyć nie tylko mieszkańcom naszej gminy. Obsługiwałoby również pacjentów z okolicznych szpitali. Temu
projektowi Pani Anna poświęca najwięcej uwagi sądząc, że przy pomocy
dobrych i myślących ludzi uda się to stworzyć. Jej zdaniem poza łatwym
dostępem do badań wynikają z tego także inne korzyści, takie jak np. powstanie nowych miejsc pracy. Twierdzi również, że rozwój naszego miasta
byłby porównywalny z tym, jaki miał miejsce po utworzeniu Wyższej Szkoły
Humanistycznej w Pułtusku.

28 marca w Kosewie zatrzymano rowerzystę. Alkomat wykazał 1,04 i 0,95
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Wolne chwile poświęca czytaniu książek i słuchaniu muzyki poważnej.
Bardzo lubi teatr i operę, choć nie ma ostatnio na to zbyt wiele czasu.

Nocą z 22 na 23 marca z niestrzeżonego parkingu przy ul. Warszawskiej
skradziono skodę Felicję. Wartość ok. 19000 zł.
Nocą z 25 na 26 marca z terenu wysypiska śmieci w Jaskółowie złodzieje
skradli aluminiowe wsporniki ogrodzenia. Straty oszacowano na 2448 zł.
Nocą z 26 na 27 marca w Zaborzu nieznani sprawcy skradli 400 metrów
przewodów linii energetycznej. Szkodę Zakładu Energetycznego Płock
oszacowano na ok. 1000 zł.
26 marca w Nowych Pieścirogach policjanci zatrzymali jadącego na
rowerze Mirosława J. Kontrola alkomatem wykazała 0,29 mg/l alkoholu
w wydychanym powietrzu.
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do pierwszego zespołu redakcyjnego miesięcznika, w którego skład wchodzili: A. Stamirowski, W. Kordulewski, M. Grubecki, A. Zawadzki, T. Zawadzki,
M. Wasierzyński. Wyróżnieni zostali również stali współpracownicy pisma:
K. Cienkowska, J. Różalski, D. Dalecki.

Gratulacje od burmistrza przyjmuje Jerzy Różalski
W spotkaniu zorganizowanym z tej okazji wzięli udział przedstawiciele Rady
Miejskiej i władz miasta oraz zaproszeni goście. B. Mucha, burmistrz miasta
podziękował i wyraził uznanie wszystkim, którzy przez te lata wnosili swój
wkład w tworzenie tego czasopisma. Wręczył im też pamiątkowe dyplomy
i upominki – długopisy i „ostre” pióra. Szczególne podziękowania skierował
O doskonałe humory uczestników spotkania zadbał Tadeusz Ross, który
przedstawił ponad godzinny program rozrywkowy.

Dla naszego zdrowia
Gmina Nasielsk będzie uczestniczyła w ogólnopolskim zdrowotnym programie leczenia chorób sercowo – naczyniowych, który pod hasłem „Polski
projekt 400 miast” adresowany jest do społeczności małych miast (od 1 do
8 tysięcy ludzi) oraz otaczających je wsi.

red

Ma on na celu nie tylko przeprowadzenie badań, ale także propagowanie
zdrowego stylu życia. Realizacja projektu składać się będzie z kilku części.
Jedną z nich będą przeprowadzane w ciągu całego tygodnia przesiewowe
badania ciśnienia tętniczego oraz poziomów: cholesterolu i glukozy we
krwi (bezpłatnie).
Osoby, u których zostanie wykryte nadciśnienie tętnicze zostaną zaproszone
do wzięcia udziału w specjalnym programie edukacyjnym. W planach jest
także sfinansowanie tym osobom pogłębionych badań diagnostycznych.
Przeprowadzona zostanie też akcja społeczna adresowana do osób cierpiących na choroby układu krążenia, jak również dla osób zdrowych mająca
na celu propagowanie zdrowego stylu życia. Zachęcać ona będzie do rzucenia palenia tytoniu, podejmowania rekreacyjnej aktywności fizycznej i
zdrowego odżywiania.
Medycznym koordynatorem programu jest Akademia Medyczna w Gdańsku. Rada Gminy Nasielsk podjęła uchwałę wyrażając wolę przystąpienia do
programu. Koordynatorem programu z ramienia samorządu gminnego upoważnionym do kontaktów z Akademią Medyczną został Marek Maluchnik,
kierownik wydział administracji, kontroli i nadzoru UM w Nasielsku.
- Otrzymaliśmy wstępne informacje dotyczące organizacji tego projektu.
Na ostatniej sesji radni podjęli decyzję o wzięciu udziału w tym programie,
w tym o wyborze koordynatora. Na razie wszystko jest w fazie przygotowań, przekazane zostały do Akademii Medycznej informacje dotyczące
działających na terenie naszej gminy placówek służby zdrowia, bo program
obejmie wszystkich naszych mieszkańców, bez względu na to do jakiego
zapisali się ZOZ-u – poinformował nas M.Maluchnik, kierownik wydziału
administracji kontroli i nadzoru UM w Nasielsku.

MK

O doskonałe humory uczestników spotkania zadbał Tadeusz Ross
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ROLA MEDIÓW W WYCHOWANIU
Każdy z nas korzysta z wielu urządzeń komunikacyjnych i informatycznych, a błyskawiczna
zdolność przekazu informacji na świecie pozwala
na 11 minutowy czas obiegu ważnej informacji
dookoła globu. Media masowe są liczne, działają systematycznie a ich przekazy są masowo
odbierane. Stały się też narzędziem kontroli i zarządzania społecznego, mobilizacji i pobudzania
innowacyjności.
Korzystanie z mediów stało się najpowszechniejszą formą spędzania wolnego czasu i dostarczania rozrywki. Są ważnym i ciągle rozwijającym
się sektorem życia zbiorowego, rodzajem
działalności gospodarczej powiązanej z innymi
instytucjami społecznymi. Ich rozwój uczynił
radykalne zmiany w rozwoju myślenia, zachowania i kultury człowieka.
Często słowo media odnoszone było do środków masowego przekazu. Pedagodzy proponują
stosowanie tego terminu zarówno do środków
dydaktycznych, jak i środków masowego oddziaływania, tj. różnego rodzaju przedmioty,
urządzenia przekazujące odbiorcom określone
informacje (komunikaty) poprzez słowa, obrazy
i dźwięki. Do mediów zaliczamy radio, telewizję,
magnetowidy i komputery, a także tablice, podręczniki, mapy, modele.
Istnieje wiele definicji określających media, zwróciłam uwagę na jedną z nich: A. Lepa twierdzi, że
„we wszystkich definicjach określających media

występują 4 elementy: pośrednictwo techniki
(urządzenia elektryczne czy elektroniczne),
przekazywane obrazy i dźwięki, przekazujący
komunikat (np. autor felietonu, reżyser filmu )
oraz masowy odbiorca”. ( Lepa, 1999r. s. 39).
Ze względu na typ odbioru wyróżniamy 4grupy
mediów: 1. media odbierane indywidualnie np.
książka, prasa, fotografia; 2. media odbierane indywidualnie lub zbiorowo: radio, taśma magnetofonowa; 3. media odbierane głównie grupowo:
telewizja, wideo, przeźrocza; 4. media odbierane
w tłumie: film kinowy, plakat.
Media odgrywają dominującą rolę w kulturze i
edukacji. Prasa, radio, film, telewizja nazywane
są mediami podstawowymi. Jednak najdynamiczniej rozwijającym się rodzajem mediów
jest internet.
Media elektroniczne ( telewizja, radio, internet
) stały się ważnym elementem współczesnego
świata. Telewizja w Polsce pojawiła się w latach 50tych jako źródło informacji. Dziś najwięcej czasu
poświęca jej młodzież i dzieci – średnio ok. 30
godz. tygodniowo. Odbiorca może zobaczyć: obrazy i wydarzenia, które wywołują współczucie,
lęk, agresję, wszelkie zagrożenie wpływające na
osobowość. Każda czynność wykonywana przez
kilka godzin dziennie zmienia emocjonalność i
sposób życia. Młody człowiek nie wykonuje innych zajęć, jak np.: czytanie książek, ruch na
świeżym powietrzu, zabawa z kolegami.

