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Pożegnanie PRL-u

Są wśród nas ludzie, którzy mają głęboko w sercu Polską Rzeczpospolitą Ludową. Nie przyjmują do wiadomości, 
że władzę ludową szlag trafił i jesteśmy już w NATO oraz w Unii Europejskiej. Ich sprawa. Dajmy im spokój. Jest 
jednak wielu, którzy mają PRL przy sercu - i to dosłownie – w portfelach. (czytaj str. 4)

Kto pyta - nie błądzi
Nadszedł czas rozliczenia się z fiskusem z przy-
chodów, które uzyskaliśmy w ubiegłym roku. 
Jak to zrobić? (str. 3)

Co z tym fantem zrobić? Zastanawia się rząd, zastanawiają się posłowie. I co? I nic. Wszyscy 
podchodzą do reformowania Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jak do kupy... i 
krzyczą nie ruszać, bo będzie śmierdziało. Efekt jest taki, że już dziś można śmiało stwierdzić 
– w tym roku nie zmienią się zasady płacenia składek emerytalno-rentowych. Rolnicy będą 
płacić tyle, ile płacili do tej pory. Wicepremier Izabela Jaruga-Nowacka, odpowiedzialna w 
rządzie za sprawy KRUS, niedawno poinformowała, że nie ma szans na to, żeby Sejm uchwalił 
nowy system płacenia składek jeszcze w tej kadencji. Oznacza to, że właściciele gospodarstw 
rolnych mogą więc spać spokojnie, co wcale nie oznacza, że ich sen będzie równie spokojny 
w przyszłym roku. (czytaj str. 9)

W KRUS - ie bez zmian
- przynajmniej w 2005 roku

Z Legionovii 
do Żbika
Rozmowa z nowym trenerem nasiel-
skiej drużyny piłkarskiej - Grzegorzem 
Zmitrowiczem

Zaczęło się 
odliczanie...
O nowym budynku Urzędu Miejskie-
go i planowanej w najbliższych dniach 
przeprowadzce opowiada Sekretarz 
Nasielska Zbigniew Rutkowski.

 „Notatnik 
Nasielski”
Dodatek Nasielskiego 
Towarzystwa Kultury
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śmy firmę z Nasielska, która płaci 
podatki w naszej Gminie, ale przepi-
sy Prawa Zamówień Publicznych są 
nieubłagane. Dura lex sed lex.

Panie Sekretarzu. Powiedział Pan, 
że w najbliższych miesiącach, 
zmieni się prawie wszystko. Co 
zatem się nie zmieni?

Najbliższy rok jest niezwykle in-
teresujący i pełen ogromnych 
wyzwań. Na pewno nie zmieni się 
jedno – będę miał zawsze małą kawę 
o godz. 8 00  na biurku, chociaż nie 
zawsze zdążę ją wypić.

Dziękujemy za rozmowę.
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Materiałów nie zamówionych redakcja nie 
zwraca, a ponadto zastrzega sobie prawo 
dokonywania skrótów i zmian tytułów 
w nadesłanych tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam 
i ogłoszeń.

fot. M. Stamirowski

Zaczęło się odliczanie...
Śpieszę się na spotkanie z Sekreta-
rzem Miasta Nasielska – Panem Zbi-
gniewem Rutkowskim. Mam jeszcze 
ok. 10 minut. Wchodzę do budynku 
Urzędu Miejskiego. Bardzo dużo 
osób na parterze. Wąskie schody na 
górę. Mimo że nie należę do osób 
otyłych i mam minąć się z osobą 
podobnej postury, muszę chwilę 
poczekać. Niemożliwe jest minięcie 
się dwóch osób. Aż strach pomyśleć, 
co by się stało gdyby np. wybuchł 
pożar. Na piętrze przed Sekretaria-
tem znowu ogromna liczba osób. 
W Sekretariacie podobnie. Jest bar-
dzo hałaśliwie. Praca w tych warun-
kach jest rzeczywiście bardzo trudna. 
Burmistrz z trudem przecisnął się na 
chwilę do któregoś z Wydziałów. 
Do Sekretariatu wchodzi Sekretarz 
– wraca z ulicy Elektronowej (nowej 
siedziby Urzędu). Słychać komenta-
rze, że Burmistrza nie ma a Sekretarz 
chodzi sobie nie wiadomo gdzie. 
Widzę przez ułamek sekundy na 
twarzy Sekretarza ogromne napięcie, 
po czym za chwilę słyszę informację, 
że zaraz zostaną przyjęci. W głosie 
nie słychać żadnego zdenerwowania. 
Dziesięć minut później rozpoczynam 
rozmowę na temat funkcjonowania 
Urzędu.
Panie Sekretarzu, czy możemy 
powiedzieć, że zaczęło się odli-
czanie?
Tak, Burmistrz wyznaczył już wstępny 
termin otwarcia nowej siedziby Urzędu 

Miejskiego. Niebawem go ogłosimy. 
Jest jeszcze trochę problemów natury 
organizacyjnej. Widzimy wszyscy, jakie 
są tutaj warunki pracy. To, że jest  tak  
dużo petentów świadczy niewątpliwie o 
zwiększaniu się ilości spraw, co pośred-
nio świadczy o rozwoju Nasielska.

Z drugiej strony ten budynek pęka 
w szwach. Od wielu lat nie inwestowano 
w obecny obiekt, ponieważ nie miał on 
żadnej przyszłości. Pomysł nowej sie-
dziby Urzędu jest praktyczne tak stary 
jak ten budynek. Dopiero jednak ten 
Burmistrz podjął decyzję, która nabiera 
realnego kształtu. Widzimy, jakie są ścia-
ny, jak wyglądają łazienki, korytarze, po-
koje w wydziałach, gabinet Burmistrza. 
Zostaliśmy bardzo w tyle w stosunku 
do innych urzędów. My jesteśmy sobie 
jeszcze te warunki jakoś wytłumaczyć, 
ale nie ukrywam, że potencjalni inwe-
storzy, poprzez obraz tego co widzą, 
wyobrażają sobie w ten sam sposób 
całą Gminę. Odwrócenie tego obrazu 
jest bardzo trudne, przecież mamy 
ogromny potencjał – co świadczy o 
narzuceniu przez Burmistrza potężnego 
przyśpieszenia inwestycyjnego. Zadań 
nam przybywa, a ich realizacja w tych 
warunkach graniczy z cudem.

Widziałem obiekt nowego budyn-
ku Urzędu z zewnątrz. Wygląda 
ładnie. Miejsce zaciszne. Parkingi. 
Są jednak czasami komentarze, 
że urzędnicy przygotowują sobie 
gabinety...

Panie redaktorze – komentarze 
są różne. Budynek, w którym 
jesteśmy obecnie powinien 
być zamknięty, zanim powstał. 
Wydaje mi się, ze nie spełnia 
on żadnej obowiązkowej 
w Polsce normy warunków 
pracy. Ponadto w tym budynku 
nie ma dróg ewakuacyjnych. 
Na szczęście nie zdarzył się 
żaden wypadek. Jeśli chodzi 
o nową siedzibę to pamiętajmy, 
że jest to majątek Gminy. Będą 
z niego korzystać pokolenia 
mieszkańców. Budynek jest 
przygotowany na wyzwania 
XXI wieku. Zmieni się pra-
wie wszystko. Sam moment 
przenoszenia siedziby Urzędu 
odbędzie się bez zakłóceń dla 
procesu obsługi mieszkań-
ców. Od momentu podjęcia decyzji 
o zaadaptowaniu biurowca przy 
ul. Elektronowej na nową siedzibę 
wykonaliśmy niewyobrażalną pracę. 
Sam proces został podzielony na 
dwa główne etapy. Prace budowlane 
zostały zakończone i były prowa-
dzone na bieżąco przez Wydział 
Rozwoju Regionalnego. Obecnie 
jesteśmy na etapie uruchomienia 
Urzędu – ten etap jest prowadzony 
przez Wydział Administracji, Kon-
troli i Nadzoru. Wydział Gospodarki 
Przestrzennej zabezpieczał prawa 
majątkowe nieruchomości. Obok 
głównego wykonawcy, ogromną 

O nowym budynku Urzędu Miejskiego rozmawiamy ze Zbigniewem Rutkowskim Sekretarzem Nasielska

pracę wykonało wiele osób, insty-
tucji, firm, specjalistów. W każdym 
momencie niezbędne były konsul-
tacje i decyzje Burmistrza. Ja również 
musiałem czasami jednocześnie być 
w kilku miejscach. Totalne piekło. Ale 
myślę, że możemy mieć satysfakcję. 
Mamy bardzo dobrze zorganizowany 
obiekt.

Podobno nową siedzibę Urzędu 
wyposaża firma z Nasielska?

Tak, słyszałem taką plotkę. Niestety, 
nie jest to prawda. Do przetargu 
zgłosiło się 16 firm z całej Polski, 
a wygrała firma z Częstochowy. 
Oczywiście najchętniej widzieliby-

Pod hasłem „Młodość bez nałogów”, 
8 lutego, została zorganizowana impreza 
w Liceum Ogólnokształcącym im. Jaro-
sława Iwaszkiewicza w Nasielsku.

Nowa inicjatywa L. O. wydaje się wyjąt-
kowo interesująca i cenna. We współ-
czesnym, pełnym zagrożeń świecie, 
rozpowszechnienie i używanie środków 
odurzających wśród dzieci i młodzieży 
budzi zrozumiały niepokój rodziców i 
nauczycieli. Uzależnienia urastają do 
rangi największego problemu wycho-
wawczego.

Wobec narastającej fali uzależnień, 
wyjątkowo cenne są wszelkie, podej-
mowane w szkołach działania, mające 
na celu zapobieganie tym niekorzyst-
nym zjawiskom, profilaktyka stała się 
ważnym elementem oddziaływań 
wychowawczych. 

Głównym celem organizacji „Dnia bez 
nałogów” było rozpowszechnienie 
wśród uczniów  prawdziwych i rze-
telnych informacji o uzależnieniach, 
wskazanie na szkodliwość używek, 
ukazanie zagrożeń jakie ze sobą niosą 
i powstrzymanie młodzieży od za-
żywania wszelkiego rodzaju środków 
uzależniających.

były naprawdę ciekawe. Zwycięzcą 
okazała się uczennica klasy II b, Jo-
anna Trzaskoma, której praca uznana 
została za najciekawszą.

Gratulujemy Liceum Ogólno-
kształcącemu świetnej inicjatywy, z 
pewnością znajdzie ona wielu na-
śladowców. Nauczyciele chcą, aby 
„Młodość bez nałogów” na stałe we-
szła do kalendarza imprez szkolnych. 
To z pewnością doskonały pomysł.

Red.

„Młodość bez nałogów”
Wszelkie działania podejmowane w tym 
dniu miały charakter edukacyjno– pro-
filaktyczny.

Do realizacji tego dnia nauczyciele L. 
O. zaprosili instytucje z terenu naszego 
powiatu na co dzień zajmujące się 
działaniami profilaktycznymi wśród 
młodzieży: Gminny Ośrodek Terapii 
Uzależnień w Nasielsku, Gminną Ko-
misję ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Komendę Powiatową 
Policji w Nowym Dworze Mazowiec-
kim, Poradnię Psychologiczno - Peda-
gogiczną.
• Specjalista terapii uzależnień, pani 
Maria Sierzputowska , z Ośrodka Terapii 
Uzależnień, poprowadziła warsztaty 
mające na celu uświadomienie mło-
dzieży szkodliwości spożywania alko-
holu. Wskazała też na formy pomocy 
osobom uzależnionym i współuzależ-
nionym, poinformowała, gdzie można 
szukać pomocy.
• Psycholog z Poradni Psycholo-
giczno – Pedagogicznej w Nasielsku, 
pani Ewa Szatkowska zajęła się głównie 
problemem asertywności, kształtowania 
umiejętności nieulegania presji środo-
wisk. Celem jej zajęć było przekazanie 
uczniom świadomości ich praw, a także 

umiejętności podejmowa-
nia świadomych decyzji. 
• Specjalista terapii uza-
leżnień pan Jacek Gaw-
roński zajął się problemem 
narkomanii, ukazał mło-
dym ludziom psychiczne 
i społeczne konsekwencje 
eksperymentowania ze 
środkami uzależniającymi.
• Młodzież spotkała się 
również z przedstawicie-
lem policji młodszym aspi-
rantem panem Tomaszem 
Jasińskim  z  Zespołu ds. Nie-
letnich i Patologii Komendy 
Policji w Nowym Dworze 
Mazowieckim.  Mówiono 
oczywiście o prawnych 
aspektach uzależnień, o zagrożeniach 
przestępczością i patologiami.

