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UM jak malowany
N
owoczesny, przestronny
i estetyczny - tak
wygląda nowy
budynek Urzędu Miejskiego
w Nasielsku

Na parterze sala informacyjna dla interesantów, żeby bez potrzeby
nie biegać po schodach,
które wreszcie będą
szersze. W pokojach mili
i życzliwi nam urzędnicy,
którzy – miejmy nadzieję - nie wypuszczą
nas z przysłowiowym
„kwitkiem”. Przed budynkiem duży parking.
I jeszcze kilka innych
ciekawych niespodzianek dla mieszkańców
i gości nowej siedziby
Urzędu Miejskiego.
Wszystko jest już dopięte na ostatni guzik. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że są jeszcze pewne
problemy z podłączeniem telefonów, ale wcale
nas to nie dziwi. Czy znacie kogoś, kto nie miał
problemów z Telekomunikacją? Nie bez powodu
tę firmę niektórzy nazywają „jednym z ostatnich

fot. D. Panasiuk

bastionów komunizmu w Polsce”. Nie potrafi ona
jeszcze dostosować się do nowych waruków
rynkowych.
Mamy nadzieję, że 16 marca, bo tego dnia
odbędzie się uroczyste otwarcie nowej siedziby
Urzędu, sprawa będzie miała swój optymistyczny
finał. czytaj str. 4 i 7
D.Panasiuk

Śnieży
Narzekaliśmy, że nie ma zimy, więc z lekkim
poślizgiem, ale dotarła i do nas. Od kilku dni
opady śniegu dają się we znaki wszystkim.
Właściciele posesji muszą nie tylko „dokopać się” do swojej bramy, ale także oczyścić
znajdujący się przy ich działce, czy budynku
chodnik. Jeśli o tym zapomną, a przechodniowi poślizgnie się noga i, nie daj Boże!,
coś sobie złamie, mogą być kłopoty. Niestety
są chodniki, którymi nie da się przejść, bo
jest tak ślisko i jakoś nikt nie martwi się ich
utrzymaniem.
Natomiast z drogowcami jest pewien problem - nie mogą być na wszystkich dro-

fot. M. Stamirowski

gach jednocześnie. A śnieg czasami bardzo
szybko zasypuje to, co zdążyli uprzątnąć
i praca zaczyna się od nowa. Dlatego właśnie do niektórych miejscowości docierają
późno. W Nasielsku nie było problemów
z przejazdem, podobnie na drodze powiatowej Nasielsk – Pomiechówek. Ale
zdarzyło się też, jak nas poinformowano
telefonicznie, że drogowcy zapomnieli
o odśnieżeniu drogi w Wągrodnie, nie
posypali też piaskiem drogi w Siennicy.
Trzeba mieć nadzieję, że kiedyś tam dotrą
i pocieszać się wzajemnie „byle do wiosny”, ta kalendarzowa już tuż, tuż.
uf
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Decydowano o szkołach i budżecie
W

piątek, 25 lutego br.
w sali kina „Niwa”
odbyła się XL sesja Rady
Miasta Nasielsk.

Obrady prowadził Andrzej Królak
przewodniczący Rady Miasta. Radni
zdecydowali o zmianie kolejności zaplanowanego porządku posiedzenia,
rozpoczynając je od omówienia projektów uchwał dotyczących proponowanych zmian w funkcjonowaniu
placówek oświatowych znajdujących
się na terenie gminy Nasielsk. Temat wzbudził duże zainteresowanie
mieszkańców mimo tego, że w trzech
wytypowanych do wprowadzenie
zmian szkołach: Pianowie, Żabiczynie
i Nunie odbyły się wcześniej spotkania
informacyjne z B. Muchą, Burmistrzem
Nasielska i Barbarą Sakowską, dyrektorem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół.
Wszystkim osobom obecnym na sali
wręczone zostały szczegółowe wyliczenia kosztów utrzymania poszczególnych szkół, w tym także wysokość
subwencji oświatowej.
- Nie zawsze podejmujemy popularne decyzje, ale na mnie i na radnych
ciąży odpowiedzialność za całą gminę
– mówił B. Mucha, Burmistrz Nasielska.- To pomysł nie na likwidację, ale
na uratowanie tych szkół. Ta formuła
pozwoli na to, by małe dzieci klas
0 –3 miały do szkoły blisko. Starsze
trafią do większych placówek i do
liczniejszych klas, co będzie dla nich
korzystne. Teraz w jednej ze szkół jest
tylko jeden uczeń w klasie. Czy jest to
więc klasa i czy taka sytuacja jest do-

fot. M. Stamirowski

bra dla dziecka? Nie tylko finanse
decydują o tym, że musimy zmienić strukturę organizacyjną szkół,
ale także fakt, że jest coraz mniej
dzieci- przekonywał Burmistrz.

Przed głosowaniem uchwał dotyczących szkół w Pianowie i Żabiczynie rodzice uczęszczających
do tych placówek dzieci pytali
o organizację dowozu do innych
szkół. Natomiast przed głosowaniem uchwał dotyczących szkoły
w Nunie najpierw odczytano
stanowisko Komitetu Rodziców
działającego przy Szkole Podstawowej w Nunie. Znalazło się tam
m.in.„(...) nie możemy przejść
obojętnie wobec spraw finansowania naszej szkoły, bowiem
od kilkunastu już lat swoją pracą
i zaangażowaniem odciążamy
budżet gminy, wiele robimy we
własnym zakresie, przykładem są
inwestycje: z własnych środków
wykonaliśmy ogrodzenie szkoły,
dobudowaliśmy pomieszczenie,
które służy za salę gimnastyczną oraz
łazienki z dobrym wyposażeniem (...).
Postawa którą Pan burmistrz zaprezentował na spotkaniu bardzo nas dziwi
i zniechęca do dalszego angażowania
w pomoc naszej szkole, czujemy się
oszukani i pokrzywdzeni, bo jedną
miarą jesteśmy traktowani z okolicznymi szkołami, których rodzice aż tak
bardzo jak my nie włączają się do pracy
na rzecz szkół. (...) Na spotkaniu o tym
wszystkim przypomnieliśmy Panu burmistrzowi, wyrażając przy tym sprzeciw
w obniżeniu klas do jeden trzy, przyznaliśmy, że liczba uczniów jest pro-

ZARZĄDZENIE NR 262/05
BURMISTRZA NASIELSKA
Z DNIA 4 LUTEGO 2005 ROKU

w sprawie przeniesienia siedziby Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
z a r z ą d z a m, co następuje:
§ 1.
Mając na względzie prawidłowość obsługi interesantów, w tym w szczególności mieszkańców Gminy Nasielsk oraz wykonywanie zadań stojących
przed Samorządem w XXI wieku, realizując marzenia pokoleń, wyznaczam
otwarcie nowej siedziby Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3 na dzień 16 marca 2005 roku na godz. 8.00.
§ 2.
Za wykonanie niniejszego zarządzenia czyni się odpowiedzialnym Sekretarza Nasielska.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Nasielska
/-/ mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

blemem, ale to nie oznacza, że szkoła
ma się zreorganizować, my widzimy
inne rozwiązanie. Skoro mamy tak
dobre warunki do nauki porównywalne ze szkołami miejskimi, to przyjmijmy
uczniów z innych okolicznych szkół,
chociażby po to, aby nie utracić tego,
co wypracowaliśmy w ostatnich latach.
Jesteśmy również otwarci na przyjęcie
uczniów ze szkół w mieście, gdzie
występuje zmianowość w nauczaniu
i gdzie pojawiają się poważne problemy wychowawcze: problem narkotyków, palenie papierosów, alkoholizm.
Takie rozwiązanie zmniejszyłoby te
problemy, a co najważniejsze, przy
obecnym dowożeniu naszych dzieci
do gimnazjum nie spowodowałoby
dodatkowych wydatków na dojazd
tych dzieci do naszej szkoły.”
Radni nie dyskutowali podczas obrad
nad propozycjami mieszkańców
Nuny, by dowozić dzieci z miasta do
szkoły wiejskiej. - Rozumiem państwa
rozgoryczenie – mówił Burmistrz- Padła propozycja, żeby zmienić obwody
szkolne, ale to rodzic decyduje o tym,
gdzie pośle dzieci do szkoły, a nie ja.
Nie wymagajcie ode mnie państwo,
żebym wyszedł na miasto i przekonywał ludzi, by wysłali swoje dzieci
właśnie do szkoły w Nunie. Nie mogę
narzucać tego, gdzie dzieci mają chodzić do szkoły - tłumaczył.
Radni podjęli, podobnie, jak w pozostałych dwóch przypadkach, uchwały
o zamiarze zmiany struktury organizacyjnej szkoły i przekształceniu jej
w szkołę filialną Szkoły Podstawowej
w Budach Siennickich. Szkoła w Pianowie będzie filią SP w Nasielsku,
a szkoła w Żabiczynie - SP w Popowie
Borowym.
Po przerwie najpierw przewodniczący
Rady Miasta, a następnie Burmistrz
przedstawili radnym sprawozdanie ze

swojej działalności między sesjami.
Burmistrz mówił m.in. o czekającym na
zatrwierdzenie przetargu na na budowę
oczyszczalni i kanalizacji, oraz o rozstrzygnięciu przetargu na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt, który wygrała
firma Eko Fauna z Krzyczek.
W następnej części obrad radni wysłuchali opinii komisji stałych Rady na
temat zaplanowanego na 2005 rok
budżetu gminy. Wszystkie były pozytywne. Następnie, również pozytywną,
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej
przedstawiła Ludwina Turek, skarbnik.
Budżet, który Burmistrz określił jako
„rozsądny i dobry” został przyjęty przez
radnych, 14 osób głosowało „za”, jedna
wstrzymała się od głosu.
Podczas obrad dyskutowano również
nad podziałem środków z Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Burmistrz
wyjaśnił, że pieniędzmi z tego funduszu
(180 tys. zł) dysponują, a więc rozdzielają je i rozliczają, za jego pośrednictwem:
dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej (50 tys.zł) i pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych (130 tys.zł).
Radni uchwalili Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2005. Przyjęli
także m.in. uchwały dotyczące: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla
ZGKiM na 2005 rok, oraz w sprawie
przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego dla Gminy Nasielsk
dotyczącego wsi: Nuna, Krogule, Budy
Siennickie, Cegielnia Psucka.
sic