Wystarczy usiąść, uruchomić aparat i wybierać
obrazy, te na które ma się ochotę. Obraz przyciąga uwagę, nie potrzeba sobie nic wyobrażać
i do niczego podchodzić myślowo. Wszystko
podane jest bezpośrednio. Sprzyja to bierności
i lenistwu umysłowemu.
Inaczej jest w grach komputerowych, gdzie gracz
jest aktywnym uczestnikiem, tego co dzieje się na
ekranie. Jednak w większości ( 90% ) akcja opiera
się na różnego rodzaju agresji. Dzieci identyfikują
się modelami oglądanymi na ekranie.
Media stały się obiektem zastępującym kontakt
z drugim człowiekiem. Zuboża to jednostkę w
przeżycia emocjonalne wynikające z przeżywania bliskości z rzeczywistym człowiekiem. Nie
możemy go w pełni zrozumieć, wczuć się w
jego sytuację, udzielić mu pomocy materialnej
czy duchowej.
Władza mediów dziś związana jest z reklamami
firm i produktów, w tym celu tworzono neologizmy mające nadać zwykłym rzeczom nadzwyczajne cechy. Młody widz powinien umieć
poruszać się samodzielnie w gąszczu informacji.
Rozróżniać wiadomości istotne od mniej ważnych, reklamę od manipulacji.
Wykorzystując media należy wskazywać na wartości ogólnoludzkie, wzorce osobowe i kulturowe
tworzące fundament naszej cywilizacji.

Zofia Fronczak

Czysto i zielono może być wszędzie
Los środowiska jest w naszych rękach. To od
nas zależy, jak będzie wyglądało w przyszłości.
Czy będziemy żyć w otoczeniu gór śmieci, czy
przepięknych zielonych krajobrazów.
Wiedzie nam się coraz lepiej, świadczą o tym
rosnące góry odpadów. Wyrzucamy coraz
więcej torebek i butelek z tworzyw sztucznych,
opakowań z folii , puszek, szklanych stoików
i butelek. Konsumpcyjny styl życia oznacza
wielką ilość artykułów jednorazowego użytku
oraz opakowań.
Większość ludzi zupełnie nie zdają sobie sprawy z istnienia problemu, wyrzucając śmieci do
śmietnika i nie myśląc o nich więcej. Zostawia
zmartwienie władzom miejskim.
Na wsiach, nagminne jest wywożenie śmieci do
lasu albo do najbliższej dolinki czy wąwozu. I w
ten sposób najbardziej malownicze zakątki Polski
stają się z wolna śmietniskami.
Sprawa śmieci jest nie tylko sprawą techniczną,
organizacyjną czy przyrodniczą. Jest również
sprawą wyboru wartości i po prostu kwestią
smaku. Kiedy opróżnioną puszkę po Coca-Coli
rzucamy byle gdzie, czy przeszkadza nam życie
na śmietnisku? Śmietnik nie powstaje sam, czynią
go ludzie. Kto rzuca w lesie butelkę lub karton,
sobie wystawia świadectwo barbarzyńcy, a nam
wszystkim wyrządza szkodę dotkliwą, chociaż

niewymierną w pieniądzach. Należy sobie
samemu uświadomić, że każdy kawałek ziemi
ojczystej jest trochę naszym domem.
Śmieci, czyli odpady komunalne, tym się głównie
odznaczają, że są mieszaniną różnych substancji.
Są w śmieciach odpadki jedzenia, które mogłyby
stać się kompostem i przyczynić do użyźniania
gleby np. zieleńców miejskich. Jest dużo papieru, który może być przerobiony na nowy
papier. Zbierając makulaturę-ratujemy drzewa.
Jest szkło i metale-też przydatne jako surowce
wtórne. Gromadząc je oszczędzamy surowce
naturalne. Baterie po zużyciu stają się odpadami
niebezpiecznymi dla środowiska. Dlatego trzeba
je zbierać oddzielnie i przekazywać do odzysku
lub unieszkodliwiania. Większość z tych odpadów
trafia na wysypisko, coraz częściej opisywane jako
symbol naszej cywilizacji.
Nie możemy zrezygnować z komfortu używania opakowań, ale pomóc środowisku, w tym
samym sobie, możemy poprzez przemyślane
zakupy. Starajmy się kupować towary, jeśli to
możliwe, w opakowaniach ekologicznych, czyli w
torebkach papierowych zamiast jednorazowych
reklamówkach pozostających w przyrodzie
na setki lat. Unikajmy towarów pakowanych w
małych porcjach. Używajmy wielorazowych
toreb, siatek. Zanim dokonamy w sklepie zakupu
napoju w aluminiowym lub plastikowym opako-

waniu, sprawdzimy, czy nie ma go w szklanych
butelkach.
Najlepszym rozwiązaniem problemu ciągle
rosnącej góry śmieci jest recykling zużytych
opakowań. Do kolorowych pojemników można wrzucać opakowania plastikowe, papierowe,
metalowe, aluminiowe, szklane. W ten sposób
,,dajemy im drugie życie”, w chwili gdy przestają
być użyteczne i mogą stać się jedynie balastem
dla środowiska. Selekcjonowane odpady będą
powtórnie użyte- trafią do papierni, hut szkła i
metali , czyli można wyprodukować z nich nowy,
pełnowartościowy produkt.

Niebawem będzie ,,Dzień Ziemi.” Co roku odbywa się wielkie ,,sprzątanie świata.” Ale może
należałoby zastanowić się: Dlaczego sprzątać
tylko raz w roku? Dlaczego nie wdrażać zasady,
że sprząta po sobie każdy? Niby wszyscy o tym
wiedzą, ale skąd w takim razie te ,,góry” śmieci w
lasach, rzekach i innych miejscach powszechnie
uważanych za niczyje.
Dorośli – szczególnie rodzice , powinni dawać
dzieciom dobry przykład własnym działaniem,
segregując odpady. Jest to bardzo ważne, bo
przecież ,,czym skorupka za młodu nasiąknie,
tym na starość trąci”. Możemy więc, mądrym
działaniem stworzyć szanse trwałych zmian na
przyszłość.