Spotkań z młodzieżą było dużo, 
w każdej klasie odbyły się po trzy 
godziny zajęć edukacyjno – profilak-
tycznych, w różnej formie, głównie 
warsztatowej, szczególnie dobrze 
trafiającej do młodzieży.

Dzień rozpoczął i zakończył się pro-
gramami artystycznymi w wykonaniu 
młodzieży Liceum. Dwa mini-spekta-

kle: „Powiedz nie”,  poświęcony tema-
tyce AIDS (przygotowany przez pana 
Roberta Parzonka) i „Żyć tu i teraz”, 
o tematyce antynarkotykowej ( przy-
gotowany przez panią Ewę Tulej i pana 
Fryderyka Laskowskiego), pokazały 
ogromne zaangażowanie młodzieży 
oraz ich talenty muzyczne i aktorskie.

Młodzież wszystkich klas wzięła 
udział w konkursie plastycznym na 
najciekawszy plakat. Z wielkim tru-
dem wyłoniono zwycięzcę, prace 

fot. M. Stamirowski
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Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
05-190 Nasielsk ul. Płońska 43 tel./fax. (023) 691 23 64;
 ul. Kilińskiego 6 tel./fax. (023) 691 25 90

Szanowny Rolniku gminy Nasielsk ! Czy wiesz, że... *
• Korzystając z finansowej pomocy wspierania działalności rolniczej na obszarach o 
niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) objętych planem rozwoju obszarów 
wiejskich – swoją działalność powinieneś prowadzić zgodnie z zasadami „Zwykłej Dobrej 
Praktyki Rolniczej” w oparciu o art.14 ust.2 rozporządzenia 1257/1999/WE.
• Musisz spełnić wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku w swoim go-
spodarstwie oraz posiadać urządzenie do gromadzenia nieczystości. Urządzenia te, to 
np. pojemnik SM 110 lub SM 110K. Punkt gromadzenia powinien być estetyczny i mieć 
zapewniony łatwy dostęp.
• Zobowiązany jesteś również do zawarcia umowy na wywóz nieczystości i w razie 
kontroli, przedstawić opłacane rachunki ( osobie uprawnionej przez Burmistrza).
• Osoby nie wywiązujące się w/w obowiązków podlegają karze grzywny oraz zmniej-
szenia lub wstrzymania płatności ONW
Aby się z tych obowiązków wywiązać należy:
• Zgłosić się do naszego biura w Nasielsku przy ul. Płońskiej 43, pok.6 lub przy ul., Kiliń-
skiego 6 celem podpisania umowy (do umowy potrzebny jest Twój NIP lub PESEL).
• W przypadku braku w/w urządzeń zakupić pojemnik SM110 (po opłaceniu możemy 
dowieźć na miejsce) lub pobrać worek foliowy 120l – czarny do odpadów komunal-
nych.
• Prowadzić zbiórkę odpadów z uwzględnieniem segregacji korzystając z zestawów 
ustawionych na terenie miasta lub kolorowych worków
foliowych (zbiórka worków kolorowych w każda środę po wcześniejszym zgłoszeniu 
telefonicznym).
• W wyznaczonym dniu wg grafiku udostępnić lub ustawić w miejscu dostępnym celem 
ich opróżnienia lub wywozu.
• Po otrzymaniu faktury uregulować należność w wyznaczonym terminie ( zwykle w 
rozliczeniu miesięcznym lub kwartalnym).
Aktualna cena - pojemnika SM 110 - 100 zł.
 SM 110K – 120 zł. (na kółkach)
- wywozu z 1 pojemnika SM 110 – 9,10 zł.
- wywozu worka foliowego czarnego 120l – 9,50 zł.
Worki kolorowe do segregacji i ich odbiór jest nieodpłatny.

 Dyrektor ZGKiM

*Podstawa prawna – Dz.U.1997.121.770 z póz. zm. oraz Dz.U.2004.73.657

Kto pyta nie błądzi
Nadszedł czas rozli-

czenia się z fisku-
sem z przychodów, 

które uzyskaliśmy w ubie-
głym roku. Jak to zrobić, 
żeby nie popełnić błędu? 
Jak zabrać się do wypeł-
niania pit-ów? Jak pora-
dzić sobie z VAT-em? W 
której rubryce uwzględnić 
wydatki na remont miesz-
kania? Pytań  – tych ogól-
nych i tych szczegółowych 
– jest wiele. 
Do kogo wtedy zwrócić się o pomoc? 
Najlepiej do najbardziej kompetent-

nych osób, czyli do pracowników 
urzędu skarbowego. Oni jednak, jak 
zwykle o tej porze roku, są zawaleni 
robotą, pochowani za stosami zeznań 
podatkowych. To normalne, że nie są 
w stanie przyjąć każdego podatnika 
i udzielić mu wyczerpującej odpo-
wiedzi. Dlatego Życie Nasielska ma 

dla Państwa ofertę nie do odrzucenia 
– będziemy Waszymi pośrednikami 
w kontaktach z Urzędem Skarbowym. 
Wszelkie wątpliwości i pytania doty-
czące podatków prosimy kierować na 
piśmie do naszej redakcji, która mieści 
się w kinie NIWA przy ulicy Kościuszki 
w Nasielsku. Przekażemy je dalej, do 
US w Nowym Dworze Mazowieckim. 
Urząd obiecał nam, że będzie udzielać 
wyczerpujących wyjaśnień naszym 
Czytelnikom. Odpowiedzi na Państwa 
pytania będziemy zamieszczać na ła-
mach gazety. Mamy nadzieję, że dzięki 
temu nasza droga przez mękę w gąsz-

czu przepisów podatkowych stanie się 
prostsza i może okaże się, że fiskus nie 
jest taki straszny, jak go malują.

Dzisiaj publikujemy informację o ro-
dzajach i limitach ulg.

Czekamy na Państwa pytania.
Dariusz Panasiuk

Naczelnik Urzędu Skarbowego 
w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, 

iż zamieszczone w poniższej  tabeli rodzaje i limity ulg 
mają zastosowanie do rozliczenia podatku za rok 2004 

Podatki – rodzaje ulg i limity odliczeń obowiązujące za 2004 rok

Rodzaj ulgi Limity Rozliczenie za 2004 r. Kolejne lata podatkowe

• Duża ulga budowlana
          odliczana od podatku

• Ulga budowlana odliczana
        od dochodu

19% poniesionych wydat-
ków nie więcej niż 35.910 
zł – limit w okresie obo-
wiązywania ustawy

19% z kw oty 189.000zł

czyli 35.910 zł

- ostatnie wydatki

pozwalające na

skorzystanie z odliczenia 

- rozliczanie

wcześniejszych wydatków u 
podatników, którym zabrakło 
podatku

Uwaga! - tylko rozliczanie 
wydatków z lat ubiegłych, 
które nie znalazły pokrycia 
w podatku

• Ulga na wynajem
do 189.000 zł x liczba 
budowanych mieszkań x 
udział w budynku

Tylko rozliczanie wydatków z lat 
ubiegłych, które nie znalazły po-
krycia w podatku

Uwaga! - tylko rozliczanie 
wydatków z lat ubiegłych, 
które nie znalazły po-
krycia

w podatku

• Ulga z tytułu oszczędzania 
         w kasie mieszkaniowej

30% poniesionych wy-
datków nie więcej niż 
11.340 zł

(6% z 189.000)- limit 
roczny

Uzależnione od końcowej daty 
umowy

Uzależnione od końcowej 
daty umowy

• Ulga odsetkowa Odsetki od tej części kre-
dytu, która nie przekracza 
kwoty odpowiadającej 
189.000 zł 

Obowiązuje w ustawie zarówno 
dla nowych kredytów, jak i kon-
tynuacji

Brak informacji o propono-
wanych zmianach

• Ulga remontowa Limit trzyletni na lata 
2003-2005 :

19% poniesionych wydat-
ków, nie więcej niż 5.670 
zł- budynek mieszkalny 
, 4.725 zł – lokal miesz-
kalny .

minimalny wydatek 
uprawniający do ulgi 
– 567 zł w okresie 3 
lat, instalacja gazowa 
podwyższenie limitu o 
945 zł.  

Obowiązuje na zasadzie praw 
nabytych

Koniec ulgi  z końcem 
2005 roku. Ostatnie 
wydatki podlegające od-
liczeniu podatnicy mogą 
poczynić w 2005r

• Darowizny na działalność 
        pożytku publicznego oraz
         cele kultu religijnego

Łącznie rocznie do 350zł
Obowiązuje Proponowane zmiany

• Ulga rehabilitacyjna Bez limitu z wyjątkiem:

-opłacenia przewodników 
osób niewidomych oraz 
osób z niepełnosprawno-
ścią narządu ruchu 

-utrzymania przez osoby 
niewidome psa prze-
wodnika

-używanie samochodu 
osobowego dla potrzeb 
związanych z koniecznym 
przewozem na niezbędne 
zabiegi leczniczo-rehabili-
tacyjne.

Limit roczny do 2.280zł 

Limit dochodu osoby nie-
pełnosprawnej do 9.120 zł 
za rok 2004

Obowiązuje Brak informacji o propono-
wanych zmianach

Urząd Skarbowy w Nowym Dworze Maz.
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POLICYJNA
spacerkiem po Nasielsku... spacerkiem po Nasielsku...

fot. D. Panasiuk

I stała się jasność
Jedna mała żarówka, a tyle radości. 
No wreszcie! Na warszawskiej, nie 
dość, że chodzą cytrynki, to jeszcze  
jest widno. 
W imieniu wszystkich tych, których 
zamierzali w najbliższym czasie 
okraść złodzieje, dziękujemy za 

Cytrusy z pałkami
Władze Nasielska dotrzymały obietnicy. Od kilkuna-

stu dni po ulicach miasta chodzą parami nowi po-
licjanci. Trudno ich nie zauważyć. Są bowiem ubrani w 
charakterystyczne, łatwo rzucające się w oczy, jaskrawe 
kamizelki. To właśnie dlatego Nasielszczanie nazywają 
ich żartobliwie: „dwie cytrynki”.
Mieszkańcom podoba się pomysł na 
bezpieczniejsze miasto. Jak sami mówią 
- „człowiek nie boi się już wychodzić z 
domu”. Pan Janusz widział, że „cytrynki 
zaglądają nawet do ciemnych bram i 
chodzą tylnymi uliczkami, gdzie diabeł 
mówi dobranoc i ... porywa torebki”. Jak 
już informowaliśmy (Życie Nasielska 
nr 1, 14-27 stycznia 2005 r.) porządku 
w mieście pilnuje dodatkowo ośmiu 
policjantów. Umowę z Komendą 

Stołeczną Policji podpisał w tej sprawie 
Bernard Mucha, Burmistrz Nasielska. 

Życie Nasielska popiera pomysł 
wzmocnienia tutejszego posterunku 
nowymi siłami. Mamy nadzieję, że 
dzięki temu z łamamów naszej gazety 
zniknie – albo przynajmniej się bardzo 
zmniejszy – „kronika policyjna”, czego 
sobie i Państwu z serca życzymy.

Dariusz Panasiuk 

Pożegnanie PRL-u
Są wśród nas ludzie, którzy mają 
głęboko w sercu Polską Rzeczpo-
spolitą Ludową. Nie przyjmują do 
wiadomości, że władzę ludową szlag 
trafił i jesteśmy już w NATO oraz 
w Unii Europejskiej. Ich sprawa. Dajmy 
im spokój. Jest jednak wielu, którzy 
mają PRL przy sercu - i to dosłownie 
– w portfelach. Mowa o tych, którzy 
noszą stare dowody osobiste i prawa 
jazdy. Warto pamiętać o obowiązku 
wymiany tych dokumentów. 

Dowody osobiste

W tym roku wymieniamy dowody 
osobiste wydane od 1981 do 
1991 roku. Dokumenty tożsamo-
ści wydane w latach 1992 – 1995 
wymieniamy w przyszłym roku. 
Osoby, którym dowody wydano 
od 1996 do 2000 roku żegnają 
się bezpowrotnie z PRL-em w 
2007 roku.

Minął już ustawowy termin wymia-
ny dowodów osobistych wydanych 
w latach 1962 – 1980. Nie oznacza 
to jednak wcale, że ich właściciele 
nie maja obowiązku wymiany do-
kumentu. Przeciwnie – muszą to 
zrobić jak najszybciej. 