Awaria planowa?
W niedzielę, 27 lutego, światło zgasło na godzinę we wszystkich mieszkaniach
na osiedlach Warszawska i Starzyńskiego. Ciemno zrobiło się ok.17, czyli
właśnie wtedy, kiedy większość z nas ogląda swoje ulubione programy w TV.
Ale taka awaria, nawet zimą może się przecież zdarzyć. Tyle, że następnego
dnia już od samego rana prądu nie było w okolicach stadionu na osiedlach
Klonowa, Sportowa. Tym razem awaria trwała kilka godzin, prądu nie było
od 8 rano do 13.30, oraz po południu od 16 do 17.
Mieszkańcy, którym udało się skontaktować z pogotowiem energetycznym
dowiedzieli się, że przerwy w dostawach energii są planowe. Pogratulować!
Plan to plan, być może w ubiegłym roku liczono na to, że w lutym będzie już
wiosna, a tu zima zaskoczyła wszystkich, nawet energetyków. A wydawało
się, że epoka planów wieloletnich już minęła, widocznie monopoliści nadal
mają się dobrze i nadal niczego nie muszą. Dobrze byłoby gdyby zakład energetyczny raczył łaskawie poinformować mieszkańców o swoich planach!
A tu cisza, śniegiem zasypało i dzięki „planowym remontom” energetyków
niektórych nasielszczan, tych którzy mają zainstalowane w mieszkaniach
ogrzewanie gazowe, nieco przymroziło. Chcieli luksusu to go mają...
Kochani energetycy może byście łaskawie poczekali z tymi remontami do
lata, tyle, że....no tak, prawda, latem mogą być wichury i burze, to też mało
sprzyjająca pora roku...Właściwie to pewnie wszystkie problemy przez tę
pogodę i kiepski klimat. I jak tu szukać winnych?
uf
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Nie zastawiaj drogi
Pacjenci SP ZOZ przy ulicy Sportowej mają do swojej dyspozycji
przestronny parking z wygodnym
wjazdem i wyjazdem. Większość
kierowców z niego korzysta i właśnie tam stawia swoje samochody.
Niestety są również i tacy, którzy
zostawiają swoje auta tuż obok
ściany budynku przychodni. A
przecież, może się zdarzyć i tak,
że ciężko chorego trzeba dowieźć
jak najbliżej drzwi wejściowych
– są to na szczęście sytuacje,
które się rzadko zdarzają. Jednak
nie można zrozumieć kierowców,
którzy bez powodu wjeżdżają na
plac manewrowy dla karetek
pogotowia i tam parkują. Trudno
posądzać ich o złośliwość, ale
o lenistwo – tak!
-Śnieg pada, a tu mam dwa kroki
do drzwi, no to szybko bez czapki przebiegnę, - ja tylko na momencik, e tam, nic się nie stanie
– to tylko niektóre argumenty

„zaradnych” szoferów. Mają racje.
Rzeczywiście może nic złego się
nie stanie. Ale co będzie, gdy właśnie w tym momencie trzeba natychmiast wyjechać do poważnie
rannego w wypadku. Wtedy liczy
się każda sekunda.

fot. D. Panasiuk

Dlatego apelujemy do kierowców
o zostawianie samochodów na specjalnie wyznaczonym do tego celu
parkingu. Miejsca parkingowe obok
budynku zostawmy lekarzom i pozostałym pracownikom przychodni.
Dariusz Panasiuk

Kto pyta, nie błądzi
F

iskus tym razem nie
wzywa, a serdecznie
zaprasza w gościnę. Urząd
Skarbowy w Nowym Dwo-

rze Mazowieckim organizuje w sobotę, 12 marca
„Dzień otwarty” dla swoich interesantów.

Tego dnia będzie można nie tylko
złożyć zeznanie podatkowe, ale
również, a właściwie przede wszystkim, dowiedzieć się wszystkiego o
podatkach. Pracownicy US
w Nowym Dworze będą
odpowiadać na Państwa
pytania i wyjaśniać zawiłości
prawa podatkowego.

Na zdrowie!
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Może nie będziemy młodsi, piękniejsi i bogatsi, ale jest
szansa na to, że możemy być
zdrowsi – żeby się o tym przekonać wystarczy wybrać się do
miejscowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Przybywa nowoczesnego
sprzętu medycznego, a pacjenci
mogą korzystać z usług nowych
lekarzy specjalistów. W tutejszej
przychodni działają poradnie:
ginekologiczno-położnicza oraz
chirurgiczna. Ponadto przyjmują
już: reumatolog, dermatolog i urolog. To prawdopodobnie jeszcze
nie koniec dobrych wiadomości.
Jak zapewnia dr Maciej Rudzki,
dyrektor ZOZ-u – mam nadzieję,
że w najbliższym czasie będę miał
do przekazania mieszkańcom
Nasielska kolejne optymistyczne
informacje.

specjalistów by się przydało.
Dariusz Panasiuk

Jakie? - tego jeszcze nie chciał
zdradzić.

Reumatolog przyjmuje w termi-

Pacjentów, którzy leczą się w SP
ZOZ, cieszy rozwój placówki, bo,
jak twierdzą: - nie będzie już trzeba
po specjalistyczną poradę jechać

Dermatolog przyjmuje w trzeci

do Pułtuska czy Nowego Dworu
Mazowieckiego.

i urologa są dokonywane w rejestracji
SP ZOZ w Nasielsku przy ulicy Sportowej 2.

Co nowego w SP ZOZ?

Poradnia GinekologicznoPołożnicza.

Jest czynna: w godzinach rannych
w poniedziałki i czwartki - od
godziny 9.00 do 13.00, w godzinach popołudniowych w środy
i czwartki – od godziny 15.00 do
18.00. W czwartki po południu,
wcześniej zapisane pacjentki,
przyjmuje dr Grzegorz Pietruszka.
W godzinach rannych przyjmują
lekarze: dr Lucjan Kasztelan i dr
Janusz Kołodziej.

Poradnia Chirurgiczna
Chirurg ogólny przyjmuje w każdy
piątek od godziny 10.00 do 13.00.
Chirurg urolog przyjmuje w trzeci
piątek każdego miesiąca.
nach umawianych doraźnie.
piątek każdego miesiąca.

Zapisy do reumatologa, dermatologa

- Będzie to spotkanie informacyjne dla podatników.
Udzielimy im instruktażu
dotyczącego m.in. rozliczeń w zakresie CIT oraz
PIT – mówi Antoni Krzysztof
Sobczak, Naczelnik Urzędu.
Urząd Skarbowy w Nowym
Dworze przy ulicy Legionów 7 otwiera swoje drzwi
12 marca od godziny 9.00
do 13.00.
Urząd Skarbowy w Nowym Dworze Maz.

D.Panasiuk

Starostwo Powiatowe

w Nowym Dworze Mazowieckim informuje,

że w dniu 23 marca 2005r. od godz. 9.00 do 14.00
w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim
przy ul. Górskiej 39 organizuje:

VI – POWIATOWĄ
GIEŁDĘ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
POWIATU NOWODWORSKIEGO,

skierowaną do uczniów III klas gimnazjalnych.
Giełda promuje ofertę edukacyjną 6 szkół ponadgimnazjalnych Powiatu
Nowodworskiego. Promotorzy udzielą informacji o przedmiotach wiodących,
profilach, kierunkach kształcenia i zawodach w poszczególnych typach szkół.
Poradą służyć będzie psycholog z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
i doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy.
Zapraszamy gimnazjalistów, rodziców i wychowawców!

Pewien mieszkaniec zapytany
o to, jak ocenia rozwój tutejszej
służby zdrowia, odpowiedział
żartobliwie i bez namysłu: - teraz
w Nasielsku jest tak, że jak się
rzuci kamieniem, to jest pewne
na 99%, że się trafi w lekarza”.
Trochę przesadził. Jeszcze kilku

Terminy przyjęć – z powodu różnych, nieprzewidzianych okoliczności – mogą ulegać zmianom.
W takich przypadkach pacjenci
są o tym informowani na bieżąco
przez pracowników rejestracji.
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Nowe rejony dzielnicowych
11 lutego 2005r. nastąpiła reorganizacja struktury kadrowej jednostek Komisariatu Policji w Nasielsku (z 5 dzielnic na 4).
Rejon służbowy nr 1

Rejon służbowy nr 2

Dzielnicę stanowi obszar administracyjny
północnej strony miasta Nasielsk, tj. obszar
wyznaczony administracyjnymi granicami
miasta Nasielsk: ul. Warszawska, Kilińskiego,
Kościuszki oraz miejscowości (siedziby, sołectwa) znajdujące się na obszarze północno
– zachodniej części gminy Nasielsk, tj. Kątne,
Konary, Kosewo.

Dzielnicę stanowi
obszar admini-

Starszy sierżant Sławomir Rudziński
tel. 0 600 997 276

stracyjny południowej strony miasta Nasielsk,
tj. obszar wyznaczony administracyjnymi
granicami miasta
Nasielsk: ul. Warszawska, Kilińskiego, Kościuszki oraz
miejscowości (siedziby, sołectwa)
znajdujące się
na obszarze południowej części
gmi-

ny Nasielsk, tj. Młodzianowo, Mogowo, Paulinowo, Siennica.
Sierżant sztabowy Radosław Miłoszewski
tel. 0 600 997 273
Rejon służbowy nr 3
Dzielnicę stanowi obszar administracyjny południowo - zachodniej części gminy Nasielsk, na
terenie której znajdują się następujące miejscowości (siedziby, sołectwa): Andzin, Chlebiotki,
Borkowo, Cieksyn, Czajki, Dobra Wola, Lelewo,
Malczyn, Miękoszyn, Miękoszynek, Mokrzyce
Dw., Mokrzyce Wł., Morgi, Nowa Wrona, Nowiny, Pieścirogi Nowe, Pieścirogi Stare, Toruń Dw.,
Toruń Wł., Ruszkowo, Wiktorowo, Zaborze.
Sierżant sztabowy Andrzej Piecychna
tel. 0 600 997 258
Rejon służbowy nr 4
Dzielnicę stanowi obszar administracyjny
wschodniej części gminy Nasielsk, na
terenie której znajdują się następujące miejscowości (siedziby, sołectwa):
Aleksandrowo, Budy Siennickie,
Cegielnia Psucka, Chechnówka,
Chrcynno, Dąbrowa, Dębinki,
Głodowo, Jackowo Dw., Jackowo
Wł., Jaskółowo, Kędzierzawice, Krogule, Krzyczki Pieniążki, Krzyczki
Szumne, Krzyczki Żabiczki, Lorcin,
Lubomin, Lubominek, Mazewo Dw.,
Mazewo Wł., Nuna, Pianowo, Pniewo,
Popowo Borowe, Popowo Pł., Popowo Pd.,
Psucin, Studzianki, Wągrodno, Żabiczyn.
Aspirant Robert Wietecki tel. 0 600 997 261