Regina Maron
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PRZYLECIAŁY

Bocian biały od niepamiętnych czasów darzony
jest w Polsce sympatią i szacunkiem. Według
wierzeń ludowych powstał z człowieka, który
sprzeciwił się Bogu i za karę oczyszcza świat z
wszelkiego plugastwa. Swym przylotem zwiastuje
wiosnę, długo oczekiwaną przez wszystkich porę
roku. Powszechne jest przekonanie, że przynosi
szczęście i gnieździ się tylko przy domostwach
dobrych ludzi. Cieszy się opinią ptaka przezornego, solidnego i sprawiedliwego, wiernego w
małżeństwie i mocno przywiązanego do potomstwa. Zapewne z tych powodów zniszczenie
gniazda, jaj lub zabicie piskląt uważane jest za czyn
karygodny.
Na świecie żyje ponad 160 tysięcy par bocianów
białych, z czego ponad 40 tysięcy zakłada gniazda w naszym kraju. Polskę można więc nazwać
królestwem bocianów.
Naszą gminę też odwiedzają bociany!!! Uczeń
Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza Tomasz Sierzputowski będąc w III klasie
zgłosił akces udziału w olimpiadzie biologicznej
– musiał napisać pracę badawczą. Wybrał temat
„Rozmieszczenie BOCIANA BIAŁEGO na terenie
gminy Nasielsk”.
Tomek pisze „przeżyłem cudowną wakacyjną
przygodę z nasielskim bocianem białym, bowiem

stanowi on niezwykle interesujący i łatwy do
obserwowania przedmiot badań”.
Dzięki pracy Tomka wiemy, że najstarsze w
naszej gminie bocianie gniazdo ma ok. 50 lat.
Najmłodsze zostało zbudowane pod koniec
maja 2002 roku. Na terenie gminy znajdują
się 22 gniazda. Większość bo aż 13 zostało
zbudowanych przy pomocy mieszkańców.
Pozostałych 9 ptaki zbudowały same. W
2003 roku gminę Nasielsk odwiedziło 20
par bocianów. Pierwszy ptak przyleciał pod
koniec marca, natomiast ostatni na początku czerwca. 40 osobników, które przybyło
miało 42 młode, czyli w sumie były u nas
82 bociany!
Szkoła nasza nawiązała współpracę z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Przyrody
„Pro Natura”, które od 1994 roku realizuje
„Program Ochrony Bociana Białego i Terenów Podmokłych”. W tym roku odbędzie
się VI Międzynarodowe Liczenie Bocianów
Białych, do którego my się czynnie włączymy. Młodzież nasielskiego Liceum dziękuje
wszystkim mieszkańcom gminy Nasielsk za
wszystkie informacje, pomoc i cierpliwość
dla młodych ekologów.

Elżbieta Fijalska

Za tydzień Święta
W sklepach i na targowiskach coraz większy ruch. Szczególnie dużo
kupujemy owoców i warzyw. Towaru nie brakuje. Pojawiły się już nowalijki. Duży popyt pociągnął za sobą nieznaczny wzrost cen.
Dla tych, którzy są zainteresowani zakupem większych ilości towaru
przedstawiamy aktualne ceny produktów ogrodniczych na Warszawskim Rolno-Spożywczym Rynku Hurtowym w Broniszach.

Owoce krajowe
gruszki Konferencja
gruszki Lukas
gruszki Paten
jabłka Cortland
jabłka Elstar
jabłka Gala
jabłka Gloster
jabłka Jonagold
jabłka Jonagored
jabłka Jonica
jabłka Ligol
jabłka Lobo
jabłka Sampion
orzechy laskowe
orzechy włoskie

opakowanie
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Cena min.
5,00 zł
3,00 zł
3,00 zł
1,20 zł
1,20 zł
1,33 zł
1,20 zł
1,20 zł
1,20 zł
1,10 zł
1,45 zł
1,20 zł
1,20 zł
7,00 zł
2,00 zł

Cena max
5,50 zł
4,50 zł
4,50 zł
1,53 zł
1,46 zł
1,66 zł
1,53 zł
1,66 zł
1,66 zł
1,66 zł
1,86 zł
1,66 zł
1,66 zł
9,00 zł
3,00 zł

Owoce importowane
ananasy dekoracyjne
ananasy miodowe
arbuzy
banany
cytryny
grapefruity
gruszki imp.
kiwi
mandarynki
pomarańcze
truskawki imp.
winogrona białe

opakowanie
szt.
szt.
szt.
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

9

Cena min.
Cena max
6,00 zł
7,00 zł
20,00 zł
22,00 zł
4,50 zł
5,50 zł
3,00 zł
3,60 zł
3,00 zł
3,60 zł
4,50 zł
5,30 zł
5,00 zł
7,00 zł
5,00 zł
7,70 zł
5,00 zł
6,00 zł
3,50 zł
4,80 zł
11,00 zł
15,00 zł
6,00 zł
10,00 zł

Warzywa krajowe
boczniaki
botwina
brukselka kraj
buraki ćwikłow
cebula biała
cebula czerwona
cebula ze szczypiorem
cykoria
czosnek
fasola jaś karłowy
kapusta biała
kapusta czerwona
kapusta kwaszona
kapusta pekińska
kapusta włoska
koperek
marchew kraj
natka
ogórki gruntowe
ogórki kwaszone
ogórki małosolne
ogórki spod osłon krótkie kraj
pieczarki
pietruszka
pomidory spod osłon kraj
pory kraj
rzodkiewka
sałata karbowana kraj
sałata masłowa kraj
seler
szczypiorek
szpinak
włoszczyzna
ziemniaki Irga

opakowanie
kg
pęczek
kg
kg
kg
kg
pęczek
kg
sztuka
kg
kg
kg
kg
kg
kg
pęczek
kg
pęczek
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
pęczek
sztuka
sztuka
kg
pęczek
kg
sztuka
kg

Cena min.
Cena max
3,00 zł
7,00 zł
3,50 zł
4,00 zł
3,20 zł
3,60 zł
0,30 zł
0,40 zł
0,75 zł
1,00 zł
1,00 zł
1,30 zł
0,80 zł
1,00 zł
5,30 zł
5,80 zł
0,28 zł
0,50 zł
4,50 zł
5,00 zł
0,12 zł
0,20 zł
0,60 zł
0,80 zł
1,00 zł
1,20 zł
3,20 zł
3,60 zł
1,30 zł
1,80 zł
0,75 zł
1,00 zł
0,50 zł
0,90 zł
0,90 zł
1,10 zł
15,00 zł
17,00 zł
2,00 zł
2,40 zł
15,00 zł
17,00 zł
6,30 zł
6,80 zł
4,30 zł
5,00 zł
1,40 zł
1,80 zł
12,00 zł
14,00 zł
1,70 zł
2,40 zł
1,70 zł
2,30 zł
1,90 zł
2,20 zł
1,80 zł
2,10 zł
0,90 zł
1,20 zł
0,70 zł
0,90 zł
7,00 zł
9,00 zł
1,00 zł
1,50 zł
0,33 zł
0,40 zł

Warzywa importowane
brokuły imp
kalafiory imp
kalarepa imp
marchew imp
papryka czerwona i żółta imp
papryka zielona imp
pomidory imp
pory imp
rzodkiewka imp
sałata lodowa imp
sałata masłowa imp
ziemniaki młode imp

opakowanie
kg
sztuka
sztuka
kg
kg
kg
kg
kg
pęczek
sztuka
sztuka
kg

Cena min.
Cena max
7,50 zł
8,50 zł
4,00 zł
5,00 zł
1,50 zł
2,00 zł
0,90 zł
1,00 zł
11,00 zł
15,00 zł
11,00 zł
14,00 zł
8,00 zł
9,00 zł
3,40 zł
3,80 zł
2,00 zł
2,50 zł
4,00 zł
4,50 zł
1,70 zł
1,88 zł
3,10 zł
3,50 zł
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Realizacja prawa unijnego przez KRUS
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej zobowiązuje organy rentowe, a więc również Kasę
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do stosowania prawa unijnego. Nie oznacza to jednak,
że z dniem 1 maja 2004r., zmienią się dotychczasowe przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1990r
o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zgodnie
z prawem unijnym każde państwo członkowskie
ma prawo decydowania o własnym systemie zabezpieczenia społecznego, a więc również o tym
kto ma być ubezpieczony i w jakiej wysokości
ma opłacać składki na ubezpieczenie społeczne,
czy też jakie świadczenia i na jakich warunkach
ma otrzymywać ubezpieczony. Przepisy unijne
w zakresie zabezpieczenia społecznego mają
natomiast za zadanie koordynować różnorodne
przepisy, jakie obowiązują w państwach członkowskich UE tak, aby ze sobą współistniały i nie
ograniczały uprawnień przemieszczających się w
obrębie tych krajów osób.
Przepisy wspólnotowe określają zatem zasady
i reguły postępowania, które muszą być przestrzegane przez wszystkie władze państwowe,
instytucje ubezpieczenia społecznego, sądy
– kiedy stosują przepisy krajowe.