Wniosek o wydanie dowodu 
osobistego składa się osobiście w 
gminnym lub miejskim Organie 
Ewidencji Ludności, właściwym dla 
miejsca zamieszkania. Do wniosku 
należy dołączyć: 

- dotychczasowy dowód osobisty 
lub ważny paszport;

- skrócony odpis aktu urodzenia lub 
aktu małżeństwa. W wypadku, gdy 
te dokumenty znajdują się w miej-
scowym urzędzie stanu cywilnego, 
to nie ma potrzeby załączania ich do 
wniosku. Sprawdzenia danych zawar-
tych we wniosku powinien dokonać 
urzędnik przyjmujący wniosek; 

- dowód uiszczenia opłaty w wyso-
kości 30 złotych, dokonanej w kasie 
urzędu; 

- dwie aktualne fotografie z całkowi-
cie odsłoniętym lewym uchem. 

Wbrew pozorom, w całej tej biegani-
nie za nowym dowodem osobistym, 
najważniejsze są fotografie – muszą 
być „świeże”. Znane są zabawne 
opowiadania pracowników urzędów 
stanu cywilnego, z których wynika, 
że starsi interesanci przynoszą cza-
sami zdjęcia zrobione jeszcze przed 
wojną. Mają na to jeden i to całkiem 
poważny argument: „no bo tak ładnie 
tu wyszłam i jestem taka młoda”. 

Prawa jazdy

Do końca kwietnia tego roku podle-
gają wymianie prawa jazdy wydane 

od 1 stycznia 1984 r. do 30 kwietnia 
1993 roku. Wszyscy, którzy mają 
dokumenty uprawniające do kie-

rowania pojazdami wydane miedzy 
1 maja 1993 i 30 czerwca 1999 r., 
mają czas na ich wymianę do końca 
czerwca 2006 roku. 

Wniosek o wydanie nowego prawa 
jazdy składa się w starostwie powia-
towym lub jego filii – jeżeli takowa 
jest w danej gminie (w Nasielsku na 
szczęście jest).

Do wniosku należy dołączyć:
- kserokopię dotychczasowego 
prawa jazdy;

- znaczki skarbowe (5,5 zł.);

- fotografię (3,5x4,5 cm), na której 
widać wyraźnie naszą buzię z le-
wym uchem, bez nakrycia głowy 
i okularów z ciemnymi szkłami;

- dowód uiszczenia opłaty za wy-
danie prawa jazdy. W przypadku 
mieszkańców Nasielska wpłaty 
należy dokonać na numer konta 
Starostwa Powiatowego w Nowym 
Dworze Mazowieckim.

Tu też należy pamiętać o „świeżej” 
fotografii i, żeby nie budziła ona 
żadnych wątpliwości najlepiej jest 
od razu powiedzieć w zakładzie 
fotograficznym, że chodzi o zdję-
cie do prawa jazdy. Fotograf będzie 
już wiedział jak nas najlepiej posa-
dzić, w zgodzie z obowiązującymi 

przepisami, no i oczywiście co by 
było ładnie i młodo.

WA 

naprawę lampy. Podziękowania 
kierujemy zarówno do tych, co to 
podjęli stosowne decyzje, jak i do 
tych, co wkręcali. Za tempo reali-
zacji tego zadania należą się Wam 
słowa uznania.

D.Panasiuk

fot. M. Stamirowski

19.01. w Miękoszynie nieznany 
sprawca skradł Katarzynie Ł. torebkę 
z dokumentami i pieniędzmi.
22.01. na parkingu sklepu Guliwer 
przy ul. Tylnej nieznany sprawca za-
rysował ostrym narzędziem maskę 
i lewy błotnik auta. Straty wynoszą 
1.000 zł. na szkodę Łukasza D.
21-22.01. na ul. Warszawskiej nieznany 
sprawca włamał się do samochodu Fiat 
126p. i skradł radioodtwarzacz, dwa gło-
śniki, koło zapasowe i akumulator. War-
tość strat 850 zł. na szkodę Artura C.
21-22.01. na ul. Warszawskiej nieznani 
sprawcy włamali się do domu i skradli 
dwa radia i odkurzacz. Ogólna wartość 
strat 300 zł. na szkodę Sławomira B. 
W wyniku działań policji sprawca został 
ustalony (Damian P.)
22.01. na ul. Kilińskiego nieznani spraw-
cy włamali się do Agencji Ubezpiecze-
niowej Samopomoc i ukradli komputer 
z monitorem. Straty wynoszą 600 zł. na 
szkodę Sławomira S. z Jońca.
24.01. w miejscowości Zaborze Artur 
Z. zamieszkały w Pieścirogach Nowych 
kierował samochodem Ford Sierra 
w stanie nietrzeźwym.
18.01. z nasielskiego gimnazjum dwaj 
uczniowie tej szkoły: Adrian L. z Nasiel-
ska i Jacek T. z Kędzierzawic skradli ma-
gnetowid Samsung. Wartość 500 zł.
25-26.01. w miejscowości Siennica 
przy ul. Piłsudskiego nieznani sprawcy 
włamali się do garażu Mirosława Cz. 
i skradli przewód siłowy, rozruch samo-
chodowy i komplet pistoletów lakierni-
czych. Straty wynoszą 1.000 zł.
16-26.01. w miejscowości Jaskółowo 
nieznani sprawcy skradli drewno 
brzozowe o wartości 800 zł. na szkodę 
Katarzyny K.
29-30.01. w miejscowości Mazewo 
Dworskie nieznani sprawcy włamali się 
do domu Sławomira K. i skradli telewizor 
Philips, szlifierkę kątową i butlę gazową. 
Łączna wartość strat 1.440 zł.
29.01. w Krzyczkach Pieniążkach 
Arkadiusz Sz. zamieszkały w miejsco-
wości Kozie Głowy skradł swojemu te-
ściowi Marianowi R. pieniądze w kwocie 
2.000 i telefon komórkowy.
02.02. w miejscowości Pieścirogi Nowe 
nieznani sprawcy skradli z podwórza ro-
wer górski o wartości 800 zł. na szkodę 
Marka Z.
03.02. na ul. Kilińskiego partol policji 
zatrzymał Mariusza Ł., który miał przy 
sobie amfetaminę.
05.02. w miejscowości Chrcynno 
nieznani sprawcy z niezamkniętego 
pomieszczenia skradli licznik elektrycz-
ny, blat kuchenny i wózek dwukołowy. 
Straty wynoszą 800 zł. na szkodę Bo-
gumiły S. z Legionowa.
04.02. w miejscowości Chrcynno 
kierowca samochodu Iveco podczas 
manewru wyprzedzania potrącił rowe-
rzystkę, która z obrażeniami ciała została 
przewieziona do szpitala.
07.02. w miejscowości Psucin podczas 
kontroli samochodu Jeep Wrangler, 
patrol policji znalazł amfetaminę. Samo-
chodem kierował Artura Z. mieszkaniec 
Mazewa. 
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W dniu 26 stycznia br. na hali sportowej w Nasielsku odbył się halowy turniej 
piłki nożnej dla szkół gimnazjalnych. Wzięły w nim udział dziewczęta i chłopcy 
reprezentujący szkoły z terenu miasta i gminy Nasielsk. Po losowaniu ustalono 
kolejność meczów i rozpoczęto gry. 

Hala Sportowa w Nasielsku
Harmonogram imprez sportowych ferie zimowe 

14.02 - 25.02.2005 r.

ZIMA W MIEŚCIE
1. 14.02.2005 r. (poniedziałek) godz. 10.00
 Turniej koszykówki szkół gimnazjalnych chłopcy i dziewczęta rocznik 1989 i młodsi
2. 15.02.2005 r. (wtorek) godz. 10.00
 Turniej Trójek Siatkarskich chłopców 
3. 16.02.2005 r. (środa) godz. 10.00
 Turniej koszykówki szkół podstawowych, chłopcy i dziewczęta 
4. 17.02.2005 r. (czwartek) godz. 10.00 
 Turniej Trójek Siatkarskich chłopców
5. 18.02.2005 r. (piątek) godz. 10.00
 Turniej szachowy dzieci i młodzieży
6. 21.02.2005 r. (poniedziałek) godz. 10.00
 Turniej piłki siatkowej chłopców i dziewcząt szkół podstawowych
7. 22.02.2005 r. (wtorek) godz. 10.00
 Turniej halowej piłki nożnej dziewcząt i chłopców  szkół gimnazjalnych
8. 23.02.2005 r. (środa) godz. 10.00
 Turniej badmintona dla dziewcząt i chłopców szkół podstawowych
9. 24.02.2005 r. (czwartek) godz. 10.00
 Tenis stołowy dla dziewcząt i chłopców szkół podstawowych i gimnazjalnych
10. 25.02.2005 r. (piątek) godz. 10.00
 Turniej halowej piłki nożnej dziewcząt i chłopców  szkół podstawowych
UWAGA  - OBOWIĄZUJE OBUWIE SPORTOWE Z JASNA PODESZWĄ
Ponadto w każdy ww dzień młodzież może korzystać z hali sportowej nieodpłatnie 
w godz. 10.00 - 14.00

Dziewczęta
ZS nr3 Cieksyn - ZS nr 2 Pieścirogi 2:1 (1:0)
ZS nr3 Cieksyn - PG nr 1 Nasielsk 2:0 (1:0)
ZS nr2 Pieścirogi - PG nr 1 Nasielsk 0:2 (0:1)
Kolejność zajętych miejsc
I miejsce ZS nr3 Cieksyn 6 pkt. 4:1
II  miejsce PG nr1 Nasielsk 3 pkt. 3:2
III miejsce ZS nr2 Pieścirogi 0 pkt. 0:4
Chłopcy
ZS nr3 Cieksyn - ZS nr 2 Pieścirogi 1:4 (0:0)
ZS nr3 Cieksyn - PG nr 1 Nasielsk 1:4 (1:2)
ZS nr2 Pieścirogi - PG nr 1 Nasielsk 1:8 (0:3)
Kolejność zajętych miejsc
I   miejsce PG nr1 Nasielsk 6 pkt. 12:2
II  miejsce ZS nr2 Pieścirogi 3 pkt. 5:9
III miejsce ZS nr3 Cieksyn 0 pkt. 2:8

M. Kraszewski
Hala Sportowa w Nasielsku

zaprasza na
TURNIEJE HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ

W dniu 13.02.2005 r. (niedziela) godz.l0.00

„DRUŻYN AMATORSKICH”
UWAGA: w drużynach mogą występować tylko zawodnicy nie zrzeszeni w klubach 
sportowych
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10.02.2005 r.

W dniu 20.02.2005 r.(niedziela) godz. 10.00

„OJCIEC I SYN”
w następujących kategoriach wiekowych: ‘
 kat. I ojciec + syn do 7 lat   (1998 i młodszy)
 kat. II ojciec + syn do 10 lat  ( 1995 i młodszy)
 kat. III ojciec + syn do 13 lat ( 1992 i młodszy)
 kat. IV ojciec + syn do 161at (1989 i młodszy)
 kat. V ojciec + syn do 18 lat ( 1987 i młodszy)
 kat. VI ojciec + syn powyżej 18 lat ( 1986 i starszy)
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia .17.02.2005 r.

W dniu 27.02.2005 r. (niedziela) godz.l0.00

„DRUŻYN MUNDUROWYCH”
UWAGA: Prawo udziału w turnieju maja pracownicy: policji, straży miejskiej, straży pożarnej, 
ochrony mienia, służb wojskowych
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 24.02.2005 r.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu: 023 693 08 65

Co zdecydowało o tym, że przyjął Pan 
ofertę prowadzenia Żbika?
Wstępne rozmowy z działaczami 
z Nasielska zaczęły się w połowie run-
dy, jednak postanowiłem, że w trakcie 
rundy nie będę przejmował zespołu. 
Przede wszystkim, miałem na uwadze 
to, że trener, który pracował poprzednio 
(przyp.red. Robert Bugalski) powinien 
popracować przynajmniej do końca 
rundy. Wiem jak to jest, kiedy dziękuje 
się komuś w trakcie sezonu, ponieważ 
miałem taką samą sytuację w Nowym 
Dworze i nie chciałem robić takiej sa-
mej przykrości Robertowi. Zawsze jest 
to inaczej, kiedy trener kończy pracę po 
sezonie, wtedy dopiero można ocenić 
jego pracę. A dlaczego przyjąłem ofertę 
z Nasielska? Dlatego, że ciągnie człowie-
ka do piłki, żeby trenować. Mogłem wy-
brać inne propozycje, ale wtedy w grę 
wchodziłoby rozwiązanie umowy ze 
szkołą, co w trakcie roku szkolnego nie 
jest dobrą rzeczą, bo w razie potknięcia 
nie miałbym praktycznie powrotu. 
Również odległość z Nasielska do 
Nowego Dworu jest znacznie krótsza, 
niż do innych klubów z III ligi, gdzie nie 
ukrywam były jakieś propozycje.