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU O NOWEJ SIEDZIBIE
Coraz bliższy jest moment rozpoczęcia pracy
przez Urząd Miejski w Nasielsku w nowej siedzibie. Chcielibyśmy w tym materiale przypomnieć
krótko historię działań, które doprowadziły nas do
obecnej chwili oraz przybliżyć mieszkańcom Gminy Nasielsk nową siedzibę władz gminnych.
Nowy adres Urzędu Miejskiego w Nasielsku to
ul. Elektronowa 3. Budynek Urzędu znajduje się
na działce nr 2595/13 o powierzchni 1333 m2.
Nieruchomość ta zabudowana jest budynkiem
biurowym trzykondygnacyjnym, nie podpiwniczonym, zbudowanym w technologii mieszanej.
Dojazd do działki zapewnia ulica Elektronowa
o nawierzchni asfaltowej. Uzbrojenie terenu obejmuje sieci: wodociągową, energetyczną, gazową,
kanalizacyjną i telefoniczną. Wspomniana powyżej
działka znajduje się w użytkowaniu wieczystym,
jej właścicielem jest Skarb Państwa (na podstawie
orzeczenia o wywłaszczeniu i odszkodowaniu
z dnia 31 października 1970 roku).
Budynek, w którym będzie się mieścił Urząd
Miejski, został oddany do użytku w 1980 roku
dla potrzeb Zakładu Elektronicznej Aparatury
Pomiarowej „MERA-ZEM”. Zakład ten został zlikwidowany w roku 1992. Przez kilka lat budynek
był nie użytkowany. W sierpniu 1999 roku użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem
budynków został – na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Pułtusku
– Pan Rafał Andrzej Jarema.
Pierwsze rozmowy z właścicielem budynku
rozpoczęły się z inicjatywy Burmistrza Nasielska
w 2003 roku. W efekcie przeprowadzonych

negocjacji, Rada Miejska w Nasielsku Uchwałą
Nr XII/91/03 z dnia 31 lipca 2003 roku w sprawie nabycia nieruchomości, wyraziła zgodę na
zakup przez Gminę Nasielsk prawa wieczystego
użytkowania nieruchomości wraz z budynkiem
biurowym z przeznaczeniem na nową siedzibę
Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Na podstawie
aktu notarialnego z dnia 7 października 2003
roku Gmina Nasielsk nabyła prawo użytkowania
wieczystego zabudowanej działki nr 2595/13
wraz z budynkiem administracyjnym, trzykondygnacyjnym, stanowiącym odrębny przedmiot
własności – za kwotę 480.000,00 zł z zaliczeniem
na poczet ceny nabycia zadłużenia sprzedającego
wobec Gminy Nasielsk według stanu na dzień sporządzenia aktu notarialnego. Opisane tu działania
pozostawały w gestii Wydziału Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Nasielsku wraz
z Kierownikem – mgr Barbarą Pająk.
Zakup budynku spowodował uruchomienie
prac projektowych na adaptację obiektu na cele
siedziby Urzędu Miejskiego. Wykonanie projektu
zlecono w końcu 2003 roku firmie Biuro Projektów „INWEST-D” z Ciechanowa. Dokumentacja została wykonana już na początku 2004
roku. W projekcie przewidziano zmianę okien,
wykonanie elewacji, pokrycia dachowego oraz
sieci wewnętrznych. W budynku zaprojektowano pokoje biurowe, salę konferencyjną, węzły
sanitarne, w tym jeden na poziomie parteru dla
osób niepełnosprawnych poruszających się na
wózkach inwalidzkich oraz pomieszczenia techniczne i pomocnicze. Zakres prac obejmował także
szereg prac rozbiórkowych i wyburzeniowych na

obiekcie oraz budowę parkingu, zatoki parkingowej
i chodnika. Na powyższe zadanie otrzymaliśmy
decyzję o pozwoleniu na budowę.
Wszystkie te działania umożliwiły przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonanie
adaptacji budynku biurowego na cele siedziby
Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Pierwszy termin
przetargu nieograniczonego ustalono na dzień
9 marca 2004 roku. We wskazanym terminie złożono 9 ofert, przy czym rozpiętość cenowa ofert
wahała się od 1.281.450,01 zł do 1.698.618,00
zł. W „Budżecie Gminy na rok 2004” przeznaczono jednak na powyższy cel kwotę mniejszą
od najniższej oferty i w związku z faktem, iż cena
najkorzystniejszej oferty przekroczyła kwotę, jaką
zamawiający (czyli Gmina Nasielsk) mógł przeznaczyć na finansowanie zamówienia, należało
przetarg unieważnić. Niezwłocznie została wszczęta ponownie procedura przetargowa. W dniu
17 maja 2004 roku nastąpiło otwarcie ofert,
których do wyznaczonego dnia wpłynęło 6.
Niestety, powtórzyła się sytuacja, w której cena
najkorzystniejszej oferty przewyższała sumę
przeznaczoną na ten cel w budżecie. Po ponownym przeanalizowaniu doświadczeń ograniczono
zakres prac do wykonania, skorygowano plan budżetu i przystąpiono do przeprowadzenia kolejnej
procedury przetargowej. W dniu 28 czerwca
2004 roku odbył się przetarg ograniczony, we
wskazanym terminie wpłynęły 2 oferty, spośród
których wybrana została oferta Przedsiębiorstwa
Instalacyjno-Budowlanego „TRUSZKOWSKI”
z Nasielska. Zakres robót przewidzianych do re-

ciąg dalszy na str. 7

KRONIKA
POLICYJNA
22.02. w Paulinowie mieszkańcy Nasielska:
Cezary S., Cezary Ż i Paweł L. włamali się
do domu Janusza R. i skradli instalację elektryczną.
22-23.02 Studziankach nieznani sprawcy
włamali się do pomieszczenia gospodarczego i skradli m.in. rower i butlę gazową. Straty
wynoszą 700 zł na szkodę Bogdana P.
21-23.02. w Cieksynie nieznani sprawcy włamali się do garażu i skradli elektronarzędzia na
szkodę Henryka T.
23-25.02 w Mazewie Mirosław Z. włamał się
do mieszkania Artura A. i skradł dwa złote łańcuszki, pierścionek, obrączkę i wieżę stereo.
Straty wyniosły 2100 zł.
25.02. w Pieścirogach Nowych nieznany
sprawca skradł Izabeli Ch. torebkę, w której
znajdowały się m.in. dowód osobisty, karta
bankomatowa, telefon komórkowy, bilety, kosmetyki i pieniądze. Straty wyniosły
900 zł.
27.02. w Hali Sportowej przy ul. Staszica
nieznany sprawca skradł telefon komórkowy
wartości 500 zł na szkodę Waldemara M.
28.02. w Nowinach, gm. Nasielsk, funkcjonariusze CBŚ znaleźli amunicję i środki
odurzające, w zabudowaniach należących
do Krzysztofa N.

11 - 24 marca

Życie Nasielska

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU O NOWEJ SIEDZIBIE
dokończenie ze str. 4

alizacji przez wykonawcę obejmował:
prace budowlano-adaptacyjne, roboty
drogowe, instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje c.o., instalacje elektryczne,
ogrodzenie terenu i stanowisko na odpady stałe. Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych,
w ustawowym terminie została zawarta
umowa z wybranym w przetargu
wykonawcą. Termin realizacji zadania
został ustalony w umowie na dzień
30 października 2004 roku, jednak
z powodu niesprzyjających warunków
pogodowych oraz przedłużających się
terminów niektórych dostaw, termin ten
przesunięto na 20 grudnia 2004 roku.
Wykonawca dotrzymał ostatecznego
terminu realizacji inwestycji i we wskazanym czasie zgłosił inwestycję do
odbioru końcowego. Po otrzymaniu
od wykonawcy niezbędnych dokumentów powykonawczych, ustalono
datę końcowego odbioru zadania na
dzień 19 stycznia 2005 roku. Po dokonanym odbiorze budynku skompletowane zostały wszystkie wymagane
załączniki do uzyskania pozwolenia
na użytkowanie obiektu. W pracach
odbiorowych istotnym elementem
był udział instytucji zobowiązanych
z mocy prawa do zaopiniowania prawidłowości wykonania zadania, czyli
SANEPID-u, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz
Inspektora Ochrony Środowiska. Dwie
z wymienionych instytucji dokonały
wizji na miejscu wypowiadając się
pozytywnie na temat zrealizowanej inwestycji, a milczenie pozostałych – po
określonym upływie czasu – przyjęto
zgodnie z prawem jako milczącą zgodę. Wszystkie uzyskane i wymagane
prawem dokumenty zostały złożone do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim celem uzyskania pozwolenia
na użytkowanie obiektu. Wspomniany
Inspektor stwierdził na piśmie, w formie
decyzji na użytkowanie, iż budynek
nadaje się do użytku.
Wszystkie opisane wyżej działania
związane najpierw z przygotowaniem
projektu, a następnie procedurą
przetargową, pracami budowlanymi
i wreszcie oddaniem budynku do
użytku, koordynował Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Miejskiego
w Nasielsku na czele z Kierownikiem
– mgr Małgorzatą Rosłońską. W międzyczasie rozpoczęte zostały również
działania związane z wyposażeniem
budynku Urzędu, które prowadził
i prowadzi Wydział Administracji, Kontroli i Nadzoru Urzędu Miejskiego
w Nasielsku, na czele z Kierownikiem
– mgr Markiem Maluchnikiem. Jeszcze
w grudniu 2004 roku Wydział Administracji, Kontroli i Nadzoru przygotował
dokumentację, na podstawie której
ogłoszony został przetarg nieograniczony na wyposażenie w meble biurowe pomieszczeń Urzędu Miejskiego
w Nasielsku. Rozstrzygnięcie przetargu
nastąpiło w dniu 10 stycznia 2005 roku.
Podkreślić należy, iż przetarg ten cieszył
się ogromnym zainteresowaniem:
specyfikację istotnych warunków
zamówienia pobrało 25 firm z terenu

całego kraju, zaś oferty złożyło 16
firm. W wyniku przetargu jako najkorzystniejsza dla zamawiającego została
wybrana oferta firmy Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„WALDII” z Częstochowy. Z kolei wyposażeniem w meble pomieszczeń
reprezentacyjnych Urzędu Miejskiego
zajęły się dwie firmy: „EXPRESS MEBLE” z Ostrowca Świętokrzyskiego
oraz „SKLEP MEBLOWY” Pana
Marcina Kulika z Nasielska. Ogromną pracę w aranżację pomieszczeń
reprezentacyjnych Urzędu oraz ich
ozdobienie włożył ciechanowski
artysta-plastyk, Pan Marek Zalewski
(twórca statuetki „Nasielskiego Lwa”).
Wyposażeniem pomieszczeń Urzędu
w estetyczne wertikale zajęła się firma
DOMET z Ciechanowa. Nowoczesne
regały przesuwne do Archiwum USC
dostarczyło i zmontowało Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie. Specjalistyczne meble metalowe do Kancelarii
Tajnej Urzędu oraz do Kasy Urzędu
zostały zamówione w firmie GOBI S.A.
z siedzibą w Gdańsku Oddział w Warszawie. Tablicę informacyjną wewnątrz
Urzędu oraz tabliczki informacyjne wykonała Pracownia Reklamy „JACO” Pani
Bożeny Kapczyńskiej z Ciechanowa.
Tablice urzędowe, które zawisły przed
Urzędem zostały wykonane przez Pana
Marcina Kozłowskiego z Pieścirogów
Starych. Flagi na maszty znajdujące się
przed siedzibą Urzędu zostały wykonane przez firmę BIELFLAG Sp. z o.o.
z Bielska-Białej. Zakupione zostały
również inne elementy wyposażenia
Urzędu, takie jak: wyposażenie łazienek (suszarki do rąk, dozowniki do
mydła, pojemniki na papier toaletowy,
lustra, kosze), kosze na śmieci, apteczki
z zestawem podstawowych medykamentów, wyposażenie pokoju socjalnego. W chwili obecnej największym
wyzwaniem dla Wydziału Administracji,
Kontroli i Nadzoru jest dobra organizacja
i sprawne przeniesienie całego Urzędu
do nowej siedziby.
Jak będzie wyglądać nowa siedziba, jak
się w niej odnaleźć, jak załatwić swoją
sprawę? Aby wyjaśnić te dylematy, pragniemy dziś przedstawić rozplanowanie
Urzędu oraz pewne zmiany związane
z funkcjonowaniem Urzędu.
Po wejściu do nowego Urzędu, po
prawej stronie zobaczymy tablicę
informacyjną, na której znajdzie się
szczegółowy wykaz pomieszczeń
oraz komórek organizacyjnych i instytucji zajmujących te pomieszczenia. Po
lewej stronie za wejściem widoczna jest
recepcja, w której dyżurować będzie
ochrona obiektu świadczona przez
specjalistyczną agencję ochrony osób
i mienia. Ochrona zajmować będzie
również pomieszczenia nr 1 i 2. Za tablicą informacyjną, po prawej stronie od
wejścia, znajdują się pokoje nr: 16, 17, 18
i 19 zajmowane przez 3 wydziały Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze
Mazowieckim Filia w Nasielsku: Wydział
Komunikacji (okienka są zlokalizowane
na wprost wejścia), Wydział Architektury
i Budownictwa oraz Wydział Geodezji.
Na lewo od wejścia do budynku skrę-