Podstawy prawne
W zakresie zabezpieczenia społecznego podstawowymi aktami prawnymi w Unii Europejskiej
są:
rozporządzenie Rady Unii Europejskiej
nr 1408/71/EWG z dnia 14 czerwca 1971r. w
sprawie stosowania systemów zabezpieczenia
społecznego do pracowników, osób pracujących na własny rachunek i członków ich rodzin
przemieszczających się w obrębie Wspólnoty.
rozporządzenie Rady nr 574/72/EWG z
dnia 21 marca 1972r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady nr 1408/71 EWG w sprawie
stosowania systemów zabezpieczenia społecznego pracowników, osób pracujących na własny
rachunek i członków rodzin przemieszczających
się w obrębie Wspólnoty.
Postanowienia wyżej wymienionych rozporządzeń odgrywają rolę nadrzędną w stosunku do
ustawodawstwa krajowego. Oznacza to, że rozporządzenia te są ważniejsze od ustawodawstwa
krajowego, w tym znaczeniu, że jeżeli przepis
ustawodawstwa krajowego reguluje jakąś sytuację
odmiennie lub też nie zawiera procedury umożliwiającej realizację uprawnień wynikających z zasad koordynacji to muszą być stosowane przepisy
rozporządzeń unijnych.
Przepisy wspólnotowe dotyczące zabezpieczenia społecznego obecnie stosują takie kraje, jak:
Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja,
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Portugalia, Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy
oraz kraje należące do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, tj.: Islandia Lichtenstein, Norwegia Szwajcaria.
Od 1 maja 2004r. przepisy rozporządzeń unijnych będą stosowane: w Bułgarii, na Cyprze, w

Czechach, w Estonii, na Litwie, na Łotwie, na
Malcie, w Słowacji , w Słowenii, na Węgrzech
oraz w Polsce. Zatem od tej daty przepisy rozporządzeń unijnych będę również dotyczyły
osób, które są (były) ubezpieczone w KRUS
oraz podlegały ubezpieczeniu w instytucjach
ubezpieczenia społecznego w innych krajach UE
i EOG, a także emerytów i rencistów (również
tych, którzy status emeryta lub rencisty uzyskali
przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej),
którzy przemieszczali (przemieszczają się)
po terytorium UE, a także członków rodziny
wszystkich tych osób.

Zasady Koordynacji
Rozporządzenia wspólnotowe oparte zostały
na czterech podstawowych zasadach, a mianowicie:

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990r o ubezpieczeniu
społecznym rolników zawiera zapis ograniczający możliwość podlegania temu ubezpieczeniu
tylko do osób, które posiadają obywatelstwo
polskie, a więc dyskryminujący obywateli
innych państw. O ile do wejścia w życie przepisów unijnych, przepisy tej ustawy nie zostaną
zmienione (projekt nowelizacji ustawy przewiduje zmiany również w tym zakresie), przepisy
rozporządzenia 1408/71 i 574/72 będą stanowiły akty prawne nadrzędne w stosunku do
ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Po 1 maja 2004r . obywatele innych państw UE
i EOG, którzy na terenie Polski będą prowadzili
gospodarstwo rolne lub będą pracowali w charakterze domowników, w tych gospodarstwach,
będą podlegali ustawodawstwu polskiemu i będą
obejmowani ubezpieczeniem społecznym, o ile
spełnią warunki, określone w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Zasadzie jedności stosowanego
ustawodawstwa
Zasada sumowania okresów ubezZgodnie z tą zasadą osoba przemieszczająca się pieczenia
po terytorium kilku państw UE podlega wyłącznie ustawodawstwu jednego państwa. Zasada ta,
poza kilkoma wyjątkami, sprowadza się do tego,
że miejsce pracy decyduje o tym, którego kraju
ustawodawstwo ma zastosowanie do osoby,
która wykonuje pracę. Jeżeli zatem pracownik
lub osoba wykonująca prace na własny rachunek (np. rolnik) mieszka na terenie innego państwa
członkowskiego niż pracuje, podlega wyłącznie
jednemu ustawodawstwu – zwykle tego państwa,
w którym pracuje. Zatem miejsce wykonywania
pracy decyduje, jakiego kraju ustawodawstwo
jest właściwe.

Przykład
Rolnik posiada gospodarstwo rolne w Polsce i
tu zamieszkuje. Jednocześnie osoba ta podejmuje pracę na podstawie umowy o pracę w
Niemczech. W świetle rozporządzenia 1408/71
osoba ta podlega ustawodawstwu niemieckiemu,
ponieważ podlega ustawodawstwu tego kraju, w
którym wykonuje zatrudnienie.
Należy dodać, że Polska w załączniku VII do rozporządzenia dotyczącym przypadków, w którym
osoba podlega jednocześnie ustawodawstwu
dwóch państw członkowskich zawarła zapis „nie
dotyczy”. Oznacza to, że do osób wykonujących
jednocześnie zatrudnienie i pracę na własny rachunek (np. prowadzenie działalności rolniczej)
będzie miało zastosowanie ustawodawstwo
miejsca wykonywania zatrudnienia.

Zasada równego traktowania
Zgodnie z tą zasadą obywatele państw członkowskich zamieszkujący na terenie innego państwa
członkowskiego mają takie same obowiązki i korzystają z takich samych praw, jak obywatele tego
państwa. Zasada ta zabrania wszelkiej dyskryminacji, a więc również związanej z przynależnością
państwową czy płcią. Przy czym ustalenie różnego wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn nie
jest dyskryminacją w świetle prawa unijnego.

Zasada ta stanowi, że w celu nabycia, zachowania lub odzyskania prawa do świadczeń właściwa instytucja państwa UE powinna uwzględniać
w niezbędnym zakresie okresy ubezpieczenia
uznane przez ustawodawstwo jakiegokolwiek
państwa członkowskiego i traktować je tak,
jakby miały one miejsce w ramach ustawodawstwa stosowanego przez tę właściwą instytucję.
Gdyby nie ta zasada, to osoba, która pracowała
w kilku państwach członkowskich, mimo wieloletniego okresu ubezpieczenia - nie miałaby
prawa do emerytury w sytuacji, gdy posiada
zbyt krótki okres (staż), żeby nabyć w tych państwach prawo do emerytury. Zasada sumowania
powyższych okresów oznacza, że okresy te
nie przepadną.