A w jakiej szkole Pan uczy?
Uczę w Zespole Szkół Zawodowych Nr 
1 przy ul. Górskiej w Nowym Dworze. 

Na jak długo związał się Pan z klu-
bem?
Po rozmowach z działaczami ustaliliśmy, 
że na razie będziemy pracować bez 
żadnej konkretnej daty. Równie dobrze 
może być taka sytuacja, że przy braku 
jakichkolwiek wyników mogę pra-
cować krótko, a z drugiej strony przy 
jakimś dobrym wyniku i zrozumieniu 
się z zarządem i zespołem może zostać 
złożona propozycja pracy na następny 
rok. Także, nie ma jakiejś umowy ściśle 
określającej termin.

Jakie oczekiwania postawił zarząd 
przed Panem i jaki wynik będzie 
można uznać za dobry?
Na pewno pozostanie zespołu w IV 
lidze. Dlatego, że na dzień dzisiejszy 
nie wiadomo ile zespołów będzie spa-
dać. To jest cel najważniejszy, na żadne 
awanse nie ma mowy, bo jest za duża 
strata punktowa do lidera. W przypadku 
spadku 8 zespołów z IV ligi, cel utrzy-
mania się wydaje się adekwatny. Tym 
bardziej, że zmieniamy troszeczkę styl 
gry i z tym może być różnie.

Czy obserwował Pan losy Żbika w 
obecnym sezonie i jak ocenia Pan 
potencjał nasielskiego zespołu?

Widziałem Żbika w bodajże jednym 
meczu pucharowym ze Świtem i muszę 
powiedzieć, że jeśli chodzi o drużynę 
Żbika to odniosłem całkiem sympa-
tycznie wrażenie. Na początku, kiedy 
graliście sparing ze Świtem, tutaj było 
1:6, nie byłem do końca przekonany, że 
Żbikowi będzie się tak dobrze wiodło w 
początkowej fazie rundy jesiennej i tym 
faktem jestem miło zaskoczony. Nato-
miast wiem, że „głupio” straciliście parę 
punktów. Sytuacja przy 3 punktach jest 
taka, że lepiej raz wygrać niż 2 razy 
zremisować i raz przegrać. 

Może zechciałby Pan, przybliżyć 
swoją osobę czytelnikom Życia 
Nasielska?
Urodziłem się 20.02.1968 r. w Ełku, 
jestem absolwentem Akademii Wy-
chowania Fizycznego w Warszawie, 
ukończyłem kurs trenera pierwszej 
klasy w Szkole Trenerskiej Polskiego 
Związków Piłki Nożnej, posiadam 
licencję UEFA. Jako zawodnik grałem 
w Mazurze Ełk, AZS AWF Warszawa, 
Bugu Wyszków, Świcie Nowy Dwór, 
Legionovii. Jako trener prowadziłem 
praktycznie wszystkie klasy roz-
grywkowe w Polsce; pracowałem 
u Janusza Wójcika i Władysława 
Stachurskiego w I lidze (przyp.red. 
w Świcie Nowy Dwór), oficjalnie ma 
wpisane, że prowadziłem 2 mecze 
w I lidze. Z sukcesów osobistych to 
myślę, że po pierwsze, utrzymanie 
Legionovii w III lidze, jak objąłem ją 
po młodym Jurku Engelu, po drugie 
wicemistrzostwo Polski juniorów 
z kadrą Mazowsza i po trzecie, całkiem 
niezłe przygotowanie Świtu, w tym 
trudnym okresie do rundy jesiennej. 
Świadczyła o tym na początku dobra 
gra i wyniki. Natomiast wiadomo było, 
że kiedyś przyjdzie dołek i z tego na-
leżało wyciągnąć jakieś wnioski. 

Czy wie Pan jak będzie wyglądał 
„trzon” drużyny? Czy wiadomo, 
jakich piłkarzy będzie miał Pan do 
dyspozycji?
Jeśli chodzi o tych ludzi, których 
miałem do tej pory to, jeżeli wszyscy 
by zostali, to myślę, że kadra byłaby 
„fajna”, taka mieszanka rutyny z mło-
dością. Natomiast nie wiadomo jesz-
cze, co z Kwiatkowskim i co z Obim 

Uche, są to zawodnicy którzy trochę 
kosztują. Dołączyłem do zespołu 
Grzegorza Puchacza (przyp.red. z KS 
Łomianki), bo brakowało zawodnika 
doświadczonego, który potrafi przy-
jąć na siebie ciężar gry poprowadzić 
grę, celnie podać, przytrzymać piłkę. 
Również do pierwszej drużyny dołą-
czył bramkarz z rocznika 88’ Paweł 
Paczkowki. Z zespołu odszedł Huber 
Lewandowski (przyp.red. Kryształ 
Glinojeck) i Robert Gródek (przyp.red. 
Sona Nowe Miasto), natomiast Bana-
szek leczy kontuzje.
Obecna kadra Żbika to: Prusinowski, 
Retkowski, Bącik, Gumowski, Kulpa, 
Kordowski, Majewski, Markiewicz, 
Obi, Puchacz, Kwiatkowski, Dzier-
żanowski, Krzyczkowski, Unieżyski, 
Skurczyński, Brakowiecki, Sowiński, 
Sazanowicz, Kwiatkowski, Olbryś, 
Gumowski II, Załoga, Anisiewicz, 
Erasaba, Paczkowski. 

Młodzi zawodnicy Paczkowski, Skur-
czyński, Sowiński, Olbryś są z nami, 
żeby potrenować, a nie wychodzić w 
pierwszym składzie, chociaż wszystko 
jest możliwe.

Jaki styl gry chciałby Pan, aby 
prezentował Żbik w nadchodzą-
cej rundzie? 
Na pewno systemem wyjściowym jest 
4-4-2, z tym, że w zależności od sytuacji 
będziemy grać 4-3-3 lub 3-4-3, bądź 
różnymi konfiguracjami w zależności od 
przeciwników i od zawodników, jakimi 
będę dysponował. 

Jak do tej pory przebiegały przygo-
towania do rundy wiosennej i jakie 
są dalsze plany?
Do tej pory, Żbik przegrał 2:3 z Na-
przód Zielonki, zremisował z Legio-
novią 1:1, przegrał ze Świtem 2:3 no 
i wygrał sparing z Glinojeckiem 16:
2, wygrał również 2 turnieje halowe, 
jeden w Płońsku i drugi w Nasiel-
sku. 11.02 mamy sparing z MKS 
Ciechanów przed wyjazdem na 
6 dniowy obóz, na który wyjeżdża-
my w niedzielę. Na nim rozegramy 
serię sparingów; 15.02 z Motorem 
Lubawa, 17.02 z Jeziorakiem Iława 
i 19.02 trój mecz Mrągowia-Żbik 
Nasielsk-Motor-Lubawa.   

Dziękuję za rozmowę i życzę jak 
najlepszych wyników. 

Rozmawiał Jakub Olech 

ŻBIK Nasielsk- Kryształ Glinojeck 16:2!
W kolejnym meczu sparingowym, 
rozegranym w dniu 05.02.2005, dru-
żyna Żbika podejmowała gości z Gli-
nojecka, grających w lidze okręgowej. 
Przy zaśnieżonym boisku i kilkunasto 
stopniowym mrozie Nasielszczanie 
rozgromili gości 16:2. Bramki dla Żbika 
strzelali m.in.: Krzyczkowski, Unieżyski, 
Skurczynski, Brakowiecki, Sazanowicz, 
Kwiatkowski, Anisiewicz, Erasaba. 

Zespół Kryształu okazał się mało wy-
magającym przeciwnikiem. Pozostawiał 

dużo pola do gry zawodnikom Żbika, 
którzy skrzętnie to wykorzystywali 
tworzą składne akcje i oddając mnóstwo 
strzałów na bramkę gości. Każdy piłkarz 
z obecnej kadry Żbika miał szansę grać 
45 minut, aby przekonać nowego tre-
nera, Grzegorza Zmitrowicza, o swoich 
umiejętnościach. 

W drużynie Kryształu grał Hu-
bert Lewandowski, który jeszcze 
w rundzie jesiennej był zawodnikiem 
Żbika, jednak postanowił zmienić 

barwy klubowe i przeniósł się do 
Glinojecka. 

Oceniając ten mecz jako przygotowanie 
Żbika do rundy wiosennej, nie można 
oprzeć się wrażeniu, że Kryształ Gli-
nojeck był za słabym przeciwnikiem. 
Wynik cieszy, ale przeciwnicy powinni 
być bardziej wymagający, jeśli chce się 
dobrze przygotować do rundy rewan-
żowej w IV lidze.  

Przemysław i Jakub Olech

Z Legionovii do Żbika
Rozmowa z nowym trenerem Żbika Grzegorzem Zmitrowiczem

Turniej gimnazjalistów
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fot. M. Stamirowski

„Dolina Rytmu” wśród najlepszych
Teatr, taniec, plasty-

ka, muzyka – to tylko 
niektóre dziedziny 

sztuki, które mogą być 
wykorzystywane w no-
woczesnych, aktywnych 
metodach pracy z mło-
dzieżą. Nasielski projekt 
„Dolina Rytmu” - wska-
zujący na możliwości 
dotarcia do młodych lu-
dzi, szczególnie tych, ze 
środowisk zagrożonych 
patologią - autorstwa 
Marka Stamirowskiego 
i Marka Tyca zdobył 
wyróżnienie wojewody 
mazowieckiego.

Mazowieckie Centrum Kul-
tury i Sztuki oraz Narodowe 
Centrum Kultury, organi-
zatorzy konkursu „Kultura 
Kontra Patologia” uznal i 
propozycję pracowników 
Nasielskiego Ośrodka Kul-
tury za jedną z najlepszych 
spośród 25 prac zgłoszo-
nych do konkursu. 

Autorzy projektu chcą zaan-
gażować dzieci i młodzież w 
działania artystyczne. Swoje 
przedsięwzięcie adresują 
do młodzieży uczącej 
się w Zespole Szkół nr 2 

w Cieksynie. Chcą, żeby obszar 
działania projektu objął wsie po-
łożone w dolinie Wkry: Lelewo, 
Borkowo, Andzin, Cieksyn, Dobra 
Wola oraz Nowa Wrona. 

- Sądzimy, że ograniczony dostęp 
młodzieży, mieszkającej w tym 
rejonie, do placówek kulturalnych 
i alternatywnych form spędzania 
wolnego czasu, może być przy-
czyną zachowań ryzykownych. 
Dlatego właśnie wybraliśmy na 
miejsce realizacji naszego pro-
jektu okolice Cieksyna - wyjaśniają 
autorzy projektu.

Zasadniczą część projektu stano-

wią warszaty bębniarskie i nauka 
tworzenia tych instrumentów. Bę-
dzie on realizowany przez 6 mie-
sięcy.  Zajęcia prowadzone przez 
specjalistów będą odbywały się 
raz w tygodniu. Podsumowaniem 
pracy uczestników warsztatów bę-
dzie festiwal muzyki etnicznej, na 
którym mogliby wystąpić u boku 
znanych artystów.

Do pomocy przy realizacji pomy-
słu autorzy projektu zamierzają za-
prosić nauczycieli, Miejsko-Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Komisariat Policji i władze miasta. 

Ze wstępnych, przeprowadzonych 

przez nich, wyliczeń wynika, że 
szacunkowy koszt projektu wy-
niesie 24 tysiące złotych. Biorąc 
pod uwagę cel i czas realizacji 
przedsięwzięcia można śmiało 
powiedzieć, że nie jest to duża 
kwota. Jednak bardzo trudno zna-
leźć sponsora, dla takiej inicjatywy. 
Dlatego pracownicy NOK szukają 
źródeł finansowania w funduszach 
zewnętrznych.

Z pewnością warto zainwestować 
w „Dolinę Rytmu”. Czy znajdą się 
chętni? Autorzy nagrodzonego 
projektu mają nadzieję, że tak, 
bo jak sami mówią – Pomysł 
zasługuje na uwagę choćby ze 

względu na fakt, że jest to jedna 
z nielicznych, tego typu, inicjatyw, 
jaka ma szansę być zrealizowana 
na naszym terenie, za stosunkowo 
niewielkie pieniądze. Młodzież, do 
której adresujemy projekt nie ma 
większych szans na atrakcyjne 

spędzanie wolnego czasu, 
a to właśnie chcemy jej zaofe-
rować.