camy w korytarz, w którym zlokalizowane są:
- w pokojach nr 3-10 – Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku (w pokoju nr 10 gościnnie jest
również miejsce dla Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd w Nasielsku
oraz dla Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych Koło
w Nasielsku),
- w pokoju nr 11 – Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego w Pułtusku
oraz Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. „WARTA”,
- w pokoju nr 12 – Wydział Budżetu
i Finansów Urzędu Miejskiego w Nasielsku,
- w pokoju nr 14 – Agencja Ubezpieczeniowa PZU oraz Przedsiębiorstwo
Usług Geodezyjnych „ADAMIR” z Ciechanowa.
Poza tym, we wspomnianym korytarzu
znajduje się jedno z najważniejszych
dla funkcjonowania Urzędu Miejskiego
w Nasielsku miejsc – Biuro Obsługi
Klienta (BOK). To właśnie w Biurze Obsługi Klienta każda osoba przychodząca
do Urzędu uzyska wyczerpujące informacje dotyczące sposobu załatwienia
swojej sprawy, tutaj również otrzyma
kartę informacyjną opisującą sposób
załatwienia sprawy (w przypadku spraw
najczęściej realizowanych i najbardziej
„standardowych”) oraz wszystkie
konieczne do wypełnienia wnioski
i formularze, tutaj będzie mogła złożyć
swój wniosek, podanie czy skargę, tutaj
wreszcie otrzyma informację o terminie załatwienia danej sprawy i terminie
odbioru odpowiedzi. Do Biura Obsługi
Klienta trafiać będzie również cała korespondencja przychodząca i wychodząca z Urzędu. BOK łączyć będzie
funkcje centrum informacyjnego,
kancelarii podawczej i wysyłkowej
oraz miejsca pierwszego kontaktu
z klientem przychodzącym do Urzędu. Funkcję kancelarii podawczej Biuro
Obsługi Klienta przejmie z Sekretariatu
Burmistrza, gdzie obecnie wpływa cała
korespondencja. Zatrudnione w BOK
młode osoby przeszły wewnętrzne
szkolenie odnośnie spraw załatwianych
w Urzędzie oraz zewnętrzne szkolenie
specjalistyczne z zakresu obsługi klienta. To także w Biurze Obsługi Klienta
już w niedługim czasie będzie rozpoczynała swoją drogę korespondencja
wprowadzana do elektronicznego
systemu obiegu i kontroli dokumentów. W Biurze tym będzie również
stanowisko do przyjmowania klientów
niepełnosprawnych.
Na I piętrze na wprost wejścia głównymi schodami znajduje się pokój nr
105, w którym mieści się Sekretariat
Burmistrza Nasielska. Z Sekretariatu
można dostać się do gabinetu Burmistrza Nasielska i Sekretarza Nasielska.
Na lewo od Sekretariatu (patrząc ze
schodów) 2 pokoje o numerach 101
i 102 zajmuje Wydział Administracji,
Kontroli i Nadzoru. Pokój nr 103 to pomieszczenie gospodarcze wykorzystywane przez sprzątaczki i pracowników
gospodarczych. Po prawej stronie od
Sekretariatu (mając dalej Sekretariat jako
punkt odniesienia) mieszczą się: Wydział

Rozwoju Regionalnego (pokoje nr 108,
109, 110 i 117), Biuro Rady (pokój nr
111), Rada Miejska w Nasielsku (pokój nr
113), Skarbnik Nasielska (pokój nr 114),
Kasa (pokój nr 115) oraz Wydział Budżetu i Finansów (pokój nr 116). Na końcu
korytarza pod numerem 112 znajduje
się Sala Rady Miejskiej w Nasielsku, na
której będą odbywać się sesje Rady,
a która to sala będzie jednocześnie
spełniać funkcje Sali Ślubów oraz sali
konferencyjnej.
Z kolei na II piętrze w pokojach nr 201
i 202 mieści się Archiwum Urzędu
Miejskiego, zaś w pokoju nr 203
– Kancelaria Tajna. Pokój nr 204 zajmuje Referat Zarządzania Kryzysowego,
Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej
– jednocześnie pokój ten jest siedzibą
Sztabu Antykryzysowego. W pokoju nr
205 swoją siedzibę mają doradcy z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie ODR w Nasielsku.
W pokojach nr 206 i 207 mieści się
Wydział Budżetu i Finansów, zaś pokój
nr 208 zajmuje informatyk obsługujący
Urząd Miejski. W pokojach nr 209, 214
i 215 znajduje się Wydział Gospodarki
Przestrzennej, zaś w pokojach nr 210
i 211 – Wydział Spraw Obywatelskich
(czyli popularnie nazywane „meldunki”). Wreszcie pokoje 212 i 213 zajmuje
Urząd Stanu Cywilnego, przy czym
w pokoju nr 212 będą załatwiane spra-
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wy dowodów osobistych, zaś w pokoju
nr 213 – pozostałe sprawy należące do
zakresu działania USC (wydawanie aktów i odpisów, zawieranie małżeństw).
Ważnym dla wszystkich pracowników
Urzędu jest pokój nr 216, który jest
pomieszczeniem socjalnym wyposażonym w kuchnię elektryczną, kuchenkę mikrofalową i lodówkę. W tym
to właśnie pomieszczeniu pracownicy
Urzędu będą mogli zjeść posiłek.
Na każdej kondygnacji znajdują się węzły sanitarne, osobne dla kobiet i mężczyzn. Ponadto, na parterze znajduje się
węzeł sanitarny przeznaczony dla osób
niepełnosprawnych poruszających się
na wózkach inwalidzkich.
Zdajemy sobie sprawę, że początki
mogą być trudne. Ale uwierzcie Państwo, że również nam będzie na początku ciężko oswoić się z „nowym”.
Niemniej jednak cieszymy się z jednej
strony, że oto przechodzimy do historii
przenosząc się do nowej siedziby,
a z drugiej strony, że będziemy pracować i przyjmować Państwa w dużo
lepszych warunkach, warunkach na
miarę Urzędu XXI wieku. A naszą pracę w nowej siedzibie rozpoczynamy
w środę, 16 marca br. o godz. 8.00.
Burmistrz Nasielska
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

Nasielsk, 2005-03-07
BURMISTRZ NASIELSKA
GP.72243/5/05

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Jednolity tekst Dz. U z 2004 roku Nr 261,
poz. 2603 / oraz Uchwały Nr XL/260/05 Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych
do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Przedmiotem wydzierżawienia jest grunt przeznaczony do lokalizacji
tymczasowych obiektów pod działalność gospodarczo – handlową
nieuciążliwą, położony w mieście Nasielsku przy ulicy Elektronowej róg
Czereśniowej, na działkach oznaczonych nr 2236 i 2237.
Szczegółowa lokalizacja zgodnie z załącznikiem Nr 1 do powołanej wyżej
uchwały Rady Miejskiej w Nasielsku.
Projektowana powierzchnia gruntu do wydzierżawienia pod zabudowę
od 16 m2 do 20m2 dla każdego obiektu. Przewiduje się lokalizację 5-ciu
pawilonów.
Okres trwania dzierżawy nieruchomości następuje na czas określony tj. 10
lat z możliwością przedłużenia w formie aneksy na dalszy okres poprzez
podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miejską w Nasielsku.
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 7,00
złotych za 1 m2 plus podatek od towarów i usług VAT w wysokości 22%.
Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego gruntu jest ceną uzyskaną
w przetargu.
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku w okresie od dnia 8 marca 2005 roku do dnia 29 marca 2005 roku.
Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie okresu wywieszenia wykazu.
BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
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ZUS czy KRUS?
Teraz jeszcze ZUS

Powracamy do sprawy ubezpieczeń
rolników, właścicieli wiejskich firm,
którzy w ubiegłym roku przeszli
– wbrew swojej woli - spod skrzydeł
KRUS do ZUS. Problem dokładnie
opisywaliśmy w 29 numerze Życia
Nasielska - 22 października 2004
roku w artykule „Z krusu do zusu
– czyli jak dobić wiejski biznes”. Okazuje się, że sprawa jest nadal bardzo
aktualna i wzbudza spore poruszenie
nie tylko wśród mieszkańców wsi, ale
również wśród parlamentarzystów
i członków rządu.
W październiku napisaliśmy między
innymi: „Rolnicy zapowiadają likwidację pozarolniczej działalności
gospodarczej. Powód - konieczność
opłacania składek ubezpieczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, a nie, jak do tej pory,
do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego. Nikt nie jest w stanie
przewidzieć skutków tej decyzji,
bowiem dla większości mieszkańców wsi jest to zmiana rewolucyjna,
która niesie za sobą „spustoszenie
i biedę”. Wystarczy przejechać się
do najbliższej wsi i popytać rolników,
co sądzą o nowym rozwiązaniu.
Odpowiedzi jest wiele i wszystkie są
w jednym tonie (...) . Oburzenie i wulgarne (przeważnie) opinie są w tym
wypadku w pełni uzasadnione. Do
1 października rolnicy posiadający
gospodarstwa rolne i prowadzący
działalność rolniczą odprowadzali
składki ubezpieczeniowe do KRUS
– kwartalnie 220 złotych. Od początku tego miesiąca, po przejściu
pod „opiekę” ZUS muszą płacić 675

złotych miesięcznie – na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz
na fundusz pracy. Nowa składka, jak
twierdzą rolnicy, sprawiła, że zupełnie
nie opłaca się „dorabiać sobie” poza
rolnictwem. Ich zdaniem – „zamiast
płacić, lepiej zwijać interes”. (...)

margarynę i piwo. Niedoścignionym
marzeniem większości wiejskich
biznesmenów jest osiąganie miesięcznych dochodów w wysokości
– właśnie! – miesięcznej składki ZUSowskiej.(...) Twórcom zmian w ustawie o ubezpieczeniu społecznym

Projekty trzech ustaw leżą w Sejmie

rolnicy masowo zaprzestają prowadzenia działalności gospodarczej.
Te dwa wielkie słowa – „działalność
gospodarcza” - na wsi oznaczają
przeważnie prowadzenie małego
sklepiku, w którym sprzedaje się „na
zeszyt”: chleb, najtańsze wędliny,

rolników chodziło prawdopodobnie
o wyeliminowanie z grona rolników
tych wszystkich, którzy prowadzą
spore firmy (niekoniecznie na wsi)
i osiągają godziwe zyski, a przy tym
wszystkim płacą śmieszne składki
ubezpieczeniowe do KRUS. Jeden

Szanowna Redakcjo,
(...) Proszę o odpowiedź na następujące pytanie.
- Czemu służy składka na Fundusz
Zdrowotny – ok. 150 złotych
miesięcznie – płacona przez
osobę prowadzącą działalność
gospodarczą i jednocześnie
zatrudnioną w zakładzie pracy,
który już opłaca wszelkie możliwe składki? Czy jest ona wtedy
obowiązkowa? Według mnie jest
to zwykłe złodziejstwo.
(nazwisko znane redakcji)