Przykład
Rolnik pracował w Polsce 15 lat. Po czym, po
sprzedaży gospodarstwa rolnego wyjechał do
Belgii, gdzie pracował 10 lat. Następnie w wieku
65 lat wrócił do Polski i zgłosił wniosek o emeryturę rolniczą. Zgodnie z dziś obowiązującym
prawem rolnik nie otrzymałby emerytury rolniczej, bo nie legitymuje się 25 letnim okresem
ubezpieczenia emerytalno-rentowego w Polsce.
Rozporządzenie 1408/71 gwarantuje możliwość
sumowania okresów ubezpieczenia w Polsce i w
Belgii. Rolnik posiadając łącznie co najmniej
25-letni okres ubezpieczenia nabędzie prawo
do polskiej emerytury rolniczej.
Istotne jest również, że dzięki tej zasadzie osoba,
która legitymuje się okresem ubezpieczenia w
różnych państwach UE (EOG) może uzyskać z
każdego z tych państw tzw. emeryturę cząstkową. Warunkiem przyznania takiej emerytury
jest podleganie ustawodawstwu każdego z
tych państw przez okres co najmniej 1 roku
oraz oczywiście spełnienie warunków wymaganych przez ustawodawstwo danego kraju
członkowskiego.

ciąg dalszy na str. 11
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Realizacja prawa unijnego przez KRUS
dokończenie ze str. 10

Zasada zachowania praw nabytych
oraz eksportu świadczeń
Ustawodawstwo wielu państw przewiduje
wypłacanie świadczeń pieniężnych tylko na
swoim terytorium, a więc wewnętrzne regulacje
uniemożliwiają wypłatę świadczeń w sytuacji,
gdy uprawniony mieszka na terytorium innego
państwa. Taka regulacja dotyczy między innymi
wypłaty rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych. Obecnie emerytom i rencistom mieszkającym za granicą KRUS wypłaca emeryturę
(rentę) na rachunek bankowy w Polsce lub osobom upoważnionym do odbioru tych świadczeń
zamieszkałym w kraju, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej.
Zasada zachowania praw nabytych umożliwia dokonanie transferu świadczeń do drugiego państwa
członkowskiego, bowiem zakłada że świadczenia
pieniężne nie mogą doznać żadnego uszczerbku, z tego powodu, że osoba do nich
uprawniona mieszka na terytorium
innego państwa członkowskiego niż
to państwo, które jest zobowiązane do
wypłaty świadczeń. Jeżeli zatem KRUS
przyzna emeryturę rolnikowi, który
zamieszka np. we Francji to świadczenie
emerytalne zostanie mu przekazane do
jego miejsca zamieszkania we Francji.

społecznego,
•
możliwość przyznania emerytury (renty)
przez inny kraj członkowski UE/EOG, w którym
osoba była ubezpieczona co najmniej 1 rok, pod
warunkiem, że spełnia wymogi określone przez
przepisy wewnętrzne danego państwa,
•
możliwość zmiany wysokości rolniczych
świadczeń emerytalno-rentowych w przypadku
udowodnienia okresów ubezpieczenia w innym
państwie członkowskim EU (EOG)
Jeżeli wniosek o ponowne ustalenie prawa do
emerytury rolniczej lub o zmianę wysokości
emerytury (renty) rolniczej, w związku z uwzględnieniem okresów ubezpieczenia przebytych w
innym kraju UE (EOG) zostanie złożony w ciągu
dwóch lat, licząc od daty przystąpienia Polski do
UE, KRUS wypłaci przyznaną lub podwyższoną
emeryturę (rentę) od 1 maja 2004r. Wniosek
złożony po tym dwuletnim okresie gwarantuje
wypłatę przyznanej (podwyższonej) emerytury

Należy zatem podkreślić, że wejście
Polski do Wspólnoty Europejskiej

•
zwiększenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników,

•
zmiany zasad przyznawania rolniczych
świadczeń z ubezpieczenia społecznego, w tym
wydłużenia (skrócenia) okresu ubezpieczenia
wymaganego do przyznania emerytury (renty),
zmiany wieku emerytalnego,
•
automatycznego podwyższenia wszystkich
rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych
Przepisy Rozporządzeń unijnych gwarantują
natomiast:
•
objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników obywateli krajów członkowskich UE/EOG,
•
sumowanie okresów ubezpieczenia w
Polsce i innym kraju członkowskim, jeżeli okres
ubezpieczenia w Polsce nie jest wystarczający,
żeby rolnik (domownik) mógł uzyskać prawo
do świadczenia pieniężnego przewidzianego w
polskich przepisach (np. zasiłku chorobowego,
emerytury rolniczej, renty inwalidzkiej rolniczej,
renty rodzinnej) oraz wypłatę emerytury lub renty
inwalidzkiej rolniczej w wysokości proporcjonalnej do przebytego w Polsce okresu ubezpieczenia

11

Polsce posiadają okresy ubezpieczenia w innych
krajach członkowskich UE (EOG) instytucją, do
której powinien trafić wniosek jest jednostka
organizacyjna KRUS, właściwa według. miejsca
położenia gospodarstwa rolnego lub instytucja
ubezpieczeniowa państwa członkowskiego,
ustawodawstwu któremu ostatnio osoba wnioskująca o emeryturę (rentę) podlegała. W takim
przypadku rolnik (domownik), który mieszka w
Polsce i który posiada okresy ubezpieczenia
polskie i zagraniczne składa wniosek o emeryturę lub rentę inwalidzką na formularzu unijnym,
w języku polskim. Wniosek taki - wyznaczony
przez Prezesa KRUS oddział regionalny KRUS
- rozpatrzy pod kątem prawa do polskiej emerytury lub renty rolniczej (wyda wstępną decyzję) i
jednocześnie wraz ze stosownymi formularzami
unijnymi z serii E 200, przekaże niezwłocznie
do instytucji właściwej państwa członkowskiego UE (EOG), w którym osoba ta podlegała
również ubezpieczeniu. Wniosek złożony w
jednym kraju członkowskim traktowany jest
tak, jakby był złożony w każdym kraju, w
którym wnioskodawca był ubezpieczony.
Data złożenia wniosku w pierwszym kraju członkowskim jest zatem datą złożenia
wniosku we wszystkich krajach, które będą
rozpatrywały prawo do świadczeń emerytalno-rentowych. Każdy kraj członkowski
UE i EOG po otrzymaniu wniosku zobowiązany jest rozpatrzyć uprawnienia do
emerytury (renty) według obowiązujących
w tym kraju przepisów.
Do współpracy z instytucjami podanych
poniżej państw członkowskich UE (EOG)
zostały wyznaczone następujące oddziały
regionalne KRUS:

i realizacja Rozporządzeń unijnych przez
KRUS nie spowoduje:

•
utraty nabytych praw z tytułu podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników,
pod warunkiem, że nie wystąpią żadne nowe
okoliczności mające wpływ na zmianę tych
praw,

Życie Nasielska

(renty) na bieżąco, tj. od miesiąca w którym został
złożony,
•
przekazywanie rolniczych emerytur i rent
do innego kraju unijnego (EOG), w którym
świadczeniobiorca zamieszkał oraz otrzymywanie świadczeń, z tych krajów. Przy czym świadczenia zostaną przekazane bezpośrednio na adres
(konto bankowe), który wskaże emeryt (rencista).
Świadczenia pieniężne z krajów unijnych wypłacane są w walucie kraju zamieszkania. Emeryt
(rencista), któremu kraj członkowski przekaże
świadczenie musi się jednak liczyć z tym, że z
jego świadczenia kraj wypłacający emeryturę lub
rentę może potrącić opłaty pocztowe lub koszty
bankowe (wynika to z wewnętrznych przepisów
danego państwa).

- Oddział Regionalny w Warszawie do
współpracy z instytucjami: Austrii, Szwecji,
Finlandii, Danii, Norwegii, Islandii,
Oddział Regionalny w Tomaszowie Mazowieckim do współpracy z instytucjami: Hiszpanii,
Portugalii, Włoch,
Oddział Regionalny w Częstochowie do
współpracy z instytucjami: Belgii, Francji, Lichteinsteinu, Luksemburga, Holandii, Szwajcarii,
Oddział Regionalny w Poznaniu do współpracy z instytucjami: Wielkiej Brytanii, Irlandii,
Grecji, Malty, Cypru,
Oddział Regionalny w Nowym Sączu do
współpracy z instytucjami : Czech, Estonii, Łotwy,
Węgier, Słowenii, Litwy,

Złożenie wniosku

Oddział Regionalny w Ostrowie Wielkopolskim do współpracy z instytucjami w Niemczech.