Nie pozostaje nic innego, jak 
tylko zaapelować do wszystkich 
instytucji i firm oraz ludzi dobrej 
woli o aktywne włączenie się 
w real izację projektu, a tym 
samym „o podanie dzieciakom 
ręki” . 

Dariusz Panasiuk

„Dolina Rytmu” wśród najlepszych

względu na fakt, że jest to jedna 

Śmiertelna fala tsu-
nami, jaka uderzyła 
w grudniu w wybrze-

ża państw basenu Oceanu 
Indyjskiego spowodowała 
śmierć ponad 280 tysięcy 
ludzi. Faktyczna liczba ofiar 
prawdopodobnie nigdy nie 
zostanie ustalona. Nadal 
nieznany jest los dziesiąt-
ków tysięcy ludzi. Wielu 
z nich straciło domy i migru-
je w poszukiwaniu schro-
nienia i pomocy. W związku 
z kataklizmem wiele insty-
tucji i organizacji włączyło 
się do akcji humanitarnej. 
„Adopcja na odległość” to jedna 
z form pomocy poszkodowanym. 
Chodzi tu o stałą pomoc w co-
dziennym utrzymaniu i edukacji 
osieroconych dzieci. Do tej akcji 
mogą przystąpić całe rodziny, osoby 
samotne, szkoły czy instytucje. 

Uczniowie, nauczyciele i rodzice 
Szkoły Podstawowej im. Pierre’ a de 
Coubertina w Budach Siennickich 
poprzez organizację Caritas Polska 
postanowili przystąpić do tej akcji. 
Wspólnie chcą pomagać osieroco-
nym dzieciom, które straciły wszyst-
ko wskutek tego kataklizmu. Zebrane 
pieniądze będą przekazywali na kon-
to Caritas Polska, z którego trafią one 
do konkretnego dziecka w Azji. 

Działając w ten sposób pomaga-
my potrzebującym i uczymy dzieci 
wrażliwości na tego typu sytuacje 
– mówią pracownicy szkoły w Budach 
Siennickich. 

Uczestnictwo w tego typu przed-
sięwzięciu świadczy o tym, że nie 
jesteśmy obojętni na ludzką tragedię 
i potrafimy dzielić się z innymi. 

Bogumiła Rybicka 

Dzieci dzieciom

Budynek Szkoły Podstawowej w Budach Siennickich
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dwóch stron. Jedni, szczególnie rol-
nicy, którzy ledwo wiążą koniec z 
końcem chcieliby obniżek składek 
albo przynajmniej pozostawienia 
ich na dotychczasowym poziomie. 
Dla drugich, rządzących, ulepszenie 
czegoś, to nic innego jak pretekst 
do zwiększenia wpływów budże-
towych – bo rzeczywiście KRUS 
w dotychczasowym „wydaniu” jest 
ogromnym obciążeniem krajowego 
budżetu. Dlatego nikt poważnie trak-
tujący sprawę nie twierdzi, że nie jest 
potrzebna reforma. 

KRUS przypomina ostatni w naszym 
kraju bastion socjalizmu, w którym 
obowiązuje zasada – WSZYSCY PO 
RÓWNO. Wszyscy rolnicy, nieza-
leżnie od wielkości gospodarstwa, 
profilu produkcji i dochodów płacą 
obecnie kwartalną składkę eme-
rytalno-rentową w wysokości 168 
złotych 80 groszy. Tyle płaci rolnik, 
który ma olbrzymie gospodarstwo, 
piękną willę, luksusowe samochody, 
najnowocześniejszy sprzęt rolniczy, 
a wakacje spędza w zagranicznych 
kurortach – takie przypadki znane 
są w powiecie nowodworskim. Tyle 
samo płaci też rolnik, który wozem 
dojeżdża na swoje dwa hektary, 
wyposażony w widły i konny pług, a 
w domu czeka na niego gromadka 
głodnych dzieciaków. 

W październiku ubiegłego roku rząd 
złożył w Sejmie projekt reformy 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego. Dokument zakłada 
wzrost „krusowskich” składek z 
obecnych stu kilkudziesięciu zło-
tych kwartalnie do (nawet!) kilku 
tysięcy. Na przykład właściciele 
gospodarstw, w których jest ponad 
70 hektarów gruntów, mieliby 

fot. D. Panasiuk

W KRUS - ie bez zmian
- przynajmniej w 2005 roku
Co z tym fantem zrobić? Zastanawia 
się rząd, zastanawiają się posłowie. 
I co? I nic. Wszyscy podchodzą 
do reformowania Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego jak 
do kupy... i krzyczą nie ruszać, bo 
będzie śmierdziało. Efekt jest taki, 
że już dziś można śmiało stwierdzić 
– w tym roku nie zmienią się zasady 
płacenia składek emerytalno-ren-
towych. Rolnicy będą płacić tyle, 
ile płacili do tej pory. Wicepremier 
Izabela Jaruga-Nowacka, odpowie-
dzialna w rządzie za sprawy KRUS, 
niedawno poinformowała, że nie ma 
szans na to, żeby Sejm uchwalił nowy 
system płacenia składek jeszcze w 
tej kadencji. Oznacza to, że właści-
ciele gospodarstw rolnych mogą 
więc spać spokojnie, co wcale nie 
oznacza, że ich sen będzie równie 
spokojny w przyszłym roku.

Co to jest reforma?

W słowniku języka polskiego PWN z 
1981 roku są dwa wyjaśnienia zna-
czenia tego słowa. Czytamy m.in.: 

1. - „zmiana w jakimś systemie nie 
oznaczająca radykalnego i jakościo-
wego przekształcenia tego systemu, 
zwłaszcza zmiana społeczno-ekono-
miczna lub polityczna nie narusza-
jąca podstaw istniejącego ustroju; 
ulepszenie czegoś; wprowadzenie 
zmian i ulepszeń (...)”,

2. – „ majtki damskie”: wełniane 
reformy.

Dlaczego ludzie boją się reform?

„Ulepszenie czegoś, wprowadzenie 
zmian i ulepszeń” – teoretycznie 
na to czekają zarówno rolnicy jak i 
rządzący. W praktyce nie jest jednak 
możliwe pogodzenie interesów tych 

płacić około 3 tysięcy złotych. Wy-
sokość składki byłaby uzależniona 
od liczby hektarów – im większe 
gospodarstwo, tym większa opłata. 
Ktoś by powiedział, że wszystko 
idzie w dobrym kierunku. Niestety, 
nie tak do końca. Otóż, bez względu 
na wysokość płaconych składek, 
w projekcie nie przewiduje się 
zróżnicowania emerytur – miałyby 
one pozostać na dotychczasowym 
poziomie. Wniosek: składki w górę, 
emerytury te same. I o co chodzi w 
tej reformie – o nic innego, jak tylko 
o wyciągnięcie od ludzi pieniędzy. 
Realizacja projektu podwyższenia 
składek miała przysporzyć budżeto-
wi Państwa oszczędności wynoszące 
ponad jeden miliard złotych. 

Dokument spotkał się z ostrą kry-
tyką zarówno ze strony posłów 
jak i ekspertów. Krytykowany jest 
nawet przez niektórych przedsta-
wicieli rządu, którzy określają go 
jako „kosztowny i przejściowy”. 
Wicepremier Jaruga-Nowacka chce 
natychmiastowego rozpoczęcia 
prac nad rządowym projektem 
„ostatecznym”, który uwzględni 
między innymi wzrost wysokości 
wypłacanych emerytur jako następ-
stwo podwyższenia składek. Rząd ma 
teraz twardy orzech do zgryzienia. 
Zastanawia się bowiem, jak powiązać 
wysokość płaconych przez rolników 
składek z dochodami osiąganymi z 
gospodarstw. Nie ma problemu w 
wypadku rolników prowadzących 
rachunkowość. Co zrobić z tymi, 
którzy nie zajmują się buchalterią? 
Prawdopodobnie zostanie dla nich 
wyliczony zryczałtowany dochód, 
uwzględniający rodzaj prowadzo-
nej działalności, a nie powierzchnię 
gospodarstwa.

Naprawianie systemu emerytalno 
- rentowego w rolnictwie potrwa 
jeszcze wiele miesięcy, a może i lat 
- bo nigdzie nie jest powiedziane, 
że ma to zrobić ten rząd i ten par-
lament. Sprawa jest bardzo poważna 
i delikatna. Dotyczy ponad dwóch 
milionów gospodarstw rolnych. 
Spora ich część, a może nawet i 
większość, to gospodarstwa socjal-
ne – nastawione na „przeżycie”. 
W Polsce jest około pół miliona 
gospodarstw towarowych, które 
doskonale sobie radzą na rynku. 
Osiągają sukcesy gospodarcze nawet 
na rynkach zagranicznych. Podwyż-
szenie składek ich właścicielom nie 
będzie przyjemne, ale nie będzie też 
bardzo bolesne. Po małym szoku na 
pewno dojdą do siebie. A pozostali? 
Mogą się nie pozbierać. Wypada 
teraz z niecierpliwością czekać na 
to, co wymyśli rząd. Gdyby jednak 
zmiana systemu płacenia składek 
zamiast „ulepszenia czegoś” miała 
przyczynić się do pogłębiania biedy 
na wsi, to lepiej będzie, żeby Pani 
wicepremier zajęła się reformami w 
tym drugim znaczeniu, o czym już 
napisano wcześniej. 

WA

Gdzie na studia
W poprzednim wydaniu Życia Nasielska rozpoczę-

liśmy druk stałego cyklu przeznaczonego dla 
przyszłych studentów. Prezentujemy w nim nowe za-
sady rekrutacji na największe warszawskie uczelnie 
wyższe. Dzisiaj Politechnika Warszawska. Publikujemy 
fragmenty szczegółowych informacji, które mogą 
Państwo znaleźć na stronie internetowej uczelni 
http://www.pw.edu.pl/

D.Panasiuk 
Zasady przyjęć na I rok studiów dziennych 
w Politechnice Warszawskiej w roku 2005
Na kierunek Architektura i Urbanisty-
ka przyjęcia odbędą się na podstawie 
wyników sprawdzianu predyspozycji 
do studiów architektonicznych (w 
przyjęciach na ten kierunek oceny 
z egzaminu maturalnego nie są brane 
pod uwagę).

Na pozostałe kierunki studiów 
przyjęcia odbywają się zgodnie z 
lista klasyfikacyjną ułożoną według 
liczby punktów uzyskanych z dwóch 
przedmiotów:
• na kierunki Administracja, Ekono-
mia oraz Zarządzanie i Marketing: 
z matematyki i z jednego języka 
obcego do wyboru z 6 (angielski, 
francuski, hiszpański, niemiecki, 
rosyjski, włoski),

• na pozostałe kierunki studiów: z 
matematyki i drugiego przedmiotu, 
którym może być: dla kandydatów 
na kierunki Biotechnologia oraz 

Ochrona Środowiska -fizyka, che-
mia lub biologia, dla kandydatów na 
kierunki Inż Chemiczna i Procesowa, 
Inż Materiałowa, Papiernictwo i Po-
ligrafia oraz Technologia Chemiczna 
-fizyka lub chemia, zaś dla pozosta-
łych kandydatów -tylko fizyka.

Kandydaci, którzy będą zdawali na 
„nowej maturze” jeden lub oba wy-
magane przedmioty, będą mieli uzna-
ne oceny z egzaminu maturalnego, 
przeliczone na punkty wg zasady:
• dla sprawdzianów z matematyki, 
fizyki, chemii lub biologii -liczba 
punktów równa sumie 0,3 oceny z 
poziomu podstawowego i 0,7 oceny 
z poziomu rozszerzonego egzaminu 
maturalnego z tych przedmiotów (w 
Politechnice obowiązuje dla tych 
sprawdzianów skala ocen od O do 
100 punktów);

• dla sprawdzianu z języka obcego 
na kierunek Administracja -liczba 
punktów równa sumie 0,3 oceny z 

poziomu podstawowego i 0,7 oceny 
z poziomu rozszerzonego, w części 
zewnętrznej egzaminu maturalnego 
z tego przedmiotu (skala punktowa 
do 100);

• dla sprawdzianu z języka obcego na 
kierunki Ekonomia oraz Zarządzanie 
i Marketing -liczba punktów równa 
połowie oceny punktowej ustalonej 
jak dla kierunku Administracja (skala 
punktowa do 50);

• brak oceny z poziomu rozsze-
rzonego egzaminu maturalnego 
traktowany jest jako ocena 0 z tego 
poziomu.