Odpowiedź ZUS na pytanie naszego czytelnika
W związku z zapytaniem dotyczącym obowiązku opłacania składki
na ubezpieczenie zdrowotne przez
osobę zatrudnioną w zakładzie pracy
i prowadzącą działalność gospodarczą uprzejmie wyjaśniamy:
Stosownie do art.82 ust.1 ustawy
z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz.U.nr 210,
poz.2135), w przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art.66
ust.1, składka na ubezpieczenie
zdrowotne opłacana jest z każdego
z tych tytułów odrębnie.
Wśród osób podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w art.66 ust.1 pkt 1 cytowanej
ustawy wymienione są m.in. osoby
spełniające warunki do objęcia
ubezpieczeniami społecznymi
będące pracownikami jak i osoby
prowadzące pozarolniczą działalność. W konsekwencji za osobę
zatrudnioną na podstawie umowy
o pracę i dodatkowo prowadzącą

Później może jednak do KRUS?
Obecnie obowiązujące zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu
rolników przez osoby prowadzące
jednocześnie działalność rolniczą
i pozarolniczą działalność gospodar-

fot. D. Panasiuk

Listy do redakcji
Otrzymaliśmy list z pytaniem od
mieszkańca Nasielska. Sprawa
dotyczy problematyki ubezpieczeniowej. W związku z tym,
że nie jesteśmy w tej dziedzinie
ekspertami przesłaliśmy pytanie
do centrali Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych w Warszawie. Otrzymaliśmy odpowiedź, którą poniżej
w całości publikujemy. Sprawa jest
na tyle ciekawa, że na pewno zainteresuje również innych naszych
czytelników.

hektar ziemi rolniczej był dla nich
tylko przykrywką umożliwiającą
ucieczkę spod skrzydeł znacznie
droższego ZUS-u”.

pozarolniczą działalność gospodarczą istnieje obowiązek opłacania
składki na ubezpieczenie zdrowotne zarówno ze stosunku pracy jak
i z tytułu działalności (bez względu
na to czy ubezpieczenia społeczne
z działalności są dla niej obowiązkowe czy dobrowolne).
Niezależnie od powyższego informujemy, że zgodnie z art.109
powołanej na wstępie ustawy,
indywidualne sprawy z zakresu
ubezpieczenia zdrowotnego, do
których zalicza się sprawy dotyczące objęcia ubezpieczeniem
zdrowotnym rozpatrują i decyzje
wydają dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Funduszu.
Uważamy zatem, że Pana zapytanie
powinno być skierowane do Ministerstwa Zdrowia, gdyż ZUS nie jest
właściwy do udzielania odpowiedzi
na pytanie czemu służy składka na
Fundusz Zdrowotny płacona przez
osobę prowadzącą działalność
gospodarczą i jednocześnie zatrudnioną, która już opłaca wszelkie
możliwe składki.
Biuro Prasowe ZUS

czą są regulowane, od 2 maja 2004
roku, znowelizowaną ustawą z grudnia
1990 r. „o ubezpieczeniu społecznym
rolników”. Wszelkie zmiany mogą
być wprowadzane wyłącznie w drodze ustawy. Jest to możliwe, jednak
wymaga czasu, sporo czasu. Mimo
to jest szansa na zmiany.
Aktualnie w Sejmie RP są złożone
trzy projekty ustaw w sprawie ubezpieczenia społecznego rolników:
dwa rządowe i jeden poselski. Czym
się różnią od siebie i na jakim etapie
są prowadzone nad nimi prace Sejmu?
– z prośbą o wyjaśnienia zwróciliśmy
się do Departamentu Ubezpieczeń
Społecznych w Ministerstwie Polityki
Społecznej.
Pierwszy rządowy projekt ustawy
o systemie ubezpieczenia społecznego rolników, który w sposób kompleksowy proponuje uregulować zasady jego funkcjonowania (składek na to
ubezpieczenie oraz zasady organizacji
finansowania systemu i obsługującej go
instytucji - KRUS) wpłynął do Sejmu 19
października 2004 roku i do tej pory
nie odbyło się jeszcze pierwsze czytanie tego projektu.
W projekcie tym proponuje się między innymi, aby rolnicy mogli, tak
jak jest to obecnie, podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników,
jeżeli po trzyletnim, nieprzerwanym
okresie podlegania obowiązkowo
temu ubezpieczeniu podejmą prowadzenie pozarolniczej działalności
gospodarczej – o ile będzie to
działalność prowadzona wyłącznie

w niewielkim rozmiarze. O możliwości pozostania w systemie rolnym
decydować będzie wyłącznie kryterium dochodowe, a nie jak obecnie
kryterium dochodowe i forma opodatkowania pozarolniczej działalności
gospodarczej.
Drugi rządowy projekt ustawy. Zawiera on propozycje zmian do obecnie
obowiązującej ustawy z 20 grudnia
1990 r. o ubezpieczeniu społecznym w zakresie dotyczącym rolników prowadzących podwójną
działalność – rolniczą i pozarolniczą
gospodarczą. Po jego pierwszym
czytaniu, które odbyło się 16 lutego
2005 roku projekt został skierowany
do dalszych prac legislacyjnych
w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Zasady dotyczące obejmowania ubezpieczeniem społecznym
rolników przez osoby prowadzące
podwójną działalność (rolniczą i pozarolniczą) nie różnią się od propozycji
zawartych w pierwszym projekcie.
Proponuje on jednak możliwość
powrotu do systemu rolnego tym
rolnikom, którzy w wyniku weryfikacji przeprowadzonej przez KRUS we
wrześniu ubiegłego roku zostali wyłączeni z ubezpieczenia społecznego
rolników z tego powodu, że prowadzili
pozarolniczą działalność gospodarczą
opodatkowaną na innych zasadach niż
stanowią przepisy o zryczałtowanym
podatku dochodowym.
Takie same propozycje zmian są
zawarte w poselskim projekcie
o zmianie ustawy o ubezpieczeniu
społecznym rolników. Został on
w styczniu tego roku również skierowany do dalszych prac w Komisji
Polityki Społecznej i Rodziny.
Ministerstwo Polityki Społecznej podkreśla, że żaden z omawianych projektów nie proponuje jednak powrotu
do regulacji obowiązujących przed
2 maja 2004 roku., kiedy to rolnik
prowadzący pozarolniczą działalność
mógł pozostać w systemie rolnym
bez żadnych ograniczeń dotyczących
rozmiaru tej działalności lub formy jej
opodatkowania. Jedynym warunkiem,
aby pozostać w KRUS-ie było wtedy
posiadanie co najmniej rocznego,
nieprzerwanego okresu podlegania
ubezpieczeniu społecznemu rolników
z mocy ustawy przed dniem rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej
działalności gospodarczej.
Trzy projekty zmian dotychczasowej
ustawy są więc na długiej ścieżce legislacyjnej. Wynika z tego prosty wniosek,
że zakres i termin wprowadzenia w życie zmian dotyczących ubezpieczenia
społecznego rolników uzależniony jest
wyłącznie od Sejmu RP.
Wszyscy widzą jak pracuje nasz parlament. Gorzej już być nie może. Najważniejsza instytucja ustawodawcza
w Państwie powolutku dogorywa. Jej
koniec jest już prawdopodobnie bliski.
Ludzkie sprawy giną w szambie politycznych sporów. Od ustaw ważniejsza
jest walka o poselskie diety i służbowe
samochody.
WA
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PIŁKARSKIE OSCARY 2005
6
marca na uroczystej
gali w Teatrze Polskim
w Warszawie wręczone zostały Piłkarskie
Oscary. W dorocznym plebiscycie, organizowanym
już po raz szósty przez CANAL+ i Polski Związek Piłki
Nożnej, nagrodzeni zostali
najlepsi piłkarze, trenerzy,
sędziowie, dziennikarze
oraz osoby zasłużone dla
polskiego futbolu.

Statuetki wręczały znane osobistości
świata sportu, filmu i rozrywki. Wśród
zaproszonych gości nie zabrakło
oczywiście przedstawicieli Życia
Nasielska.
Oscary są przyznawane w trzynastu
kategoriach.
Piłkarskie Oscary to plebiscyt,
w którym laureatów wybierają
sami piłkarze. Wypełniają ankiety
dostarczone im przez CANAL+

W tym roku zwycięzcami plebiscytu zostali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Odkrycie Roku – Marcin Smoliński (Legia Warszawa)
Sędzia Roku – Jacek Granat
Bramkarz Ligi Polskiej – Artur Boruc (Legia Warszawa)
Obrońca Ligi Polskiej – Marcin Baszczyński (Wisła Kraków)
Pomocnik Ligi Polskiej – Mauro Cantoro (Wisła Kraków)
Napastnik Ligi Polskiej – Tomasz Frankowski (Wisła Kraków)
Drużyna Roku – Reprezentacja Polski
Trener Roku – Pawel Janas (selekcjoner reprezentacji Polski)
Prezes Klubu – Zbigniew Drzymała (Groklin Dyskobolia Grodzisk W.)
Dziennikarz Prasowy – Roman Kołtoń (Przegląd Sportowy)
Komentator Telewizyjny – Tomasz Smokowski (Canal +)
Idealna Bramka Roku - Piotr Giza (Cracovia Kraków)
Piłkarz Roku - Jacek Krzynówek (Bayer Leverkusen)

i PZPN. Na podstawie oddanych
głosów tworzona jest lista nominowanych – trzech kandydatów,
którzy zdobyli najwięcej wskazań
w każdej z kategorii, z wyjątkiem
Idealnej Bramki Roku, która wybierana jest spośród 5 propozycji.
Laureata tej kategorii wybierają
widzowie CANAL+. Głosowaniu
na zwycięskiego gola towarzyszył
konkurs dla abonentów stacji. W
tym roku nagrodą był najnowszy
Citroen C4 coupe, ufundowany
przez CANAL+ i operatora sieci
komórkowej Idea, Głównego
Sponsora Idea Ekstraklasy.
Piłkarskie Oscary to swego rodzaju podsumowanie piłkarskiego
roku. Plebiscyt zyskał prestiż
w środowisku piłkarskim i został
na stałe włączony w kalendarz
najważniejszych wydarzeń
sportowych w Polsce.
Opracowanie i zdjęcia
Dariusz Panasiuk
Paweł Janas - selekcjoner
reprezentacji Polski

Artur Boruc, bramkarz Legii Warszawa

Największe poruszenie wśród fotoreporterów wywołało pojawienie się Radosława Majdana
z DODĄ (Dorotą Rabczewską).

Jacek Krzynówek, piłkarz roku o nagrodzie dowiedział się dzięki łączom satelitarnym, był w tym
czasie w Leverkusen.

Wśród wręczających Oscary była Katarzyna Bujakiewicz,
siostra Marta z serialu „Na dobre i na złe”.

Życie Nasielska
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HISTORIA

PIŁKARSKICH

OSCARÓW
Pod koniec 1999 roku
CANAL+ wspólnie z Polskim
Związkiem Piłki Nożnej
postanowiłzorganizować
doroczną galę nagradzającą polskich zawodników i osoby związane
ze
środowiskiem
piłkarskim. W ten
sposób
powstały
Piłkarskie Oscary.
Wciągu kilku lat stały
się one jednym z najbardziej prestiżowych
plebiscytów sportowych
w Polsce.