Rolnicy-domownicy (obywatele polscy i
obywatele krajów UE-EOG) mieszkający w
Polsce wniosek o świadczenia pieniężne z
ubezpieczenia społecznego rolników powinni
złożyć w placówce terenowej lub w oddziale regionalnym KRUS, właściwych według
miejsca położenia gospodarstwa rolnego. W
przypadku wniosków o emerytury i renty dla
osób, które oprócz okresów ubezpieczenia w

Decyzje w sprawie emerytury (renty) otrzymane
z innego państwa unijnego (EOG), oddział regionalny KRUS, który rozpoczął postępowanie
emerytalno-rentowe przekaże osobie zainteresowanej wraz z ostateczną decyzją w sprawie
polskiej emerytury (renty). Po otrzymaniu tych
decyzji będzie przysługiwało prawo wniesienia
od nich odwołania (nie przysługuje odwołanie
od wcześniej wydanej tzw. wstępnej decyzji).
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HOROSKOP
BARAN 21.03.-20.04.
Nadeszła pora na podsumowanie dotychczasowych
osiągnięć i klęsk. Uważaj na swój zmienny nastrój.
Najlepiej zrobisz, gdy chwilę odpoczniesz z dala od
obowiązków.

BYK 21.04.-20.05.
Dobry czas na przeprowadzanie ważnych rozmów. Nie daj
się złapać na pochlebstwa i uważaj na niedawno zawartą
znajomość. Mogą wyniknąć z tego kłopoty.

BLIŹNIĘTA 21.05.-21.06.
Zabierz się do pracy, bo obowiązków wciąż przybywa.
Nie użalaj się nad sobą. Wieczór spędzony z rodziną lub
przyjaciółmi poprawi Ci humor.

RAK 22.06.-22.07.
Szczerze porozmawiaj z partnerem i na pewno dojdziecie
do porozumienia. Nadszedł dobry czas na załatwianie
wszelkich służbowych i urzędowych spraw.

LEW 23.07.-22.08.
Nie daj się wciągać w kłótnie, bo niczego i tak nie zyskasz. Unikaj nieprzemyślanych decyzji- to nie pora na
jakiekolwiek zmiany.

PANNA 23.08.-22.09.
Nie popadaj w skrajności. Nie zawsze wszystko układa się po
Twojej myśli. Nie marnuj czasu na rozpamiętywanie porażek,
tylko działaj dalej.

WAGA 23.09.-22.10.
Nie upieraj się przy swoim, bo możesz wiele stracić. Doceń
starania innych. Okaż więcej zainteresowania i cierpliwości
swoim najbliższym.

SKORPION 23.10.- 21.11.
Stopniowo i rozważnie rozwiązuj pojawiające się problemy, a
unikniesz nieporozumień. Porozmawiaj z kimś życzliwym- to
poprawi Twój nastrój.

STRZELEC 22.11.-21.12.
Czeka Cię dużo pracy, ale będziesz zadowolony z rezultatów. Odkryjesz w sobie nowe umiejętności i talenty. Przyda Ci się trochę
ruchu na świeżym powietrzu.

KOZIOROŻEC 22.12.-19.01.
Zainwestuj w siebie- zapisz się na naukę języka obcego lub kursy
doszkalające. Przyniesie to korzyści finansowe. W domu pełna
harmonia i zrozumienie.

WODNIK 20.01.-18.02.
Dobry czas na podjęcie decyzji o zmianie miejsca pracy. Pamiętaj,
że liczy się pierwsze wrażenie. Dlatego zadbaj o swój wygląd.
Spędzisz miłe chwile w gronie rodzinnym.

RYBY 19.02.- 20.03.
Nie przejmuj się zdaniem innych i dalej konsekwentnie
realizuj swój plan. Wkrótce docenią Cię i zdobędziesz
uznanie otoczenia. Zadbaj o zdrowie.
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OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA NASIELSKA
Z DNIA 24 MARCA 2004 ROKU
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Nasielsk miejsc
na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych
i urzędowych obwieszczeń wyborczych.
Na podstawie art. 76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) wyznaczam:
1) jako miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Nasielsk:
a) uliczne słupy ogłoszeniowe,
b) ogólnodostępne tablice ogłoszeniowe.
Ponadto, plakaty komitetów wyborczych mogą być umieszczane w innych
miejscach wyłącznie za zgodą ich właścicieli.
2) jako miejsca przeznaczone na umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych na terenie Gminy Nasielsk:
a) Urząd Miejski w Nasielsku – miejsce przy wejściu do Urzędu, korytarz
przy Wydziale Spraw Obywatelskich (II piętro),
b) tablica ogłoszeniowa w witrynie kina NIWA w Nasielsku,
c) lokale obwodowych komisji wyborczych,
d) uliczne słupy ogłoszeniowe,
e) ogólnodostępne tablice ogłoszeniowe.
Ponadto, urzędowe obwieszczenia wyborcze mogą być umieszczane w
innych miejscach wyłącznie za zgodą ich właścicieli.
Niniejsze obwieszczenie podlega podaniu do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie, publikację na łamach „Życia Nasielska”, a także poprzez udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Nasielsku: umnasielsk.bip.org.pl oraz na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Nasielsku: www.um.nasielsk.pl.

Burmistrz Nasielska mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

UWAGA KONKURS!

Biblioteka Zespołu Szkół nr 1 w Nasielsku
organizuje Gminny Konkurs Plastyczno-Literacki
dla uczniów gimnazjów
pod hasłem:

„Moje miejsce w Europie za lat piętnaście”.
Nadrzędnym celem konkursu jest krzewienie idei jednoczącej się
Europy; włączenie młodzieży w kształtowanie ogólnoeuropejskich wartości; próba określenia swojego miejsca w tym wspólnym europejskim domu; rozwijanie twórczego myślenia
oraz zdolności plastycznych i literackich.
Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielają nauczyciele i bibliotekarze Zespołu Szkół nr 1: Bożena Chrzanowska,
Anna Chmielewska, Ewa Zdziebłowska – polonistka.
Regulamin zostanie przesłany do poszczególnych gimnazjów na
terenie gminy. Prace konkursowe należy przekazać do biblioteki
Zespołu Szkół nr 1 najpóźniej do 7.05.2004 roku.
Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Lokatorsko-Własnościowa w Nasielsku
wynajmie lokal użytkowy o pow. 58 m2 - I piętro
w pawilonie handlowym przy ul. Warszawskiej 21

tel. 023 691 24 35
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Piłka nożna

Brydż

26 marca odbył się piąty turniej par w brydżu sportowym zaliczany do
klasyfikacji Grand Prix Nasielska `2004. Tym razem w zawodach na zapis
maksymalny najlepiej poradziła sobie para Waldemar Gnatkowski – Janusz
Wydra. Drugie miejsce, z niewielką stratą punktową, zajęli liderzy rozgrywek Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński. O kolejnych miejscach również
decydowały niewielkie różnice punktowe.

Wyniki turnieju „piątego” 26.03.2004 r.:
1.Waldemar Gnatkowski - Janusz Wydra
2.Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński
3.Janusz Czyżewski - Grzegorz Kosewski
4. Jacek Raźniewski - Dariusz Wydra
5.Adam Banasiuk - Tadeusz Czeremużyński
6.Teodor Brodowski - Krzysztof Michnowski
7.Maciej Osiński - Andrzej Urbański
8.Stanisław Sotowicz - Paweł Wróblewski
9.Józef Dobrowolski i Zbigniew Michalski
10.Tadeusz Gąsiorowski i Krzysztof Turek

SPORT
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135 pkt (62,50%)
132 pkt (61,11%)
118 pkt (54,63%)
110 pkt (50,93%)
109 pkt (50,46%)
108 pkt (50,00%)
106 pkt (49,07%)
97 pkt (44,91%)
87 pkt (40,28%)
78 pkt (36,11%)

Czołówka klasyfikacji po pięciu turniejach:
1-2.