Kandydaci, którzy nie zdawali na 
maturze przedmiotów egzamina-
cyjnych oraz kandydaci ze „starą 
maturą” są zobowiązani do wzięcia 
udziału w egzaminach z odpowied-
nich przedmiotów na Politechnice. 
Kandydaci, którzy zdawali na „nowej 

maturze” jeden przedmiot egzami-
nacyjny, zdają na Politechnice tylko 
drugi z wymaganych przedmiotów

Laureaci i finaliści niektórych olim-
piad przedmiotowych i konkursów są 
przyjmowani poza listą klasyfikacyjną 
lub zwalniani z jednego egzaminu z 
maksymalną liczbą punktów z tego 
przedmiotu.

Osoby, które będą zdawały na matu-
rze któryś z przedmiotów uwzględ-
nianych w procedurze kwalifikacyjnej, 
są zobowiązane do złożenia oryginału 
lub odpisu Świadectwa Dojrzałości 
przed podjęciem przez Uczelnię de-
cyzji o zakwalifikowaniu na studia.

Zgłoszenia na studia
Zgłoszenia kandydatów na studia będą 
przyjmowane w terminie od 1 do 22 
czerwca 2005 r. Wyjątek stanowi Wy-
dział Architektury, który będzie przyj-
mował podania od 12 do 25 maja. 
Więcej informacji zobacz: 
www.pw.edu.pl/kandydaci

Gmach główny Politechniki Warszawskiej
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Baran 21.03.-20.04.
Powiodą Ci się najbliższe 
ważne rozmowy i 
nie będziesz mieć 
najmniejszych problemów w urzędach. 
Uda Ci się załatwić sprawę, która od kilku 
tygodni nie dawała Ci spokoju. Rośnie 
szansa na ułożenie trudnych spraw 
sercowych.

Byk 21.04.-20.05.
W najbliższym czasie 
przyhamuj w pracy. Nie 
wszystkim odpowiada 
Twój zapał i chęć działania. 
Jedni ze zwykłej zazdrości 
przeszkadzają Ci, a inni czują się 
zagrożeni. Zajmij się życiem osobistym. 
Twój partner zaprosi Cię na romantyczną 
kolację. Jeśli jesteś samotnym Bykiem 
również spotka Cię miła niespodzianka.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
Na nadchodzący 
czas gwiazdy zalecają 
Ci umiar. Zbytnie 
gadulstwo może 
niekorzystnie wpłynąć na Twoją pracę. 
Dobrze zrobi Ci spacer z kimś bliskim. Nie 
staraj się na siłę prowadzić filozoficznych 
rozmów. Po prostu będziecie razem.

Rak 22.06.-22.07.
Rób teraz swoje i nie 
pozwalaj sobie na 
zaległości. Wszystkie 
obowiązki wykonuj 
bez zastrzeżeń i komentarzy. Pamiętaj 
również o tym, że uczucia należy 
pielęgnować. Dlatego zaopatrz się, w 
walentynkową kartkę. 

Lew 23.07.- 22.08.
Nie dawaj nikomu 
odczuć, że jesteś 
lepszy. Lekkomyślnie 
możesz doprowadzić 
do wielu nieporozumień i trudnych 
do wyjaśnienia sytuacji. Lepiej tego 
uniknąć. Oczarujesz wszystkich wokół 
zachowując umiar i takt. 

Panna 23.08.- 22.09.
Jak zwykle masz dobrą 
passę. Każdy Twój pomysł i 
każda decyzja przyjmowana 
jest z wielkim oczekiwaniem i 
nadzieją na sukces. Nie zapominaj o 
najbliższych. Daj im odczuć, że o nich 
pamiętasz. Wybierzcie się razem na 
choćby krótkie ferie zimowe. 

Waga 23.09.- 22.10.
W najbliższym czasie sporo 
możesz załatwić, ale sporo 
też stracić, jeśli będziesz 
traktować rozmówców z 
wyższością. Bądź bardziej otwarty 
i chętny do pracy w zespole. W życiu 
osobistym zajmij się swoimi sprawami. 
Każdy od czasu do czasu potrzebuje 
samotności. Niech partner ma szansę 
zatęsknić za Tobą. 

Skorpion 23.10.-21.11.
Nareszcie doczekałeś się 
uznania przełożonych. 
Wykorzystaj ten fakt i 
śmiało idź do przodu. 
Realizuj swoje plany i zamierzenia. Dla 
wielu osób jesteś wzorem postępowania 
i sprawia Ci to ogromną przyjemność. 

Strzelec 22.11.-21.12.
Pamiętaj, że w grupie lepiej się 
pracuje i szybciej rozwiązuje 
problemy. Zatem ułóż swoje 
stosunki ze współpracownikami, 
nie warto szarpać zdrowia. 
Energię skieruj na działania w życiu 
uczuciowym. Partner czeka na Twoją 
inicjatywę. 

Koziorożec 22.12.- 19.01.
Lepiej nie zadzieraj z szefem, 
bo od niego dużo zależy. 
Spokojnie i rzeczowo przedstaw 
mu swoje argumenty. W 
najbliższym czasie odniesiesz sukcesy w 
miłości. Partner będzie Tobą zachwycony, 
a samotne Koziorożce poznają osoby 
pełne wdzięku.

Wodnik 20.01.- 18.02.
Najbliższe dni mogą być dosyć 
trudne. Twoja lekkomyślność 
może przysporzyć Ci 
kłopotów, mimo że gwiazdy 
są dla Ciebie wyjątkowo 
łaskawe. Lepiej nie podejmuj teraz żadnych 
ważnych decyzji. Swój czas poświęć na 
rozwijanie zainteresowań lub poprawę 
kondycji fizycznej. 

Ryby 19.02.- 20.03.
Nie podejmuj się nowych 
wyzwań i rozwiązywania 
skomplikowanych zadań, 
bo nie jesteś w nastroju 
do takich działań. Spokojnie pracuj i skup 
uwagę na codziennych obowiązkach. W 
życiu osobistym możesz przeżyć coś 
niezwykłego. 

SERDECZNOŚCI

H O R O S K O P

Kino NIWA ZAPRASZA
11 - 13 LUTEGO godz. 17.00

„Polarny Ekspres”
The Polar Express (USA, 2004); Animowany/Familijny; Reżyseria:  Robert 
Zemeckis; Scenariusz:  Robert Zemeckis, William Broyles Jr.; Na podstawie 
książki:  Chris Van Allsburg.

W Wigilię Bożego Narodzenia mały chłopiec zostaje wyrwany z łóżka przez ogłuszający 
huk. Pod jego oknem zatrzymuje się niezwykły pociąg. Chłopiec wybiega na zewnątrz, 
gdzie spotyka konduktora, który zaprasza go, by razem z nim wyruszył w magiczną 
podróż na Biegun Północny.

11 - 13 LUTEGO godz. 19.00

„RH+”
(Polska, 2004); Kryminał/Thriller; czas 
90 min.; Reżyseria:  Jarosław Żamojda; 
Scenariusz:  Jarosław Żamojda; Obsada: 
Anna Przybylska – Marta; Robert Żo-
łędziowski – Szymon; Michał Figurski 
– Paweł; Katarzyna Bujakiewicz 
– Agata; Grzegorz Mostowicz – Łysy; 
Andrzej Krukowski - Adam

Grupa dwudziestoparoletnich przyjaciół, spo-
tyka się w klubach, jeździ razem na wakacje, 
wspólnie bawi się w nurkowanie, szuka swojej 
przyszłości w Polsce, a jeśli to się nie uda, to 
gdzieś w świecie, może w Szwajcarii... Jedna z 
dziewczyn przypadkowo umiera, a pozostali w 
czasie wspólnego wypadu na Mazury ulegają 
drobnym wypadkom i okaleczeniom - jakby ktoś 
usiłował ustalić grupę krwi każdego z nich...

18 - 20 LUTEGO godz. 18.00

„New York Taxi”
Taxi (USA,Francja, 2004); Akcja/Komedia; czas 97 min.; Reżyseria:  Tim 
Story; Scenariusz:  Ben Garant, Thomas Lennon, Jim Kouf; Na podstawie 
scenariusza:  Luc Besson; Obsada: Queen Latifah – Belle; Jimmy Fallon 
– Washburn; Gisele Bundchen – Vanessa; Jennifer Esposito – Robbins; 
Edward Conna - Oficer Gibson

Belle Williams (Queen Latifah) żółtą taksówką mknie niczym odrzutowcem ulicami 
Nowego Jorku. Zbieg okoliczności chce, że na jej drodze staje Andy Washburn (Jimmy 
Fallon), nadgorliwy gliniarz, który nie radzi sobie w pracy. Na własną rękę ściga on gang 
pięknych brazylijskich włamywaczek, rabujących największe nowojorskie banki. Niestety 
nie ma on prawa jazdy. Przekonuje więc Belle, by pomogła mu schwytać szefową gangu 
- Vanessę (Gisele Bündchen).

WAŻNE 
NUMERY
997 policja
998 straż pożarna
999 pogotowie ratunkowe
991 pogotowie energetyczne
992 pogotowie gazowe
913 informacja telefoniczna

Komisariat Policji w Nasielsku 
 (0 23) 691 23 77
 (023) 691 22 07
Komenda Powiatowa Policji
 (0 22) 775 22 01
Państwowa Straż Pożarna
 (0 22) 775 36 50
Urząd Miejski w Nasielsku
 (0 23) 691 26 64
Zarząd Gosp. Kom. i Mieszk.
 (0 23) 691 23 64
Powiatowy Urząd Pracy. Filia N-sk.
 (0 23) 691 29 09
Starostwo Powiatowe 
 (0 22) 775 32 58
Urząd Skarbowy
 (0 22) 765 90 00
Urząd Statystyczny
 (0 22) 775 50 78
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 (0 22) 777 7599
Powiatowy Urząd Pracy
 (0 22) 775 92 43
Życie Nasielska
 (0 23) 691 23 43

ADOPTUJ PIESKA ZE SCHRONISKA
DŻEKI – to moje imię. Mam łagod-
ne i pogodne usposobienie, jestem 
towarzyski, bardzo lubię dzieci. Je-
stem młodym i przystojnym psem.

Jeśli zaginął Twój pies zgłoś się 
do schroniska, być może wła-
śnie tam na Ciebie czeka.

tel. 022 784 05 34; www.schronisko99.republika.pl

Składam serdeczne podziękowania 
Państwu Kuligom 

za bezinteresowną pomoc, 
której udzielili mi, 

gdy zostałam napadnięta.
   Mieszkanka ulicy Czereśniowej

FERIE W KINIE
23 LUTEGO godz. 11.00

„Mali agenci”
Familijny, USA; reż.: Robert Rodriguez; wyst.: Antonio Banderas, Carla Gugino, Alexa Vega, 
Daryl Sabara, Alan Cumming

25 LUTEGO godz. 11.00

„Magiczna gwiazda”
(Polska, 2003); Animowany; czas 60 min.; Reżyseria:  Wiesław Zięba; Scenariusz:  Jerzy 
Maciej Siatkiewicz

WSTĘP BEZPŁATNY  ZAPRASZAMY

„Bliżej zdrowia” - pod tym hasłem organizujemy ćwi-
czenia gimnastyczne w hali sportowej w Nasielsku 
dla pań (i nie tylko) w każdym wieku pod kierunkiem 
instruktora. Zapraszamy chętnych do współpracy 
z nami.
Zaczynamy od marca dwa racy w tygodniu w ponie-
działki i piątki o 19-tej.