Pierwsza uroczystość
odbyła się na początku
stycznia 2000 roku. Nagrody
zostały wówczas wręczone
w dziesięciu
kategoriach.
Od tamtej pory co roku
organizowane są kolejne
edycje Piłkarskich Oscarów.
Plebiscyt tym różni się od innych, że wszystkich laureatów
wybierają sami piłkarze, wypełniając ankiety rozesłane
przez CANAL+ oraz PZPN.
Galę prowadzi dziennikarz
sportowy CANAL+ oraz znana
postać świata show-biznesu.
Nagrody wręczają popularni
sportowcy, aktorzy i piosenkarze. Abonenci CANAL+ mogą
co roku oglądać bezpośrednią
relację z imprezy.
Piłkarskie Oscary przyznawane są w następujących
kategoriach: Odkrycie Roku,
Sędzia Roku, Bramkarz Ligi
Polskiej, Obrońca Ligi Polskiej,
Pomocnik
Ligi
Polskiej,
Napastnik Ligi Polskiej, Drużyna
Roku, Trener Roku, Prezes
Klubu, Dziennikarz Prasowy,
Komentator
Telewizyjny,
Idealna Bramka Roku i Piłkarz
Roku. Bramkę roku wybierają
widzowie CANAL+.
Oryginalna statuetka stworzona przy okazji pierwszej
gali uległa w następnych latach modyfikacjom. Dwa lata
temu Piłkarski Oscar przybrał
dzisiejszy kształt. Na uroczystej
gali goszczą nie tylko przedstawiciele świata sportu, ale również osobistości kultury, polityki
i biznesu. Piłkarskie Oscary
zyskały prestiż i zostały na
stałe włączone do kalendarza
najważniejszych plebiscytów
sportowych w Polsce.

Canal+
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Listy do redakcji
Publikujemy treść listu Ciechanowskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych przesłanego do Jana M. Rokity., posła na
sejm RP. Z prośbą o jego zamieszczenie na łamach gazety zwrócił się do nas Tadeusz Ziemiński, przewodniczący Rady CZRKiOR.

Szanowny Panie Pośle!
Rada Ciechanowskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Ciechanowie z oburzeniem
przyjęła Pana Wystąpienie w programie Pana Tomasza Lisa „Co z tą Polską?” w dn. 10.02.2005 r., w którym beztrosko oświadczył Pan, że jeśli Platforma Obywatelska przejmie rządy w Polsce to zlikwiduje Pan Kasę Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), a chłopom „zafunduje” zasiłki socjalne.

Nowe książki

Warto przeczytać
a rynku księgarskim
N
pojawił się już drugi
tom „Materiałów do histo-

rii wojskowości”. Książka
jest zbiorem artykułów
naukowych doktorantów
Wydziału Historycznego
Zapomniał Pan jednak, że mieszkańcy wsi stanowią ok. 40 % obywateli Polski i właśnie ta grupa poniosła Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku oraz
największe koszty społeczne podczas dotychczasowej transformacji ustrojowo-gospodarczej kraju.
Instytutu Historycznego
Skoro ma Pan różne pomysły na sprawiedliwość dziejową i społeczną w Polsce, to może Platforma Obywatelska Uniwersytetu Warszawzaprezentuje sposób na poprawienie sytuacji ekonomicznej w rolnictwie. Poprawa dochodowości gospodarstw skiego.
rolnych w Polsce oraz zmniejszenie bezrobocia na terenach wiejskich (w tym bezrobocia ukrytego) pozwoli na We wstępie
zmianę obciążeń wsi, w tym z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników i ich rodzin. Tylko pod takim warunkiem do publikacji
zgodzimy się na kolejne zwiększenie naszych obciążeń finansowych.
profesorowie:

Wiemy, że szybkimi krokami zdąża Pan po władzę w Polsce kreując się na stanowisko premiera. Niech Pan Jarema Maciajednak pamięta, że rolnicy, z których ma Pan zamiar „robić żebraków” mają swoją godność i potrafią zmobilizować szewski oraz
Jarosław Nasię, by stanąć w obronie swoich żywotnych interesów.
gielski napisali
Zwracamy Panu uwagę, że mieszkańcy wsi stanowią poważny elektorat w naszym kraju, przed którym przyj- m.in.: Niniejszy
dzie Panu i całej Platformie Obywatelskiej odpowiedzieć nie tylko za zapowiedzi, ale za podejmowane działania i tom zawiera
decyzje.
materiały począwszy od
Z wyrazami szacunku
XVI wieku, tj.
Przewodniczący
kształtowania
Rady CZRK i OR
się staropolskiej sztuki
Tadeusz Ziemiński
wo j s ko we j
po problemy
związane
z działaniami
Informację o spotkaniu z Paw czasie II wojnią Mają Komorowską przyjąłem
ny światowej.
z pewnym zaskoczeniem. Artystka
Tak szeroki
tej rangi w Nasielsku? A jednak!
wachlarz zaMiło było zatem zobaczyć,
gadnień oznaże Pani Maja nadal jest w świetcza, że redaknej formie fizycznej, usłyszeć, że
cja jest otwarta
w poglądach nie ulega modom i nie
na współpracę
postrzega świata wyłącznie w barz historykami wojskowości niemal
wach czarno-białych, zauważyć,
wszystkich epok historycznych, nie
że z naszą młodzieżą nawiązuje
wyłączając tematyki dotyczącej
kontakt równie łatwo jak J. Owsiak
historii wojskowości powszechnej
i W. Mann razem wzięci. Szczegól(...). Wyraźnie jednak dominują
nie krzepiące były te wyznania ardwie grupy zagadnień omawiajątystki, które świadczyły o tym, że
ce problematykę konfrontacji staw najtrudniejszych chwilach życia
ropolskiej sztuki wojennej w wieku
potrafiła również dostrzec jego
XVII z siłami Moskwy i Szwecji
blaski. Dla wielu z nas ta „duchowa
oraz prezentujące wybrane kweuczta” (że zacytuję określenie Pana
stie odnoszące się do kampanii
Burmistrza) skończyła się zbyt szybwrześniowej 1939 roku oraz II
ko.
wojny światowej ze szczególnym
uwzględnieniem okupacji na tereA teraz wątpliwości.
nie Mazowsza.
Niezależnie od intencji organizatorów, pragnę zaprotestować przeciw
Rzeczywiście, autorzy opracowania
określeniu „gwiazda” stosowanemu
wiele miejsca poświęcają Mazowszu.
z uporem wobec gościa. Pani proJest to jeden z głównych argumenfesor co prawda nie protestowała,
tów przemawiającym za tym, że
ale...
książkę warto przeczytać. Jest przeznaczona zarówno dla starszych, jak
Zauważmy, że wspomniane
i dla młodzieży szkolnej interesującej
określenie funkcjonuje głównie
się historią Polski. Na pewno powinni
w wyrażeniach typu: gwiazda
po nią sięgnąć nauczyciele.
telewizji, gwiazda sportu, a nawet
gwiazda porno. Tak się składa, że
Wśród publikacji naukowych znalazły
nie ma gwiazd poezji, muzyki klasię m.in.:
sycznej czy teatru. Dlaczego? Bo wirtuozi tych dziedzin nie zabiegają o popularność, a w swej pracy cenią sobie - „Twierdza Modlin jako problem dla
(szczególnie) kreatywność, kierują się zaś własnym indywidualizmem i krytycznym stosunkiem do rzeczywistości. władz kościelnych i temat wizytacji
Uleganie gustom publicznym byłoby w ich przypadku cechą wyraźnie dysjunktywną. Odtwórczyni ról Ruth i Ra- dekanalnych na przykładzie parafii
cheli mieści się zatem w przytoczonej wyżej grupie osób twórczych i stosowanie wobec niej określenia „gwiazda” Pomiechowo”, autor Janusz W. Jauważam za deprecjację.
siński;
Dlatego wobec postaci rangi naszego gościa proponuję pozostać przy określeniu, które również padło- „ar- - „Początek kolei w powiecie
tystka wysokiego formatu”.
płońskim, jej ochrona na wypadek
Z poważaniem
wojny w 1939 roku”, autor Marek
Janusz Jerzy Mazanek
Wiśniewski;
- „13 pułtuski pułk piechoty”, autor
Nasielsk 03.03.05 r.

Jolanta Korsak;
- „Zwalczanie przez Niemców ugrupowań polskich organizacji podziemnych okresu okupacji na terenie Mazowsza – według zbiorów Archiwum
Akt Nowych w Warszawie”, autor
Janusz W. Jasiński;
- „Konspiracyjna produkcja miotaczy
ognia w Armii Krajowej w okresie
okupacji 1939-1944”, autor Antoni
Krzysztof Sobczak;

Droga Redakcjo!

- „Partyzancka broń z pobojowisk
września 1939 roku”, autor Antoni
K. Sobczak.
Na rynku wydawniczym pojawiło
się w ostatnim czasie wiele ciekawych pozycji historycznych.
Każda niewątpliwie jest godna
polecenia. Jednak ta, „Materiały do historii wojskowości” jest
szczególnie cenna dla mieszkańców północnej części Mazowsza.
Właśnie w tej książce znajdziemy
wiele interesujących informacji
chociażby o Pułtusku, Płońsku,
Pomiechówku, Modlinie oraz
Nasielsku. Informacje dotyczą nie
tylko tematyki wojskowej. W jednym z artykułów czytamy m.in.:
- W dniu 10 stycznia 1946 roku
do parafii Pomiechowo przybywa Ksiądz Stanisław Mazurczak,
Wikariusz parafii Nasielsk. Zostaje
mianowany administratorem parafii Pomiechowo. Niezwłocznie
podejmuje prace rozpoczęte
przez przedwcześnie zmarłego
Księdza Morawskiego. Kontynuuje gromadzenie niezbędnych
materiałów budowlanych. Inżynier
Profesor Zborowski z Warszawy
przygotował w tym czasie plany
odbudowy Kościoła parafialnego
w Pomiechowie.
Wydawcą tej interesującej publikacji
jest Wyższa Szkoła Humanistyczna im.
Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.
WA

11 - 24 marca

SPORT

Życie Nasielska

SPORT

SPORT

SPORT

RUNDA WIOSENNA W CANAL+
W piątek, 11 marca, po zimowej przerwie na boiska wracają piłkarze polskiej
ekstraklasy piłkarskiej. CANAL+
transmitować będzie po trzy spotkania
każdej kolejki, w pierwszej będą to mecze Legii Warszawa z Pogonią Szczecin,
Górnika Łęczna z Wisłą Kraków i Cracovii Kraków z Zagłębiem Lubin. Wszystkie bramki oraz skróty spotkań kibice
zobaczą w magazynach sportowych
LIGA+ i LIGA+ EXTRA.
W rundzie wiosennej sezonu 2004/
2005 większość transmisji, podobnie
jak dotychczas, prezentowanych
będzie w weekendy (od piątku do niedzieli). Oznacza to, że CANAL+ pokaże
„na żywo” po trzy najciekawsze mecze
każdej kolejki. Wszystkie pozostałe spotkania I ligi pokazane zostaną w Klubie

Turniej halowy
Na początku lutego w nasielskiej
hali sportowej odbył się turniej
halowej piłki nożnej „5” „Drużyn
Wiejskich” o Puchar Przewodniczącego Komisji Rolnictwa Rady
Miejskiej w Nasielsku. W zawo-

Kibica. Od rundy wiosennej rozgrywki
odbywać się będą pod nazwą Idea
Ekstraklasa.