Piotr Kowalski
34 pkt
Grzegorz Nowiński
34 pkt
3-6. Waldemar Gnatkowski
32 pkt
Stanisław Sotowicz
32 pkt
Paweł Wróblewski
32 pkt
Janusz Wydra
32 pkt
7-8. Janusz Czyżewski
31 pkt
Grzegorz Kosewski
31 pkt
9-10. Maciej Osiński
30 pkt
Andrzej Urbański
30 pkt
Na następny turniej zapraszamy 16.04.2004 r. na godz. 18.30

Tenis stołowy

O puchar 7 redakcji

W nasielskiej hali sportowej odbył się gminny i powiatowy turniej tenisa
stołowego uczniów szkół podstawowych i gimnazjów o puchar 7 redakcji:
Tygodnika Ciechanowskiego, Tygodnika Płockiego, Tygodnika Ostrołęckiego, Tygodnika Siedleckiego, Głosu Żyrardowa, Słowa Ludu z Radomia i
Radia dla Ciebie. W turnieju gminnym wzięło udział 64 uczniów z sześciu
szkół, a w turnieju powiatowym 63 uczniów z trzech gmin.
Wyniki turnieju gminnego: Chłopcy kl. I-IV - 1.Adrian Żyła, 2.Adam Jasiński,
3.Norbert Kowalski. kl.V-VI - 1.Rafał Romanowski, 2.Marcin Klepczyński,
3.Adrian Kozaczuk. Gimnazja – 1.Arkadiusz Ziemiński, 2.Adam Wieczorek,
3.Kamil Wasilewski.
Dziewczęta kl. I-IV – Marta Rucińska, 2.Karolina Walczak, 3.Marta Giers.
kl. V-VI 1.Angelika Wierzbowska, 2.Anna Wóltańska, 3.Ewelina Sobczyńska.
Gimnazja – 1.Grażyna Moczydłowska, 2.Magdalena Liwska, 3.Monika Ludwicka. Najmłodszym zawodnikiem turnieju był pierwszoklasista z Cieksyna
Damian Kancerek.
Wyniki turnieju powiatowego: Chłopcy kl. I-IV – 1.Marcin Włodarczyk SP
Dębinki, 2.Adrian Żyła SP 2 Nasielsk, 3.Jasiński Adam SP 2 Nasielsk. kl. V-VI
– 1.Włodarczyk Patryk SP Dębinki, 2.Romanowski Rafał SP Budy Siennickie,
3.Klepczyński Marcin SP Cieksyn. Gimnazja – 1.Ziemiński Arkadiusz –Cieksyn, 2.Mamaj Rafał, 3.Kamiński Radosław obaj z gimnazjum z Łomnej.
Dziewczęta: kl.- I-IV 1.Rucińska Marta, 2.Walczak Karolina obie SP Nuna,
3.Bartosińska Weronika SP Łomna. kl V-VI – 1.Wierzbowska Angielika SP
Cieksyn, 2.Spoińska Patrycja SP Łomna, 3.Kopczyńska Dorota SP Dębinki,
Gimnazja – 1.Franiewska Weronika, 2. Ocipka Jolanta, 3.Lasek Kinga wszystkie z gimnazjum z Łomnej.
Do finału rejonowego, który odbędzie się 15 kwietnia w Ciechanowie, zakwalifikowało się trzech chłopców z klas I-IV i po dwie osoby z pozostałych
kategorii wiekowych z turnieju powiatowego, oraz dodatkowo limit otrzymali:
Niedzielski Mateusz, Rejchel Sebastain, Czarnecki Paweł i Hermanowski Rafał
– wszyscy z ZS Nr 1 z Nasielska, Ropielewska Karolina i Ołtarzewski Robert
z ZS Nr 3 z Cieksyna.

PORAŻKA ŻBIKA

27 marca w Makowie Mazowieckim nasz klub doznał porażki 0:1 z miejscową Makowianką. Zawodnicy naszego klubu rozegrali jedno z najgorszych
spotkań w lidze, a w całej drużynie nie było w tym meczu zawodnika,
którego można by wyróżnić. Zespół raził dużą nieporadnością w organizowaniu akcji i nie umiał znaleźć sposobu na rozmontowanie, dobrze grającej
w obronie, drużyny gospodarzy. Gola straciliśmy w pierwszej połowie po
stracie piłki w środku boiska i błędzie naszych obrońców w kryciu. Podczas
meczu nasi piłkarze oddali tylko dwa celne strzały na bramkę przeciwnika.
Trener naszego zespołu musi uświadomić zawodnikom, że należy oddawać
strzały z okolic pola karnego, a nie próbować wejść z piłką do bramki.
Ta porażka, to zimny prysznic na głowy naszych zawodników. Może ona
zmobilizuje ich do większego zaangażowania w przyszłych meczach i pozwoli im na obranie takiej taktyki, która zaowocuje zdobywaniem bramek
i odnoszeniem zwycięstw.
Zespół wystąpił w składzie: K. Prusinowski, T. Michalak, D. Kordowski,
A. Bącik, C. Prusinowski, J. Unierzyski, M. Brakowiecki, M. Gumowski,
R. Markiewicz, R. Załoga, H. Lewandowski, a w drugiej połowie zagrali
D. Kulpa, T. Gumowski, M. Krzyczkowski. Z powodu kontuzji w zespole
zabrakło R. Eresaby, który będzie gotów do gry za 10 dni.
Poniżej aktualna tabela ligi.

MAZOWIECKA LIGA SENIORÓW
Wyniki 17 kolejki

MAKOWIANKA MAKÓW MAZ.
KASZTELAN SIERPC
KORONA HID OSTROŁĘKA
MAZOWSZE PŁOCK
MKS CIECHANÓW
STOCZNIOWIEC PŁOCK
OSTROVIA OSTRÓW MAZ.
GKS STRZEGOWO

-

MLKS ŻBIK NASIELSK
1:0
ULKS CIÓŁKOWO
3:0
PIAST ZAP PIASTÓW
2:1
TĘCZA 34 PŁOŃSK
1:2
PODLASIE SOKOŁÓW PODL. 1:1
SKRA DROBIN
2:1
BORUTA KUCZBORK
0:1
LEGIONOVIA II LEGIONOWO 4:2

Czołówka TABELI LIGI PO 17 KOLEJCE

1. MLKS ŻBIK NASIELSK
2. KASZTELAN SIERPC
3. MAZOWSZE PŁOCK
4. PIAST ZAP PIASTÓW
5. BORUTA KUCZBORK

38
35
34
34
34

44 : 19
45 : 24
40 : 14
46 : 23
36 : 24

Przeciwnicy nie przyjechali!

W niedzielę 28 marca miał się odbyć przedostatni mecz rundy rewanżowej
III ligi, ale przeciwnicy z Gostynina powiadomili nas, że nie widzą już żadnych
szans na zagrożenie nam w walce o baraże do II ligi i po prostu rezygnują
z przyjazdu na mecz. Zaliczyliśmy więc kolejne dwa punkty.
Zawodnicy woleliby jednak zdobyć je przy stołach i zrewanżować się za
jedyną porażkę z pierwszej rundy, którą ponieśli właśnie z Gostyninem.
Niestety! Nie było to im dane.
Kolejny, ostatni już mecz III ligi odbędzie się w najbliższą niedzielę 4 kwietnia
o godz. 11.00 w Cieksynie, a po tym nastąpi seria baraży. Mamy nadzieję,
że tenisiści z Sochaczewa nie pójdą za przykładem Gostynina i na mecz
przyjadą.