O G Ł O S Z E N I E
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Wacław 
Sokolnicki

II KONKURS WIEDZY 
O NASIELSKU

Pomniki przyrody 
okolic Nasielska

Wpisani w historię Nasielska

Wacław Sokolnicki (1899 – 1982) żołnierz, nauczyciel, działacz 
społeczny, kierownik Szkoły Podstawowej nr 2 w Nasielsku
Na liście osób zasłużo-

nych dla naszego mia-
sta nie powinno zabraknąć 
Wacława Sokolnickiego 
– kierownika Szkoły Pod-
stawowej nr 2,  w latach 
1945 – 1970, nauczyciela 
i wychowawcy wielu poko-
leń nasielszczan. 
 Wacław Sokolnicki urodził się 29 
lipca 1899 r. w Gnatach Lewiskach 
gmina Winnica, z Antoniego i Marianny 
z Milewskich. O edukacji wczesnoszkol-
nej tak pisze w swoim życiorysie: „Do 
12 roku życia uczęszczałem do szkoły 
powszechnej w Winnicy i po ukończe-
niu 3 klas gimnazjum w Ciechanowie, 
wstąpiłem w 1915 r. do Warszawskiego 
Seminarium Nauczycielskiego im. Sta-
nisława Konarskiego.”
 W okresie I wojny światowej 
aktywnie uczestniczył, w działaniach 
militarnych Polskiej Organizacji Woj-
skowej. To właśnie w jej warszawskich 
szeregach, poznał Stefana Starzyńskiego, 
który zajmował się szkoleniem młodych 
peowiaków. 
 Seminarium Nauczycielskie 
ukończył w czerwcu 1918 r., a rada pe-
dagogiczna wystawiła mu jak najlepsze 
świadectwo pisząc: „Zajęcia praktyczne 
w szkole wykazały uzdolnienia do 
zawodu nauczycielskiego wysokie. 
Obowiązkowość wielka. Pilność wielka. 
Obyczaje wzorowe.”
 Pierwszą pracę w zawodzie na-
uczycielskim rozpoczął 20 marca 1919 
r. w jednoklasowej szkole powszechnej 
w Morgach, w gminie Nasielsk, gdzie 
pracować będzie do 31 sierpnia 1921 r.  
Z dniem 1 września 1921 r. został prze-
niesiony do Nasielska na stanowisko 
nauczyciela siedmioklasowej szkoły 
powszechnej, w której pracować będzie 
do 30 września 1925 r. W tym okresie 
pracy organizował w Nasielsku męską 
drużynę harcerską im. T. Kościuszki. 
W 1921 r. uzyskał upoważnienie ZHP 
do prowadzenia pracy harcerskiej na 
terenie gminy Nasielsk. Został wówczas 
mianowany hufcowym, zaś w 1922 r. 
ukończył kurs instruktorski w Kazuniu, 
organizowanym przez Warszawską 
Chorągiew Męską ZHP.
  W 1922 r. W. Sokolnicki zawarł 
związek małżeński z Martą Brzeską ( ur. 
1904 ). Z tego związku urodził się syn 
Stefan Wacław i córka Danuta Teresa. 
 Kolejny zawodowy etap jego życia 
rozpoczął się 1 października 1925 r. kiedy 

to władze oświatowe przeniosły go do  
dwuklasowej szkoły powszechnej w 
Winnicy powierzając mu obowiązki 
kierownika.  Dał się tu poznać jako do-
bry gospodarz, co zaowocowało zmianą 
stopnia szkoły na sześcioklasową w 1928 
r., a w 1931 r. na szkolę siedmioklasową. Z 
dniem 1 lutego 1931 r. został mianowany 
w drodze konkursu kierownikiem tejże 
szkoły, którym był do 28 sierpnia 1939 
r.  
  Po mobilizacji został przydzielony 
do 13 pułku piechoty w Pułtusku, a po 
wybuchu II wojny światowej brał udział w 
obronie Modlina i Warszawy. W walkach 
z Niemcami pod Modlinem, w dniu 13 
września został ranny i przewieziony 
do szpitala  w Warszawie. We wrześniu 
1939 r. brał udział w przenoszeniu i rato-
waniu obrazów z Muzeum Narodowego. 
Wówczas także doszło do ponownego 
spotkania – tym  razem porucznika W. 
Sokolnickiego ze S. Starzyńskim – pre-
zydentem Warszawy. Bohaterska po-
stawa prezydenta kierującego obroną 
miasta, głęboko zapadła w pamięci W. 
Sokolnickiego. Stefan Starzyński stał się 
dla niego wzorem prawdziwego patrioty, 
symbolem męstwa i odwagi. 
 Po kapitulacji stolicy, jako jeniec wo-
jenny trafia do oflagu w Woldenbergu 
gdzie przebywać będzie do wyzwolenia 
obozu 8 lutego 1945 r. Po powrocie z 
obozu już 8 marca wraca do pracy jako 
kierownik publicznej szkoły powszech-
nej w Pieścirogach. 
 Z dniem 1 września 1945 r. rozpo-
czyna się ostatni zawodowy etap jego 
życia – władze powierzają mu stano-
wisko kierownika nowo organizowanej 
Publicznej Szkoły Powszechnej nr 2 w 
Nasielsku. Wielką zasługą ówczesnego 
kierownika szkoły będzie doprowa-
dzenie do wybudowania w 1970 r.  
nowoczesnego budynku szkolnego, 
do którego po wielu latach tułaczki trafi 
Szkoła Podstawowa nr 2. Zaraz po uro-
czystościach otwarcia szkoły rozpoczęły 
się przygotowania do nadania placów-
ce imienia Stefana Starzyńskiego. We 
wszystkich tych zabiegach uczestniczył 
W. Sokolnicki, który był pomysłodawcą 
i wielkim orędownikiem nadania szkole 
imienia prezydenta Warszawy. Niestety 
zły stan  zdrowia nie pozwala mu ak-
tywnie włączyć się, w prace związane 
z przeprowadzką i nadaniem szkole 
patrona. W czerwcu 1970 r. pisze do 
prezydium Powiatowej Rady Narodowej 
– Wydział Oświaty w Pułtusku podanie 

następującej treści: „Proszę uprzejmie o 
zwolnienie mnie z dniem 1 lipca 1970 
r. z zajmowanego stanowiska w Szkole 
Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyń-
skiego oraz przeniesienie na emeryturę. 
Nadmieniam, że stan mego zdrowia w 
ostatnich dniach uległ pogorszeniu.” 
 Już w Seminarium Nauczyciel-
skim wystawiono mu jak najlepsze 
świadectwo, które w jego dalszym 
życiu potwierdzały liczne odznaczenia, 
wyróżnienia i wyrazy wdzięczności 
władz państwowych i oświatowych. 
U tych ostatnich miał zawsze bardzo 
dobrą opinię, co potwierdzić mogą 
fragmenty archiwalnych dokumentów: 
„Jest dobrym nauczycielem, peda-
gogiem, metodykiem i dydaktykiem. 
Jest wymagający w stosunku do siebie 
i nauczycieli. Nie obce są mu również 
sprawy socjalno – bytowe nauczycieli, 
toteż cieszy się ogólnym zaufaniem i 
autorytetem, nie tylko w Radzie Peda-
gogicznej, ale i wśród społeczeństwa. 
Kierownik szkoły w dalszym ciągu pełni 
swoją funkcję bez zastrzeżeń. Wyniki 
pracy szkoły są w dalszym ciągu za-
dawalające. Przeprowadzona wizytacja 
wykazała, że praca kierownika szkoły 
na wszystkich odcinkach działalności 
dydaktyczno – wychowawczej nie 
osłabła.”
 W 1938 r. został odznaczony przez 
prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej me-
dalem niepodległości za pracę w dziele 
odzyskania niepodległości. Swą patrio-
tyczną  postawę potwierdził zarówno w 
I jak i II wojnie światowej. 
 Pracę nauczycielską i wychowaw-
czą łączył z pracą działacza społecznego, 
piastując różne funkcje w radzie miejskiej 
Nasielska. Z okazji 50 – lecia  pracy w 
zawodzie nauczycielskim i 25 – lecia 
działalności społecznej w Miejskiej 
Radzie Narodowej w 1969 r. otrzymał 
od władz powiatowych gorące podzię-
kowania za sumienną pracę zawodową 
i aktywną działalność społeczną.
 Najbardziej doceniany był przez 
władze oświatowe, które z okazji 50 – le-
cia pracy wystosowały do jubilata pismo 
o treści: „Wyrażam obywatelowi uznanie 
i składam serdeczne podziękowanie za 
dotychczasową wzorową i efektywną 
działalność dydaktyczno – wychowaw-
czą w szkolnictwie powiatu pułtuskiego. 
Dziękuję również obywatelowi za roz-
ległą i konstruktywną pracę społeczną, 
umiejętnie zharmonizowaną z wypeł-
nianiem codziennych obowiązków 

szkolnych. Wasza postawa 
moralno – społeczna sta-
nowi dla młodego poko-
lenia autentyczny przykład 
wcielania w życie najbar-
dziej wartościowych idei 
ludzkich. Inspektor szkolny 
– Tadeusz Kowalski.” 
 Poza szkołą, wielką 
pasją W. Sokolnickiego było 
pszczelarstwo. W przydo-
mowym ogródku miał 
kilka uli, którym poświęcał 
wszystkie wolne chwile. 
Będąc już na emeryturze 
nadal blisko związany był 
ze szkołą. Często zapra-
szany na szkolne uroczy-
stości, odwiedzany przez 
nauczycieli i uczniów, do 
końca swych dni interesował się spra-
wami swojej szkoły. Pierwszy kierownik 
Szkoły Podstawowej nr 2 zmarł 27 marca 
1982 r. i został pochowany na cmentarzu 
parafialnym w Nasielsku. 
 Mimo upływu lat, pamięć o pierw-
szym kierowniku stale obecna jest w 
szkole. Dzieje się to za sprawą nauczy-

cieli, którzy w swej pamięci przechowali 
wspomnienia o Wacławie Sokolnickim 
– wielkim człowieku i nauczycielu. 
Dzielą się wspomnieniami z nowymi 
nauczycielami i kolejnymi  pokoleniami 
uczniów Szkoły Podstawowej im. Stefa-
na Starzyńskiego, do której powstania 
przyczynił się tak bardzo pan Wacław 
Sokolnicki. 

Krzysztof Macias

Głaz narzutowy znajdujący się na polu w Ruszkowie. Jest to pomnik przyrody nieożywionej 
o obwodzie 1080 cm. i wysokości części nadziemnej 150 cm., zwieńczony żeliwnym krzyżem 
z 1857r. z figlarnymi kompozycjami świętych .Głazy narzutowe to pozostałość po bardzo 
odległej epoce w dziejach Mazowsza z okresu działań lodowca. Największy  głaz narzutowy 
Mazowsza zwany „Mazurem” znajduje się w Piasecznie ( obwód 17,5m, wys.2,5m  i waga 
115 ton). O innych pomnikach przyrody piszemy na str. 2

Pomniki przyrody okolic Nasielska
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II KONKURS WIEDZY O NASIELSKU
 Nasielskie Towarzystwo Kultury we współpracy z Urzędem Miejskim w Na-
sielsku organizuje II Konkurs Wiedzy o Nasielsku „Nasielsk wczoraj i dziś”. Patronat 
nad konkursem objął burmistrz Bernard Dariusz Mucha.
 Pierwszą edycję tego konkursu NTK zorganizowało w roku 2002. Wtedy 
został on przeprowadzony w gimnazjach i szkołach średnich. Wzięły w nim udział 
wszystkie tego typu placówki oświatowe naszego miasta i gminy.
 Do organizowanej w tym roku drugiej edycji konkursu zaproszone zostały 
również szkoły podstawowe z naszej gminy. Warto zaznaczyć, że wszystkie szko-
ły: podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne mają obowiązek zapoznać 
uczniów z historią najbliższego regionu, jego zabytkami i dorobkiem kulturalnym. 
Bowiem podstawą wychowania patriotycznego jest edukacja regionalna uznająca 
„małe ojczyzny” za korzenie „dużej ojczyzny”.
 Organizując w roku 2002 pierwszy konkurs wiedzy o Nasielsku mieliśmy 
kłopoty z dostarczeniem przygotowującym się do niego uczniom odpowiednich 
opracowań historycznych (kserowaliśmy je z różnych źródeł). Obecnie wszystkie 
szkoły otrzymały od NTK oprawiony komplet 32 numerów wydawanego przez 
nas ”Notatnika Nasielskiego” zawierającego najważniejsze opracowania dotyczą-
ce historii Nasielska, przedstawiające sylwetki ludzi wpisanych w historię naszego 
miasta, prezentujących jego zabytki i wiadomości o osiągnięciach kulturalnych.
 W dniu 22 listopada ubiegłego roku zorganizowaliśmy spotkanie, na które 
zaprosiliśmy przedstawicieli wszystkich szkół, w celu uzgodnienia zakresu materiału, 
który będzie obowiązywał poszczególne grupy szkół na konkursie. Przedstawiliśmy 
też propozycje regulaminu konkursu. Następnie dokumenty te przesłaliśmy do 
wszystkich szkół wraz z zaproszeniem do wzięcia w nim udziału.
 Przypominamy, że dla tych uczniów, którzy zdobędą wysokie miejsca w kon-
kursie przewidziane są nagrody rzeczowe, dla ich opiekunów dyplomy. Wszyscy 
nauczyciele przygotowujący uczniów do eliminacji gminnych otrzymają pisemne 
podziękowania od władz miejskich i organizatorów konkursu.
 Liczymy, że do 1 marca bieżącego roku otrzymamy zgłoszenia z poszcze-
gólnych placówek i będziemy mogli w ciągu tygodnia ustalić miejsce i termin 
eliminacji pisemnych i finału ustnego konkursu.
 Przypominamy, że zgłoszenia należy nadsyłać do Zespołu Ekonomiczno 
Administracyjnego Szkół w Nasielsku ul. Piłsudskiego 6.