Bramki oraz skróty meczów kibice
zobaczą w kolejnych wydaniach
LIGI+, którą w sobotnie wieczory
poprowadzi Andrzej Twarowski.
Kontynuowany będzie również niedzielny magazyn LIGA+ EXTRA,
stanowiący suplement sobotniego
programu. Tradycyjnie poprowadzą
go Andrzej Twarowski i Tomasz
Smokowski. Wraz z gośćmi dokładnie
omawiać będą bieżące wydarzenia
ligowe. Program wypełnią wywiady,
fragmenty spotkań, dyskusje z ekspertami i analiza kontrowersyjnych
sytuacji z boiska.
Plany na pierwszą po zimowej prze-

dach wzięło udział siedem drużyn: Kosewo, Paulinowo, Konary,
Popowo, Kędzierzawice, Andzin,
Pieścirogi.
Po zaciętych pojedynkach końcowa klasyfikacja wyglądała następująco - pierwsze
miejsce zajęła drużyna
z Paulinowa, a na następnych pozycjach
uplasowały się: Andzin,
Popowo, Konary, Pie-

SPORT

SPORT

SPORT

BRYDŻ

rwie, 14. w tym sezonie kolejkę Idea
Ekstraklasy:
CANAL+
piątek, 11 marca, 19.40 Idea Ekstraklasa: Legia Warszawa –MKS Pogoń
Szczecin
CANAL+ SPORT
sobota, 12 marca, 17.40 Idea
Ekstraklasa: Górnik Łęczna - Wisła
Kraków
sobota, 12 marca, 22.30 Liga+
- magazyn ligi polskiej
niedziela, 13 marca, 15.10 Idea Ekstraklasa: Cracovia Kraków – Zagłębie
Lubin
niedziela, 13 marca, 17.30 Liga+
Extra – magazyn ligi polskiej
Biuro prasowe Canal+

ścirogi, Kędzierzawice, Kosewo.
Królem strzelców turnieju został
Andrzej Kućmiński (Paulinowo), a
za najlepszego bramkarza uznano
Mateusza Kucińskiego (Andzin).
Zwycięska drużyna wystąpiła w
składzie: Andrzej Kućmiński, Artur Kućmiński, Mariusz Sięborski,
Marcin Sierzputowski, Dariusz
Śmietański, Rafał Śmietański, Andrzej Śmietański.
Red.

HALA SPORTOWA W NASIELSKU
zaprasza na

WIELKANOCNY
TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ AMATORÓW
Przewodniczący Komisji Rolnictwa Wojciech Krzyczkowski
wraz z kierownikiem hali, Andrzejem Malonem, wręczają
nagrody najlepszym zawodnikom.

SPORT

13

Zgłoszenia przyjmujemy do 16 marca
w hali sportowej w Nasielsku; tel. 023 693 08 65
Turniej rozpocznie się 20 marca (niedziela) o godz. 900

W piątek, czwartego marca, odbył się
piąty turniej zaliczany do klasyfikacji
Grand Prix Nasielska 2005. Po raz
pierwszy w zawodach wystąpiły pary z
Nowego Dworu Maz. i Modlina.
W stawce 12 par najlepsi okazali się Jacek
Jeżółkowski i Maciej Osiński i było to ich
pierwsze turniejowe zwycięstwo.
W klasyfikacji ogólnej prowadzi
Grzegorz Nowiński.
Wyniki turnieju piątego
1. J. Jeżółkowski - M. Osiński
131 pkt (59,55%)
2. A. Banasiuk - T. Czeremużyński
128 pkt (58,18%)
3. P. Kowalski - G. Nowiński
125 pkt (56,81%)
4. J. Dobrowolski - Z. Michalski
123 pkt (55,91%)
5. A. Epa - S. Sotowicz
120 pkt (54,54%)
6. J. Czyżewski - G. Kosewski
108 pkt (49,09%)
7. J. Ludwicki - M. Skwarczyński
108 pkt (49,09%)

8. M. Rębecki - P. Wróblewski
104 pkt (47,27%)
9. J. Krzemiński - M. Wojciechowski
104 pkt (47,27%)
10. T. Brodowski - L. Ślubowski
103 pkt (46,82%)
11. Z. Kuczyński - A. Lenart
84 pkt (38,18%)
12. S. Makowski - D. Rzucidło
82 pkt (37,27%)
Czołówka klasyfikacji po pięciu
turniejach:
1. Grzegorz Nowiński
46 pkt
2-3. Janusz Czyżewski
42 pkt
Grzegorz Kosewski
42 pkt
4. Piotr Kowalski
41 pkt
5. Maciej Osiński
36 pkt
6-7. Adam Banasiuk
34 pkt
Tadeusz Czeremużyński 34 pkt
8. Paweł Wróblewski
30 pkt
9-10. Zbigniew Michalski 28 pkt
Stanisław Sotowicz
28 pkt
Na następny turniej zapraszamy
18.03.2005 r. na godz. 18.30. do
hali sportowej.
PK

Szachy

XII Memoriał Arcybiskupa
Nowowiejskiego
Po raz dwunasty spotkali się młodzi
szachiści z diecezji płockiej na Memoriale Arcybiskupa Nowowiejskiego, nad którym honorowy patronat
objął biskup płocki Stanisław Wielgus.
Tegoroczny turniej odbył się 5 marca
br. w Zespole Szkół Nr 3 w Cieksynie.
Udział w nim wzięło 31 zawodników.
Grano systemem szwajcarskim (7
rund).
Czołowa ósemka turnieju:
1. Sosiński Tomasz
Nowy Dwór Maz.
7.0 pkt
2. Wiśniewski Tomasz
MDK UKS Garde Płock
6,0 pkt

3. Groblewski Norbert
Rociszewo
4. Zalewski Michał
PLUKS Cieksyn
5. Zieliński Paweł
PLUKS Cieksyn
6. Woźniak Aleksander
MDK UKS Garde Płock
7. Zieliński Marcin
Biała
8. Sobczak Piotr
Biała

5,0 pkt
5,0 pkt
5,0pkt
4,5 pkt
4,5 pkt
4,5 ptk

Najlepsi zawodnicy otrzymali nagrody, dyplomy i upominki.

Mini-piłka siatkowa

CHŁOPCY Z DĘBINEK MISTRZAMI POWIATU !!!!

Mini-siatkówka to sportowa gra zespołowa skierowana do uczniów szkół
podstawowych. Charakteryzuje się
tym, że gra toczy się na mniejszych
boiskach, z mniejszą liczbą zawodników (3 zawodników + 1 rezerwowy)
i na niższej siatce. Poza tym wszystkie
inne przepisy są takie same jak w piłce
siatkowej sześcioosobowej.

Mistrzostwa powiatu nowodworskiego
w tenisie stołowym szkół podstawowych odbyły się 8 lutego w Leoncinie. W zawodach wzięły udział reprezentacje szkół wyłonione w zawodach
gminnych. Były to następujące szkoły
podstawowe: SP nr 7 z Nowego Dworu,
SP Łomna, SP Dębinki (gm. Nasielsk),
SP Leoncin, SP Orzechowo (gm. Pomiechówek)-wśród dziewcząt oraz
SP Pomiechówek - wśród chłopców.
Rywalizację wśród dziewcząt wygrała
Szkoła Podstawowa z Łomnej, a wśród
chłopców bezkonkurencyjna była
Szkoła Podstawowa w Dębinkach.

W dniu 7 marca
br. na hali sportowej w Nasielsku odbył się
gminny turniej
mini-siatkówki
dla dziewcząt
i chłopców ze
szkół podstawowych.
Po uroczystym
otwarciu i przywitaniu przybyłych
zawodników i ich

opiekunów przystąpiono do ustalenia
kolejności gier, a następnie rozpoczęto
rozgrywki.
Kolejność zajętych miejsc.
I miejsce ZS nr 3 Cieksyn

4 pkt

II miejsce SP Nasielsk

3 pkt

III miejsce ZS nr 2 Pieścirogi 2 pkt
M.K.

Wyniki: Dziewczęta
SP nr 7 Nowy Dwór
- SP Dębinki
SP Łomna - SP Leoncin
SP nr 7 Nowy Dwór
- SP Orzechowo
SP Łomna - SP Dębinki
SP Leoncin - SP Orzechowo

3:1
3:0
1:3
0:3
1:3

SP nr 7 Nowy Dwór
- SP Łomna
SP Dębinki - SP Leoncin
SP Orzechowo - SP Dębinki
SP nr 7 Nowy Dwór
- SP Leoncin
Kolejność:
1. SP Łomna
2. SP Orzechowo
3. SP nr 7 Nowy Dwór
4. SP Dębinki
5. SP Leoncin

3:0
3:0
3:1
3:2

9 9:4
9 10:6
6 7:9
6 8:6
0 3:12

Opiekunem zwycięskiego zespołu
był Robert Dziudziak.
Wyniki: Chłopcy
SP nr 7 Nowy Dwór
- SP Dębinki
SP Łomna - SP Leoncin
SP nr 7 Nowy Dwór
- SP Pomiechówek
SP Łomna - SP Dębinki

2:3
3:0
1:3
1:3

SP Leoncin
- SP Pomiechówek
SP nr 7 Nowy Dwór
- SP Łomna
SP Dębinki - SP Leoncin
SP Pomiechówek
- SP Dębinki
SP nr 7 Nowy Dwór
- SP Leoncin
SP Pomiechówek
- SP Łomna
Kolejność:
1. SP Dębinki
12
2. SP nr 7 Nowy Dwór 9
3. SP Pomiechówek
6
4. SP Łomna
3
5. SP Leoncin
0

0:3
3:1
3:0
0:3
3:0
3:2
12:3
11:5
7:8
7:9
0:12

Drużyna z Dębinek wystąpiła w składzie: Patryk Włodarczyk, Sebastian
Suska, Cezary Kostro. Opiekunem
był Robert Bugalski.
R.Bugalski
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Wszystkim którzy okazali nam wsparcie w ciężkich
chwilach oraz uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej
naszego Kochanego Męża i Taty

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

śp.
Franciszka Edwarda
Topczewskiego

serdeczne podziękowania składają
Żona, Syn i Córki

Serdecznie zaparaszamy
mieszkańców Nasielska i okolic
do Biblioteki Miejskiej w Nasielsku
w dniach 18.03 - 15.04

na wystawę dekoracji wielkanocnych,
wykonanych przez uczniów i nauczycieli
ze Szkoły Podstawowej w Pianowie.
dyrektor Szkoły Podstawowej w Pianowie
Elżbieta Słonczewska
dyrektor Biblioteki Miejskiej w Nasielsku
Stanisław Tyc

Panu Doktorowi
Andrzejowi Krzyżanowskiemu
serdeczne podziękowanie
za wieloletnią opiekę medyczną

Kino NIWA ZAPRASZA
11 - 17 MARCA godz. 17.00

„Kubuś i Hefalumpy”
Pooh’s Heffalump Movie (USA, 2005); Animowany; czas 68 min.; Reżyseria:
Frank Nissen; Scenariusz: Brian Hohlfeld, Evan Spiliotopoulos.
Pewnego dnia mieszkańców Stuwiekowego Lasu budzi przerażający głos
Hefalumpa. Wszyscy wyruszają w pogoń za potworem. Kangurzątko, które
jest zbyt małe, by z nimi iść, postanawia rozpocząć poszukiwania na własną
rękę. Hefalumpa, którego spotyka, okazuje się zupełnie inny, niż krążące o
nim opowieści.