Uwaga sympatycy tenisa stołowego!

W sobotę 3 kwietnia w nasielskiej hali sportowej odbędą się Indywidualne
i Drużynowe Mistrzostwa Mazowsza Juniorów i Juniorek w tenisie stołowym.
W mistrzostwach tych wystąpi wielu czołowych zawodników kraju w tej
kategorii wiekowej.
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ADOPTUJ PIESKA ZE SCHRONISKA

W schronisku w Chrcynnie czekają
na nowych, dobrych panów
6 UROCZYCH, 3-MIESIĘCZNYCH SZCZENIAKÓW, RÓŻNEJ PŁCI

tel. 784-05-34
774-27-71

OGŁOSZENIE
Od 1991 r. Szkoła Podstawowa Nr l w Nasielsku nosi imię „Konstytucji 3
Maja”.
W wyniku przeprowadzonej reformy oświaty w budynku szkoły mieści
się również Gimnazjum. Tworzy ono, wraz ze Szkołą Podstawową, Zespół
Szkół Nr l w NasieIsku.
W roku 2004 działalność Szkoły Podstawowej wygasa. W związku z tym
jej sztandar zostaje oddany do archiwum.
Publiczne Gimnazjum Nr l w Nasielsku, wzorując się na najpiękniejszych
ideałach przeszłości, chce wychowywać pokolenia w umiłowaniu wolności
i demokracji, kontynuować tradycje przejmując imię Szkoły Podstawowej
Nr l. W związku z tym zachodzi potrzeba zakupu nowego sztandaru.
Zwracamy się do mieszkańców Miasta i Gminy Nasielsk, dawnych wychowanków oraz wszystkich tych, którym bliska jest idea patronatu nad
Naszą Szkołą i młodzieżą o finansowe wsparcie naszych zamierzeń.
Dziękujemy za każdą kwotę, która wzbogaci Konto Społecznego Komitetu Nadania Imienia i Fundacji Sztandaru i umożliwi realizację naszych
planów.

Wpłat można dokonywać na konto:

Społeczny Komitet Nadania Imienia i Fundacji Sztandaru
Publicznemu Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku
B.S. Nasielsk 138226 0008 00106470 2000 0001

WYBORY CZAS ZACZĄĆ

Dokonaliśmy wyboru kandydatek do pierwszego miejsko-gminnego konkursu Mała Miss i Miss Nastolatek. Spośród 60 kandydatek jakie zgłosiły się
na eliminacje wybraliśmy 30 finalistek. Wszystkim uczestniczkom, które
wzięły udział w naszych eliminacjach dziękujemy, a tym którym udało się
przejść do finału gratulujemy i życzymy powodzenia.
Konkurs finałowy odbędzie się 24 kwietnia w kinie ,,NIWA’’.
Informujemy nasze finalistki, że próby do konkursu zostały zaplanowane
w następujących terminach: 3 kwietnia od godz. 13.00 do 15.00 i 17
kwietnia od godz. 13.00 do 15.00. Wszystkie próby odbywać się będą w
kinie ,,NIWA’’.

Lista kandydatek

MAŁA MISS:
1) Kinga Reszczyńska,
2) Agata Mauer,
3) Katarzyna Borzyńska,
4) Aleksandra Drzazgowska,
5) Martyna Mauer,
6) Aleksandra Romańska,
7) Małgorzata Górecka,
8) Karolina Bereszyńska,
9) Marlena Cywińska,

MISS NASTOLATEK:
1) Julita Słónczewska,
2) Emilia Malinowska,
3) Monika Reszczyńska,
4) Samanta Konieczna,
5) Paulina Malaniuk,
6) Natalia Wiśniewska,
7) Katarzyna Osińska,
8) Klaudia Cichowicz,
9) Justyna Jędrzejewska,

10) Marta Jędrzejewska,
11) Natalia Jaskulska,
12) Magda Cieślak,
13) Katarzyna Karkowska,
14) Milena Popielarska,
15) Klaudia Osiecka.
Lista kandydatek rezerwowych:
1) Agnieszka Bącik,
2) Justyna Podlasińska,
3) Amanda Kopycińska
4) Magda Ślepowrońska.

10) Marta Sagała,
11) Kamila Wilczek,
12) Jolanta Pichalska,
13) Ewelina Wrzeszcz,
14) Katarzyna Menich,
15) Dorota Aleksandrowicz,
Lista kandydatek rezerwowych:
1) Kinga Suska,
2) Natalia Cieślak,
3) Paulina Żebrowska,
4) Anna Wóltańska.

Organizatorzy:
Świetlica socjoterapeutyczna
Biblioteka Miejska

OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam działki budowlane 1700 m2, 1200m2, 830m2,
tel. 023 691 21 15
Pilnie spzrzedam domek w Nasielsku z działką,
tel. 0694 695 965
Sprzedam tanio duże ilości marchwi tel. 0507 329 583
po 2000
Sprzedam mieszkanie własnościowe, 3 pokojowe (65m2),
na osiedlu Warszawska 51/53c, I piętro, tel. 0600 211 022.
Sprzedam siatkę ogrodzeniową i słupki, Nasielsk,
tel. 0607 697 306

2 - 8 kwiecień 2004

Życie Nasielska

Miejsce na reklamę
Twojej firmy
zadzwoń 023 691 23 43
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2-12 kwiecień godz.18.00

Kino NIWA
ZAPRASZA

„PASJA”

3 kwietnia (sobota) - godz. 17.30
9 kwietnia (Wielki PIątek) - godz. 19.30

Cena biletów:

10 zł - szkolne i grupowe
12 zł - indywidualne
The Passion of Christ
(Włochy,USA, 2004) Dramat
czas 125 min.
Reżyseria: Mel Gibson;
Scenariusz: Mel Gibson, Benedict
Fitzgerald
Wierny przekazom historycznym,
biblijnym oraz teologicznym opis
ostatnich 12 godzin życia Jezusa
Chrystusa. Aby podkreślić autentyczność wydarzeń, aktorzy posługują
się dwoma wymarłymi językami:
aramejskim i łaciną. To film o wierze,
nadziei, miłości i przebaczeniu.

Obsada:
James Caviezel - Jezus Chrystus
Maia Morgenstern - Maria
Monica Bellucci - Maria Magdalena
Rosalinda Celentano - Szatan
Claudia Gerini - Żona Piłata
Hristo Shopov - Piłat

16-22 kwiecień godz. 17.00 i 19.00

„Nigdy w życiu”

(Polska, 2003); Komedia;
czas 102 min.
Reżyseria: Ryszard Zatorski, Scenariusz: Ilona
Łepkowska
Na podstawie książki
„Nigdy w życiu”: Ka-

Obsada:
Danuta Stenka – Judyta;
Artur Żmijewski – Adam;
Jan Frycz - Tomasz, były
mąż Judyty; Joanna Brodzik - Ula, przyjaciółka
Judyty; Krzysztof Kowalewski - Ojciec Judyty
Judyta (Danuta Stenka)
jest żoną nieźle prosperującego biznesmena
(Jan Frycz), ma dorastająca córkę i prowadzi rubrykę dotyczącą kontaktów
z czytelnikami w piśmie dla kobiet. Pewnego dnia jej mąż oświadcza, że ma
kochankę, która spodziewa się dziecka. Judyta zgadza się na rozwód, kupuje
działkę budowlaną pod Warszawą i stawia niewielki domek. Wkrótce w jej
życiu pojawia się przystojny Adam (Artur Żmijewski).