Zarząd NTK 

POMNIKI PRZYRODY OKOLIC NASIELSKA  
„ Jeśli chcemy żyć
- ratujmy zieleń;
Bez zieleni nie ma tlenu
bez tlenu nie ma życia”
 Ochrona pomnikowa uznawana 
jest za najstarszą, pierwszą świado-
mie wprowadzoną formę ochrony 
przyrody. W myśl obowiązującej w 
Polsce ustawy o ochronie przyrody, 
ochroną pomnikową obejmuje się 
„...pojedyncze twory przyrody ży-
wej i nieożywionej lub ich skupienia 
o szczególnej wartości naukowej, 
kulturowej, historyczno-pamiątkowej 
i krajobrazowej oraz odznaczające się 
indywidualnymi cechami, wyróżnia-
jącymi je wśród innych tworów, w 
szczególności sędziwe i okazałych 
rozmiarów drzewa i krzewy gatun-
ków rodzimych lub obcych, źródła, 
wodospady, wywierzyska, skałki, jary, 
głazy narzutowe, jaskinie.”
 Obiektom tym zapewnia się nie-
wielką na ogół strefę ochronną, która 
zabezpiecza im minimum potrzeb ży-
ciowych. Pomniki przyrody – cenne 
obiekty dla badań naukowych są jed-
nocześnie często pamiątkami zwią-
zanymi z historią Mazowsza, stanowią 
jak np. głazy narzutowe, świadectwo 
procesów geologicznych, kształtu-
jących jego oblicze. Śmiało można 
powiedzieć, że chroniąc zabytkowe 
drzewa, aleje, głazy- chronimy cen-
ne pamiątki narodowe świadczące o 
przeszłości. Pomniki przyrody mają 
dużą wartość przyrodniczą, często 
są one znaczącymi elementami kra-
jobrazu wsi, miasta czy też terenów 
polnych. Wszystkie one powinny być 
otaczane szczególną troską zarówno 
władz miejscowych jak i całego spo-
łeczeństwa i traktowane jako narodowe 
dziedzictwo, które powinniśmy prze-
kazać przyszłym pokoleniom.
  Zachęcając gorąco do wyszu-
kiwania obiektów godnych ochrony                   
i podejmowania działań na rzecz 
sprawnego tworzenia wielu nowych 
pomników, pragniemy podzielić się 
kilkoma wiadomościami.
 Informacje na temat wybranych  
pomników przyrody znajdujących się 
w najbliższej okolicy Nasielska zebrali 
uczniowie z Gimnazjum nr 2 w Sta-
rych Pieścirogach wraz z opiekunkami 
szkolnych organizacji ZHP i LOP - Ewą 
Sitek i Zofią Truszkowską.
 Obserwując pomniki przyrody 
uświadamiamy sobie, że sami jeste-
śmy cząstką przyrody i bez niej nie 
możemy istnieć. Nawiązując kontakt 
z przyrodą , pozwalamy sobie na 
zatrzymanie się, znalezienie czasu 
na odpoczynek, refleksję. Troska o 
stan przyrody powinna być nie tyle 
naszym obowiązkiem, co przyjem-
nością i potrzebą.

Dąb szypułkowy (Quercus robur) znajdujący się obok cmentarza w Nasielsku, którego 
obwód pnia ( na wys. 130 cm) wynosi 506 cm . Dąb to jedno z najwyższych i najbardziej 
długowiecznych drzew; osiąga wysokość 40 m, dożywa do 1500 lat.  Jeden ze znanych dębów 
„Bartek” to drzewo – legenda, który w latach trzydziestych został uznany za największe 
drzewo w Polsce ( obwód pnia –985 cm ). Inny potężny dąb „Chrobry” liczy sobie około 750 
lat i jest najstarszym drzewem liściastym w Polsce ( obwód pnia –992 cm ). 
 W całym kraju jest zaledwie kilkanaście okazów tego gatunku drzewa, których wiek 
przekracza 500 lat. W czasach pogańskich poszczególne drzewa lub grupy dębów były 
otaczane kultem. Na Mazowszu najstarszym dębem szypułkowym jest „Mieszko I” rosnący 
w Warszawie ( wiek ponad 600 lat, obwód 860 cm).

Lipa drobnolistna ( Tilia cordata ) rosnąca w Cieksynie przy kościele z połowy XVw. Jest to 
stary okaz o obwodzie  pnia 670 cm. Lipy, obok dębów i cisów to stosunkowo długowieczne 
drzewa, które dożywają 500 i więcej lat. Najokazalsza lipa drobnolistna Mazowsza rośnie 
w Warszawie-Wawer ( wiek ponad 400 lat, obwód 700 cm)

Jesion wyniosły ( Fraxinus excelsior )   rosnący w Szczypiornie obok leśniczówki . Najstarszy 
polski jesion liczy sobie ponad cztery stulecia.

Zofia Truszkowska
Ewa Sitek



PROGRAM ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH W RAMACH AKCJI
„ZIMA W MIEŚCIE” I „ZIMA NA WSI”
Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku 
14 – 18 lutego godz. 900 - 1300

14.02.2005r. - Poniedziałek
1)  Gry i zabawy rekreacyjno - sportowe z piłkami 
siatkowymi
2)  „Walentynki”
3)  Zajęcia w pracowni komputerowej
4)  Obiad
15.02.2005r. - Wtorek
1)  Zajęcia matematyczno – przyrodnicze
2)  Klub Europejski
3)  Gry i zabawy rekreacyjno – sportowe ( ringo, 
tenis stołowy, kometka )
4)  Obiad
16.02.2005r. - Środa
1) Gry i zabawy z piłkami koszykowymi
2)  Zabawy z języka polskiego
3)  Obiad
17.02.2005r. - Czwartek
1)  Zajęcia rekreacyjno – sportowe na siłowni
2)  Obiad
18.02.2005r. - Piątek
1) Zajęcia świetlicowe
2)  Ognisko z pieczeniem kiełbasek
3)  Obiad
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali nauczyciele.

Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym
14 – 18 lutego godz. 900 – 1300

14.02.2005r. - Poniedziałek
1)  Zagadki ortograficzne
2)  Turniej tenisa stołowego
3)  Rzeźbienie w masie solnej
15.02.2005r. - Wtorek
1)  Gry i zabawy sportowe na świeżym powietrzu

2)  Popisy kulinarne
3)  Projektujemy strój karnawałowy- konkurs pla-
styczny
16.02.2005r. - Środa
1) Spotkanie członków kółka teatralnego- próby 
przedstawień teatralnych
2)  Przygotowanie do konkursu piosenki szkolnej
3)  Zawody sportowe
17.02.2005r. - Czwartek
1)  Turniej tenisa stołowego
2)  Wycieczka po okolicy
3)  Konkurs plastycznych
18.02.2005r. - Piątek
1) Konkurs piosenki szkolnej
2)  Finał rozgrywek tenisowych
3)  Ognisko- pieczenie kiełbasek
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali nauczyciele.
Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich 
14 – 18 lutego godz.900 – 1400

14.02.2005r. - Poniedziałek
1) Gry komputerowe
2) Tenis stołowy
3) Bieg patrolowy
4) Gry świetlicowe

15.02.2005r. - Wtorek
1)  Gry komputerowe
2)  Gry i zabawy taneczne
3)  Zabawy na boisku
4)  Konkurs plastyczny „Zimowe marzenia”
16.02.2005r. - Środa
1)  Gry komputerowe
2)  Kulig
3)  Gry planszowe
17.02.2005r. - Czwartek 
1)  Gry komputerowe
2)  Turniej warcabowy
3)  Zabawy sprawnościowe na powietrzu
4)  Finał turnieju warcabowego
18.02.2005r. - Piątek
1)  Gry komputerowe
2)  Tenis stołowy
3)  Zabawy na sankach
4)  Oglądanie filmu video
5)  Ognisko- pieczenie kiełbasek
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali nauczyciele.
Szkoła Podstawowa w Nunie
14 – 18 lutego godz.900 – 1300

14.02.2005r. - Poniedziałek 
1)  Gry i zabawy komputerowe
2)  Turniej tenisa stołowego
3)  Gry i zabawy harcerskie
15.02.2005r. - Wtorek
1)  Bieg harcerski (zima w lesie)
2)  Ognisko harcerskie (kulig, pieczenie kiełbasek)
3)  Oglądanie filmu video
16.02.2005r. - Środa
1)  Zajęcia na komputerach
2)  Konkurs plastyczny
3)  Jazda na sankach ( budowle ze śniegu, gra 
w śnieżki )
17.02.2005r. - Czwartek
1)  Gry i zabawy na świeżym powietrzu
2)  Nauka piosenek
18.02.2005r. - Piątek
1)  Uczymy się przygotowywać proste posiłki 
biwakowe
2)  Podsumowanie ferii – rozdanie nagród
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali nauczyciele.
Szkoła Podstawowa w Dębinkach
14 – 18 lutego godz. 900 – 1300

14.02.2005r. - Poniedziałek 
1)  Poznajemy twórczość W. Piaseckiej-przygoto-
wanie do spotkania
2)  Zajęcia plastyczne-wykonanie prac dowolną 
techniką
3)  Gry i zabawy świetlicowe
15.02.2005r. - Wtorek
1)  Rozwiązywanie krzyżówek i łamigłówek
2)  Zabawa z origami - wykonywanie prac na do-
wolny temat
3)  Turniej tenisa stołowego
16.02.2005r. - Środa
1)  Oglądanie programów edukacyjnych
2)  Zajęcia muzyczne- śpiewanie, słuchanie muzy-
ki
3)  Gry planszowe i komputerowe
17.02.2005r. - Czwartek
1)  Wychowawcze wartości baśni W. Piaseckiej

2)  Ognisko i pieczenie kiełbasek
18.02.2005r. - Piątek
1)  Oglądanie programów edukacyjnych
2)  Spacer do lasu i zabawy terenowe
3)  Zabawy dowolne i gry komputerowe.
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali nauczyciele.
Szkoła Podstawowa w Żabiczynie
14 – 18 lutego godz. 900 – 1300

14.02.2005r. - Poniedziałek 
1)  Przygotowanie do turnieju tenisa stołowego
2)  Konkurs plastyczny- „Bezpieczeństwo zabaw 
zimowych”
15.02.2005r. - Wtorek
1)  Gra w tenisa stołowego
2)  Konkurs ortograficzny
3)  Aerobik
16.02.2005r. - Środa
1)  Marszobieg
2)  Gry planszowe
3)  Słuchanie bajek
17.02.2005r. - Czwartek
1)  Zimowa krzyżówka
2)  Zabawy i konkursy zręcznościowe
3)  Konkurs muzyczny „Zimowe piosenki”
18.02.2005r. - Piątek
1)  Kulig z ogniskiem
2)  Kalambury
3)  Malowanie „Zimowego krajobrazu”
4)  Ognisko – pieczenie kiełbasek
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali nauczyciele.
Szkoła Podstawowa w Pianowie
14 – 18 lutego godz. 900 – 1300

14.02.2005r. - Poniedziałek 
1)  Praca z komputerem
2)  Gry multimedialne
3)  Rozgrywki w tenisa stołowego
 15.02.2005r. - Wtorek
1)  Konkurs plastyczny „Krajobraz zimowy” -tech-
nika dowolna
2)  Gry planszowe, warcaby
3)  Gra w tenisa stołowego
16.02.2005r. - Środa
1)  Konkurs plastyczny – ciąg dalszy
2)  Oglądanie filmów video
3)  Gra w tenisa stołowego
4)  Gry planszowe
17.02.2005r. - Czwartek
1)  Konkurs plastyczny-ciąg dalszy
2)  Rozgrywki w tenisa stołowego
3)  Rozgrywki w piłkę nożną (w zależności od 
pogody)
4)  Praca z komputerem

18.02.2005r. - Piątek
1)  Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Kra-
jobraz zimowy”
2)  Wręczenie nagród i dyplomów
3)  Kulig i ognisko – pieczenie kiełbasek
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali nauczyciele.

Koordynator „Zimy w mieście” 
i „Zimy na wsi” - Barbara Sakowska