11 - 13 MARCA godz. 19.00

„Skarb Narodów”

National Treasure (USA, 2004); Przygodowy; czas 135 min.; Reżyseria: Jon
Turteltaub; Scenariusz: Cormac Wibberley, Marianne Wibberley; Obsada;
Nicolas Cage - Benjamin Franklin Gates; Diane Kruger - Dr Abigail Chase;
Justin Bartha - Riley Poole; Jon Voight - Patrick Gates; Sean Bean - Ian Howe;
Harvey Keitel - Sadusky

ADOPTUJ PIESKA ZE SCHRONISKA
SZONI - jestem młodą, ładną wilczkowatą suczką. Miłe, przyjazne usposobienie
to moje dodatkowe atuty. Jestem wysterylizowana, więc mój pan będzie miał
oddanego,kochającego psa. Czekam
na swego nowego pana w schronisku
w Krzyczkach (koło Nasielska).

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

nad byłym pacjentem Edmundem Ślesickim
składa żona i syn z rodziną

HOROSKOP
Baran 21.03.- 20.04.

Lew 23.07.- 22.08.

Strzelec 22.11.- 21.12.

Masz niezwykły dar.
Potrafisz
odróżnić
dobro od zła i nie
popełniasz błędów. Ale
cieszysz się zbyt wcześnie z sukcesów,
lepiej poczekaj na efekty swoich działań
i dopiero wtedy oceń sytuację. Pomyśl
także o bliskiej osobie i zaplanuj miły
wieczór.

Musisz zmobilizować się
do pracy. Nie odkładaj
na później żadnych
obowiązków i zajęć. Ktoś
powierzy Ci swoje sekrety. Zachowaj je dla
siebie i bądź bardzo dyskretny. Unikniesz
niepotrzebnych kłopotów i plotek,
okażesz się dobrym przyjacielem.

Byk 21.04.- 20.05.

Daj się poznać innym jako
przedsiębiorczy i odważny
pracownik. Śmiało wyrażaj
swoje sugestie i propozycje.
Poprawisz w ten sposób swoje
relacje z szefem. Korzystny czas także
w życiu uczuciowym. Wszystko się
ułoży tak jak to zaplanowałeś.

W pracy otrzymasz nowe
stanowisko.
Nie
dyskutuj
z decyzją szefa i zajmij się swoimi
nowymi obowiązkami. Nie będą
uciążliwe, a z czasem okażą
się bardziej interesujące niż myślisz teraz.
W życiu osobistym idź na kompromis. Ani
Ty, ani Twój partner nie należycie do osób
zbyt zgodliwych. Warto jednak mieć kogoś
bliskiego.

Czeka Cię ważna rozmowa.
Solidnie
i rzeczowo
przygotuj się do niej.
Zasięgnij rady przyjaciół,
jeżeli sam masz wątpliwości jak postąpić.
Życie uczuciowe również wymaga
wyjaśnienia i podjęcia ostatecznych
decyzji. Nie zwlekaj z tym.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
Pora zmienić coś
w życiu. Monotonię
dnia
codziennego
przerwiesz zapisując się
na jakiś kurs zawodowy lub rozwijając
swoje
zainteresowania.
Poznasz
wówczas nowe osoby, a z niektórymi
połączy Cię przyjaźń. Na pewno czekają
Cię niezapomniane przeżycia.

Rak 22.06.- 22.07.
Dzięki
odważnym
i re wo l u c y j n y m
decyzjom zdobędziesz
uznanie przełożonych
i współpracowników. Skorzystasz także
finansowo. Dodatkowe pieniądze przeznacz
na drobne przyjemności dla siebie i swoich
bliskich. Nie daj się wplątać w żaden nawet
namiętny romans w miejscu pracy.

Panna 23.08.- 22.09.

Waga 23.09.- 22.10.
W najbliższym czasie czeka Cię
mnóstwo pracy i przeróżnych
zajęć. Będzie Ci trudno nad tym
wszystkim zaplanować, wszystko
ogarnąć i poukładać. A tu jeszcze się okaże,
że musisz pomóc przyjacielowi, który
oczekuje Twojego wsparcia. Samotne Wagi
mają szansę na spotkanie z interesującymi
osobami i nawiązanie bliższych kontaktów.

Skorpion 23.10.- 21.11.
Skorzystaj z dobrej rady i uważnie przyjrzyj
się poczynaniom osób ze swojego
otoczenia. Ktoś ciągle rzuca
Ci kłody pod nogi i dlatego
Twoje sprawy komplikują
się i przeciągają coraz
bardziej. Zachowaj zimną
krew i nie daj się sprowokować. Spokój
odnajdziesz w domowych pieleszach,
gdzie nabierzesz sił do działania.

Koziorożec 22.12.- 19.01.
W natłoku zajęć nie da się
uniknąć drobnych pomyłek.
Nie przejmuj się jednak
tym i spokojnie pracuj dalej.
Będziesz przez najbliższe dni pod
wpływem planety Wenus. Dzięki temu
pozbędziesz się kompleksów i łatwo
będziesz nawiązywać nowe znajomości.

Wodnik 20.01.- 18.02.
W życiu zawodowym spotkasz
się z krytycznymi uwagami. Nie
reaguj nerwowo. Zastanów się
nad tym i wyciągnij właściwe
wnioski. Może się okazać, że
rady są bardzo cenne. W miłości będzie
Ci towarzyszyć chęć przeżycia czegoś
niezwykłego. Zapytaj o zdanie bliską
osobę.

Ryby 19.02.- 20.03.
Los
szykuje
Ci
niespodziankę. Dostaniesz
awans
w pracy
albo
zdobędziesz
główną
wygraną w grze losowej i wzbogacisz
się. Będziesz się zastanawiać nad swoim
życiem i nad tym, co warto w nim zmienić.
Nie wahaj się podejmować śmiałych
decyzji. Na pewno na tym zyskasz.
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RELACJA Z KONCERTU

Start miał odbyć się ok.18.00, lecz dużo wcześniej przed planowanym odpaleniem imprezy
sala nasielskiej restauracji „Stary Młyn” zaczęła
wypełniać się ciekawą i zgłodniałą muzyki publiką (i to w większości lub przynajmniej w połowie
byli to goście spoza naszej mieściny).
Za gramofonami Dj-e: Krenio (Nasielsk) i HighTech (Nowy Dwór Maz.) rozgrzewali publikę
zapuszczając z vinylowych płyt coraz to lepsze
kawałeczki. Piwo i frytki schodziły lepiej niż
sprzęt AGD w czasie wyprzedaży w supermarketach.
Ok. godz. 19.00 na parkiecie pojawili się b-boye
z „LocoBreakers” (Chotomów) w składzie Stopa
i Koza oraz „Break Boys Skład”, czyli Zajdziak

polski hip hopowy gwiazdor. Nikt nie wiedział
przez kogo została zaproszona następna grupa
„Dewasto” (Warszawa), czyli Lukit i Matt. Mieli
bity, chcieli zagrać więc czemu nie. Nawinęli
swoje utworki i było naprawdę w porząsiu. No

w składzie Rustek i High-Tech pozostali, by
zagrać jeszcze swoje numery. Po występie
wszystkich składów odbyła się jeszcze krótka
bitwa freestylowa (składanie rymów na poczekaniu), oraz pokaz beat-box (naśladowanie

i zaczęło się robić tłoczno na sali, gdyż na scenę
wkroczyła kolejna ekipa . „Śru-ElWuO” w składzie: Runo (Wwa), Jarzek, Jabłona, Fryta i Senny
Mojżesz - Stefek (Legionowo), zaczęło grać
swoje poszczególne hiciory. Mocne, tłuste bity, ostre
i zdecydowane nawijki,
podbijanie rymów i ludzie
pod sceną, którzy oddają
respect i szacunek to byłoby
to co można powiedzieć. Po
swoich 10 numerach publika
podziękowała im za występ
skandując nazwę ich ulubionej grupy „ElWuO...!!!”,
jednak za moment odezwali się także fani nasielskich
MCs, krzycząc „Bielizna...!!!”.
W roli głównej i oczywiście,
jako gospodarze wieczoru,
wystąpiła nasielska dobrze
znana wszystkim grupa
„Bielizna Skład”, czyli Domalak, Piterek, Dj.Krenio,
Maro i w dwóch kawałkach
gościnny występ zaliczył
były członek zespołu Buli..
W „Starym Młynie” zawrzało, zrobił się hałas, który z pewnością usłyszeli
sąsiedzi z nieopodal stojących bloków. Poleciało
11 utworków z najnowszej jak również z 2. płyty
B.Składu. Gościnnie na scenie pojawiła się także
Kinga, która zaśpiewała refren (wraz z nią cała
zgromadzona publika) w kawałku „Zawsze tu
powracam”, oraz „RWS” z Pułtuska i „RDZA”
z Nowego Dworu Maz. Ci ostatni, czyli „RDZA”

instrumentów perkusyjnych ustami) wykonany
przez Kolona, pod którego rytm swój kawałek
nawinął Rexiu i Kaka.

i Harry (Pułtusk) - w niecałym składzie.
Po ulicznym tańcu na scenie pojawił się pierwszy gość tego wieczoru „Triada Skład” (Obryte)
tzn. Młody i Matii. Jako drudzy zagrali ludzie
z Pułtuska, czyli „RWS - Rynek WSpólnota”
Harry, Zajdziak i Pokemon. Zapodali oni trzy
swoje numery. Jednak reprezentacja ich miasta
nie zeszła jeszcze ze sceny. Za mikrofon chwycił
GFR, Garbek i Rapson. Kolejnym zespołem była
konkretna ekipa „Nalefka Skład” (Nowy Dwór
Maz.) w składzie Czaja i Dyha, wspomagani
na gramofonach przez Dj-a High-techka. Po
„Nalefce” wystąpił jeszcze jeden człowiek
z tego samego miasta, a mianowicie Długi,
który pokazał wszystkim zebranym na sali, że
wymiata na wolnym stylu lepiej niż nie jeden

Większość przyjezdnych gości w pokoju,
i miejmy nadzieję zadowoleniu, odjechała
do domów, a Nasielsk bawił się jeszcze przy
rapowych rytmach na parkiecie (kto został to
wie). Ostatni „baletowcy” wybyli z sali grubo po
24.00. Można z pewnością stwierdzić, że była
to największa i najbardziej udana do tej pory
impreza hip hopowa w naszym mieście (kto
nie był niech żałuję).
Ogromne Elo, szacunek i respect dla wszystkich
składów, które przyjechały i wystąpiły na nasielskim „Underground Rap Time” . Dla całej publiki,
która tak licznie odwiedziła nasielski „Młyn” i dała dowód na to, że podziemny hip hop z okolic
W-wy ciągle ma się dobrze. Wielka dziękówa
wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób
przyczyniły się do tego, że ta impreza w ogóle
mogła się odbyć (szczególnie: właściciele restauracji „Stary Młyn”, którzy udostępnili nam
salę, Czarny i jego ziomki za nagłośnienie, p.Jacek Ruciński, który pożyczył nam oświetlenie,
Rexiu za wydruk plakatów, info w necie itp.
wszyscy, którzy robili fotki, pomagali w wożeniu czy ustawianiu sprzętu lub w jakikolwiek
sposób nas wspierali). Jeszcze raz dla wszystkich
ogromna piona i dziękówa!!!!
No to do zobaczenia na „Underground Rap
Time 2” (miejmy nadzieję).
Więcej informacji, fotek itp. na www.bsklad.tk
Domalak

